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1.
ÂM VỌNG TIẾNG CHỬI THỀ

Buổi sáng phẳng lì. Những người ngồi trong quán cà 
phê dẹp và mỏng như tờ giấy với đầy những ký tự đại 
khái như “tôi uống, tôi hiện hữu”, “tôi đẹp trai, tôi hiện 
hữu”, “tôi hiểu biết, tôi hiện hữu” v.v... cứ như thể không 
có những tuyên ngôn ấy thì họ không hiện hữu. Những ly 
cà phê cũng dẹp lép như một khái niệm.

Trong văn phòng làm việc không phải mọi thứ đều 
phẳng lì. Nhưng cái gọi là sự thật thì phẳng lì. Nó phẳng 
đến độ tất cả mọi-âm-thanh-mọi-tiếng-nói-mọi-ý-nghĩ đều 
trượt đi. Bởi vậy, dường như văn phòng lúc nào cũng 
trống trơn mặc dù cô trực văn phòng điểm danh không 
thiếu một người nào và cơ quan mỗi tháng phải xuất ra 
một số tiền không nhỏ để trả lương cho những kẻ vắng 
mặt hợp pháp này.

Buổi chiều, sự phẳng lỳ mới đáng sợ. Tất cả mọi đàn 
ông đều chui vào quán nhậu. Bia, mồi và những câu 
chuyện của họ chính là cái phẳng lì mà trên đó họ tuột 
xuống còn nhanh hơn cả việc rơi tự do trong không gian. 
Khi những người phục vụ chưa kịp mang tăm xỉa răng ra 
thì họ đã biến mất. Những cái ghế không hề làm chứng 
cho một hiện hữu nào ngoài việc chứng minh rằng nó là 
một cái ghế. 

Những cô gái chưa chồng thì đi shoping. Thật ra, chẳng 
ai nhận dạng được các cô này ngoài các nhãn hiệu nổi 
tiếng. 

Những quí bà thì bao giờ cũng có lý do để vội vã. Họ lo 
đón con ở trường học hoặc chạy vội về nhà để nấu nướng. 
Hết chiều này đến chiều khác, từ điểm nọ đến điểm kia, 
họ chỉ là cái gạch nối để mọi người nhận ra có một cuộc 
đời và cái cuộc đời ấy thật ra nó lại nằm trên màn hình cái 
TV chiếu phim truyện. 



Có một phần không nhỏ của nhân loại thường thức quá 
nửa đêm. Nhưng điều ấy cũng không làm cho đêm bớt 
phẳng lì. Tất nhiên không phải ai cũng thao thức, việc ngủ 
trễ có trăm ngàn lý do. Chơi, làm việc hay không chơi 
cũng không làm việc, chung qui cũng chỉ nối dài cái 
phẳng lì vốn dĩ đã quá phẳng lì của ban ngày. Mà ngay cả 
việc “tôi thao thức, tôi hiện hữu” thì cũng chẳng phải là 
một mệnh đề khả dĩ có thể cứu vãn được cái phẳng lì bớt 
phẳng lì. 

KHÔNG PHẢI CHUYỆN PHIM 
TRUYỀN HÌNH 

Chị đã bước ra khỏi quán cà phê sau khi ném vào mặt 
hắn một cái nhìn khinh bỉ. Chị không nghĩ là mình đã 
từng ăn ngủ và có hai đứa con với hắn. Hắn đã thật sự trở 
thành xa lạ khi nhất quyết đòi chia gia sản làm hai, một 
mình hắn một nửa, ba mẹ con một nửa còn lại. Cho dù 
hắn chấp nhận chu cấp nuôi con hàng tháng thì điều ấy 
cũng không có nghĩa là hắn có quyền cướp hết quyền thụ 
hưởng của con cái. 

Vấn đề chưa ngã ngũ, chị phải về đón con. Mặc dù lộn 
ruột, nhưng chị vẫn băn khoăn không biết nên cho hai đứa 
con biết về cách cư xử của bố nó như thế nào. Chị có 
quyền tước bỏ lòng yêu thương và sự kính trọng của con 
cái với bố nó không? 

Cuối cùng chị vẫn quyết định nói sự thật với con. Đứa 
lớn bảo: “Con không quan tâm đến việc có được chia gia 
tài hay không. Con chỉ nghĩ là mẹ phải ly dị”. 

Và chị đi tìm một luật sư.

WE ARE THE WORLD 



Gã luật sư nói với hắn: “Ông có quyền hưởng một nửa 
gia sản. Phần con cái sẽ tùy thuộc vào việc ai là người có 
trách nhiệm nuôi chúng sau này. Nhưng phần chắc là ông 
không có quyền đó. Có một khác biệt rất lớn giữa tiền chu 
cấp hàng tháng với khoản gia sản ông nhận được nếu chia 
hai”. 

Người thứ ba trên bàn nhậu nói: “Chuyện đó không ảnh 
hưởng gì đến hòa bình thế giới. Các ông cần phải cưa cho 
hết cái chai này trước khi năm 2012 đến”. 

Người thứ tư nói: “Vợ là nợ, con là oan gia, bố mẹ vợ là 
hai con khỉ già, em vợ là tiên nga. Hãy chọn đi”. 

Người thứ năm nói: “Tất cả các ông đều tầm phào. 
Descartes bảo: “Tôi suy tưởng, tôi hiện hữu”. Các ông có 
hiện hữu không mà nói chọn hay không chọn”. Người thứ 
sáu nói: “Nếu ông không hiện hữu thì ông móc túi nhân 
dân bằng cách nào?” Người thứ bảy nói: “Tao đếch cần 
phải móc túi đứa nào. Tao chỉ chờ tụi nó tự nguyện dâng 
thôi”.

Hắn nâng ly: “Chúng ta là thế giới. Vô”. 

NHỮNG CỤC CỨT TRÔI SÔNG 

Lại đêm. Không ai nhìn thấy gì trên mặt sông ngoài 
những mảng lục bình khổng lồ trôi theo con nước. Nhưng 
hắn bảo nhất định phải có cứt. Mọi thứ đều có thể phẳng 
lì nhưng mùi cứt thì dứt khoát không. Một thằng vô tích 
sự phát biểu cả cuộc đời này là một bãi cứt, thì mấy cục 
cứt trôi sông nhằm nhò gì. Hắn bảo, chỉ những cục cứt 
trôi sông mới hiện hữu. Thằng vô tích sự nói, đừng ám 
thị, ám chỉ, phân cấp, phân lô như thế làm tủi hổ cho 
những cục cứt nhân dân. Hắn bảo, cứt cũng cần phải phân 
biệt chính tà và được lãnh đạo, nếu không mùi cứt cũng 
phẳng lì thì làm thế nào.



PHÁT NGÔN CỦA THẰNG VÔ TÍCH 
SỰ 

Các ông phải biết rằng, quả đất này tròn. Hừ. Bởi thế 
không chỗ nào là tâm, mà chỗ nào cũng là tâm. Hừ. Các 
ông cần phải vất mẹ cái dân tộc, tổ quốc của các ông đi. 
Hừ. Hãy toàn cầu hóa triệt để. Hừ. Các ông cứ nghĩ kỹ đi, 
như thế có phải không. Hừ. Lúc ấy, biển Đông hay biển 
Nam là của chung. Bô-xít toàn thế giới chỉ cần một 
ông/bà tổng giám đốc là đủ. Hừ. Tất cả các mỏ dầu đều 
chảy vào một kho là xong.

Hừ, mặt trăng có phải của thằng nào đâu, đúng không. 
Muốn có hòa bình không chết đói thì cứ bán mẹ cái quốc 
gia cho một tổng công ty toàn cầu là êm xuôi, ăn ngon 
ngủ khỏe, đúng không. 

Hãy định nghĩa lại cái phẳng lì đi các cha. 
Há.

12.1.2010

2.
THÀNH HOÀNG 

Đó là tấm hình của một người đàn ông có râu được đặt 
trên bàn thờ của ngôi đình. 

Tôi đã nhìn ngắm tấm hình rất nhiều lần và thật kỹ. Ít ra 
về tướng mạo học, có thể nói đó là một người đàn ông uy 
nghi nhưng phúc hậu như người ta đã cố tình tạo ra một 
chân dung như thế. Và tôi không thể không tự đặt cho 
mình một câu hỏi: Điều gì đã khiến ông ta được tôn thờ 
và tại sao việc tôn thờ ông ta lại quan trọng và cần thiết 
đến thế?



Cho đến bây giờ, tấm hình đã bạc đi ít nhiều. Nhưng 
chẳng hề chi, ông ta vẫn ở trên bàn thờ và đóng vai thần 
thánh của mình. Tôi tin chắc rằng bản thân ông ta không 
phải thần thánh nhưng sự cả tin vào ông ta đã biến ông ta 
thành thần thánh. Và chính những người tạo nên sự cả tin 
ấy mới thực sự đáng được biết đến, bởi vì đó chính là tấn 
tuồng nhân loại và nó tạo nên lịch sử cho một cộng đồng.

Nhưng tại sao ông ta phải chết trước khi cái chết thật sự 
đến? Điều này thì chính tôi đã tìm thấy câu trả lời: chỉ có 
cái chết mới tạo ra huyền thoại và cái chết mang lại một 
tự sự chung cho tất cả những ai thương tiếc người chết đó. 
Và cái chết biến thành một chiêu bài cho những ai biết sử 
dụng nó.

Thế là hiện thể, hiện tồn hay hiện thực của một sinh linh 
bị bắt buộc giản lược vào một tấm hình. Chung quanh tấm 
hình ấy người ta tạo ra hào quang và sự tôn thờ trở nên có 
ý nghĩa.

NHỮNG NGƯỜI CON 

Ông có ba người con trai. 
Khi ông có những biểu hiện thiếu quyết liệt trong những 

vấn đề của cuộc sống như một người già, những người 
con của ông ta đã nghĩ đến gia tài mà cha họ để lại. Họ 
hỏi nhau: “Chúng ta sẽ thừa kế gia tài này như thế nào, 
một khi cha chết đi?” 

Cậu Út Tư nói: “Thì cứ chia đều là công bằng, phải đạo 
và văn minh nhất.”

Anh Hai cười: “Chú mày ngây thơ quá. Anh không có ý 
định giành phần hơn dù là huynh trưởng phải có bổn phận 
hương khói, giỗ chạp. Vấn đề là chúng ta cần sử dụng gia 
tài ấy sao cho có lợi nhất.”



Anh Ba nói: “Anh Hai nghĩ đúng. Chúng ta cần phải 
làm cho danh cha chúng ta tồn tại đến muôn đời. Đó mới 
là cách hoàn hảo nhất thừa kế gia tài của cha.”

Anh Hai nhìn anh Ba trìu mến: “Chú Ba có thể làm 
chuyện đại sự được.”

Anh Ba nói: “Anh Hai cứ tin em. Điều gì anh Hai quyết, 
em sẽ thi hành.”

Vốn quen tùng phục các anh, cậu Út Tư nói: “Em tin là 
hai anh đủ sức làm cho gia tộc chúng ta vẻ vang mãi 
mãi.”

Anh Hai nói: “Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải 
thông suốt vấn đề và nhất trí với nhau cũng như quyết liệt 
trong việc thực hiện, chỉ như thế chúng ta mới hoàn thành 
được tâm nguyện của cha, cũng chính là mong ước của 
chúng ta: Chúng ta và con cháu chúng ta vinh quang đến 
muôn đời sau.”

Cậu Út Tư sốt ruột hỏi: “Nhưng cái vấn đề ấy là gì?”
Anh Hai chậm rãi nói: “Là không cho phép bất cứ ai cản 

trở con đường chúng ta đi.”
Cậu Út Tư hỏi: “Kể cả cha nữa à?”
Anh Hai nói: “Phải. Cha đang có dấu hiệu chùn bước và 

muốn thoả hiệp.”
Anh Ba xen vào: “Chúng ta không thể làm hoen ố hình 

ảnh của cha.”
Anh Hai nói: “Chính vì thế cha chỉ có thể là một tấm 

hình và chúng ta phải giữ cho tấm hình ấy mãi mãi trong 
sáng.”

Cậu Út Tư kinh hãi: “Các anh muốn giết cha?”
Anh Hai nói: “Đó là một cách hiểu.”
Quay sang anh Ba, anh Hai hỏi: “Chú làm việc này 

được không?”
Ngần ngừ một lúc, anh Ba nói: “Để em thu xếp.”



MỘ CHÍ 

Trước hết, họ chọn một mảnh đất đẹp theo đúng phong 
thủy. Xây sẵn một ngôi mộ to, họ dẫn cha của họ đến và 
nói: “Đây là nơi cha sẽ an nghỉ.” Người cha nói: “Trồng 
cho ta một cái cây. Ta muốn có bóng mát cho các con và 
những ai đến với ta.” Một người con nói: “Chúng con sẽ 
làm việc này.” Một người con khác hỏi: “Cha còn muốn 
gì nữa không?” Người cha nói: “Đây là điều ta biết các 
con sẽ không vâng lời, nhưng ta vẫn nói, các con đừng 
sửa đổi di ngôn của ta.” Người con thứ ba nói: “Chúng 
con yêu cha và sẽ không bao giờ làm điều đó.”

Ngày hôm sau, người cha phát bệnh. 
Để tỏ lòng hiếu thảo, tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều được 

mời đến, kể cả những bác sĩ ngoại quốc. Nhưng bệnh tình 
của người cha ngày càng nặng. Ông chết sau khi bày tỏ 
nguyện vọng cuối cùng được nghe một khúc dân ca quê 
hương người vợ quá cố. 

Một trong những ông bác sĩ chăm sóc cho ông đến gặp 
anh Ba nói: “Thưa ông, tôi đã tiêm cho ông cụ một liều 
thuốc ‘trợ tim’ và ông đã đi thanh thản.” Anh Ba nói: 
“Tốt. Chúng tôi ghi nhớ công anh.”

Chưa về kịp đến nhà, ông bác sĩ này đã bị một chiếc xe 
tải cán nát.

Trên tấm bia bằng đá cẩm thạch trước ngôi mộ người 
cha được khắc dòng chữ sau: “Không có gì. Không có gì. 
Không có gì.” Không biết bằng cách nào mà tất cả các 
bậc thức giả trong nước đều có những lời ca tụng giống 
nhau: “Đó là một người giác ngộ chân lý và tư tưởng của 
người vượt qua mọi thời đại.” Từ đấy ông ta được tôn thờ 
như một vị thánh. Nhưng cũng có những kẻ rỗi hơi đồn 
thổi, di ngôn của ông ta đã bị sửa đổi cho phù hợp với 
triết lý thiền, vốn đang là trào lưu tư tưởng của một xã hội 
cần sự im lặng.



10.8.2010 

3.
CẮT TIẾT 

Chúng bẻ quặp hai tay tôi ra sau lưng. Một tên khác trói 
cẳng tôi lại bằng sợi dây cước. Rồi chúng dốc ngược treo 
tôi lên cái xà tập thể dục, đầu chúi xuống đất. Một tên 
cầm con dao Thái Lan cán vàng cứa vào cổ tôi ngay chỗ 
động mạch cảnh, trong lúc tay kia của hắn nắm tóc bẻ đầu 
tôi quẹo qua một bên. Máu chảy ồng ộc xuống cái thau.

Trước khi tôi không còn biết gì nữa, một tên nói: “Máu 
con gà này không đông.” 

BÀN NHẬU 

Tôi thơm trên bàn nhậu. Nhưng tôi không phải món “mỹ 
nhân hấp hành”. Tôi chỉ là một con gà biết gáy và món 
nhậu này được gọi “thi sĩ nướng đất sét”. Những người 
nhậu tôi cũng là thi sĩ. Họ làm thơ ca ngợi cuộc chiến đấu 
vĩ đại mà họ đã từng trải qua trong thời trẻ. Trong lúc 
khật khùng vì rượu họ vẫn đọc thơ cho nhau nghe và nghe 
nhau tâng bốc. 

Trong thế giới các loài vật, thật ra tôi cũng là một thi sĩ. 
Và thơ của tôi là ánh sáng của gươm đao, nhưng tôi 
không giết đồng loại. 

Dù sao, tôi cũng rất hài lòng khi các bạn nhậu bảo “thịt 
thằng này dai nhưng ngon.”



HỒI QUANG TỪ ĐỊA NGỤC 

Một điều chắc chắn, tôi cũng có linh hồn như bất cứ sinh 
vật nào, dù tôi chỉ là một con gà. Bởi thế sau khi chết đi, 
linh hồn tôi vẫn tồn tại. Và chỉ sau khi chết đi bạn mới 
biết được rằng tất cả các linh hồn đều bình đẳng như 
nhau, dù là con người hay con vật. Sự tồn tại của linh hồn 
tôi giờ đây chỉ còn là những tiếng gáy. Nó làm cho những 
linh hồn muốn an nghỉ không an nghỉ được, những linh 
hồn không muốn an nghỉ sẽ đòi sống lại. Và bởi tất cả 
mọi linh hồn đều sống trong địa ngục, nên tiếng gáy của 
tôi luôn được đáp lại bằng lời chửi rủa “mày là thằng 
khốn nạn.”

5.1.2011 

4.
CON ỐC

Nó nằm sâu trong bùn trong một lớp vỏ kín và cứng. 
Thật thầm lặng. Không có một cảm giác nào đi qua nó 
ngoài sự mềm mại và ấm áp quen thuộc của lớp bùn xung 
quanh. Khi có một con ốc khác với một sự thầm lặng 
khác xuất hiện bên cạnh, thì sự thầm lặng của nó càng lúc 
càng trở nên thầm lặng hơn. Và khi đến tột cùng của sự 
thầm lặng, nó toát ra một cơn khoái cảm bản năng sâu kín 
tràn vào lớp bùn. Con ốc kia ngạt thở và hớp lấy cơn 
khoái cảm ấy vào đáy sâu kín của mình. Cũng thầm lặng 
như sự giấu mặt của thượng đế. 



ĂN ỐC 

Sau tết, tôi rủ cô Ba đi ăn ốc. Nhìn những con ốc len xào 
dừa thơm trên dĩa, cô Ba cười hỏi: “Ốc làm công việc 
truyền giống như thế nào nhỉ?” Tôi nói ốc len thuộc loài 
lưỡng tính như nhiều loại ốc khác, mỗi con có hai bộ phận 
sinh dục đực và cái. Khi có nhu cầu truyền giống, chúng 
chui ra khỏi vỏ quấn lấy nhau và bộ phận sinh dục đực 
của con này “làm việc” với bộ phận sinh dục cái của con 
kia, và ngược lại. Mỗi lần làm tình của chúng kéo dài 
khoảng 12 giờ đồng hồ. 

Nghe đến đó, cô Ba sặc. 

& NÓI MÒ

Cái chết là một cú vượt thoát khỏi thời gian. Và thời 
gian thật ra chỉ là một định lượng của sự sống. Và vì thế, 
sự vĩnh cửu không còn là một định lượng. Và những kẻ 
có cơ may vào nơi vĩnh cửu sẽ giải thoát thời gian khỏi 
mọi tâm thức. Và bất kỳ sự hiện hữu ngoài thời gian nào 
cũng là thượng đế. Và vì thế, thượng đế không phải là kẻ 
sáng tạo. 

17.2.2011 

5.
TÔI ĐƯỢC SINH RA VÀ TÔI 
KHÔNG BIẾT TÔI ĐƯỢC SINH RA 
ĐỂ LÀM GÌ 

Năm 20 tuổi, tôi thích “Ngày sanh của rắn” [*] vì sự 
kiêu ngạo của nó.

http://tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=12048#*


Năm 30 tuổi, tôi thích ngày sinh của tôi dù tôi đã không 
ăn mừng hay viết gì về nó.

Năm 40 tuổi, tôi thích ngày sinh của những đứa con vì 
đó là hạnh phúc của tôi.

Năm 50 tuổi, tôi thích ngày sinh của vợ tôi với lòng biết 
ơn.

Năm 60 tuổi, tôi thích ngày sinh của mặt trăng vì sự kỳ 
diệu của nó.

Tôi không biết có thể sống đến năm 70 tuổi hay không, 
tuy nhiên tôi tin rằng lúc ấy tôi sẽ không thích bất cứ một 
ngày sinh nào kể cả của tôi, bởi vì tôi không giải thích 
được tôi sinh ra để làm gì.

TẠI SAO TÔI KHÔNG CHẾT ĐI 

Tôi cần sống để tìm giải đáp cho câu hỏi “tôi sinh ra để 
làm gì?”

NẾU TÔI BIẾT ĐƯỢC TÔI SINH ĐỂ 
LÀM GÌ THÌ LIỆU TÔI CÓ NÊN 
SINH RA HAY KHÔNG

Chúa bảo tôi được sinh ra bởi tình yêu thương của người 
và mỗi ngày mỗi tín hữu như tôi phải đọc kinh cám ơn. 
Tôi chưa bao giờ cảm thấy được sinh ra là một ân huệ, 
mặc dù tôi vẫn biết sự sống là kỳ diệu. Đến lúc này, tôi lại 
nghĩ sự chết còn kỳ diệu hơn. Và sự thật, tôi vẫn sống để 
cho sự chết được toàn vẹn như nó phải thế. 

29.1.2011 



6.
CĂN NGUYÊN 

“Có thể tất cả mọi thứ đều nhảm nhí, ngoại trừ việc em 
ngủ với anh.” Tôi nói với cô gái trong khi cô đang chạy 
trốn tôi bằng cách nói rằng “anh là thằng khốn nạn nhất 
mà tôi từng gặp.” Có thể có nhiều thằng khốn nạn đi qua 
đời cô, tuy nhiên việc trở thành thằng khốn nạn nhất cũng 
không làm cho cuộc chạy trốn của cô trở nên dễ dàng 
hơn. Bởi vì không phải cô chạy trốn tôi mà chính là cô 
chạy trốn một sự thật, cô yêu tôi nhất trong số những 
người cô đã yêu. Và tình yêu ấy thật ra chỉ là sự dày xéo 
của thời gian với những khoảnh khắc thảng thốt chênh 
vênh của tồn lưu sinh thể mơ màng sau cái cực điểm 
khoái lạc của sinh thể tồn lưu cô độc khốn cùng. Đấy có 
thể là lý do khiến cô phải luôn luôn chạy trốn và luôn 
luôn quay về.

TRÚ XỨ

“Em phải ăn thịt anh. Cắn xé anh.” Cô gái nhắn tin cho 
tôi trong lúc tôi nghĩ tôi không còn thuộc về cô nữa. Đó là 
một khoảng cách được dựng lên bởi tính hoang đường 
của tình yêu mà những kẻ yêu nhau thường ngộ nhận về 
nó. Và bởi vì tôi cũng ý thức được cái bất khả của tin 
nhắn kia cho nên tôi đã im lặng. Mặc dù vậy, chúng tôi 
vẫn gặp nhau sau đó như đã không có bất cứ một sự mong 
nhớ gầm gừ nào. Tôi nói với cô, “Thượng đế đã xơi hết 
các món hiến tế rồi.”



NGUYỆT HÀNH 
Máu là biểu tượng của sự hiến tế linh thiêng nhất mà con 
người có thể dâng lên Thượng đế. Có lẽ vì thế mà đàn ông 
phải đồ máu nơi chiến trường, đàn bà phải đổ máu cho 
tính thể tồn lưu thân phận. Đó cũng là lý do mỗi khi có 
kinh, cô cuồng lên như chó sói và tôi giống như một con 
dê non béo. Trong cuộc hiến tế này, Thượng đế đã mất 
phần của mình. Những lúc như thế, tôi nhìn thấy rõ 
Thượng đế hơn bao giờ hết. 

19.1.2011 

7.
NHỮNG CÔ GÁI VẪN HÀNH KINH 

Cô ấy nói: “Em không cảm thấy có chút máu mủ nào 
với con người, kể cả bố mẹ em.” Dù thế, tôi không thể kết 
luận cô là người ngoài hành tinh vì những cảm thức khác 
thường đó 

Những cô gái vẫn hành kinh. Đó là một bằng chứng 
hiển nhiên nhất về phụ nữ. 

Nhưng tôi biết sự cô độc và niềm kiêu hãnh mới chính 
là cô.

Cô nói tiếp: “Anh sẽ không bao giờ hiểu được em. Anh 
chưa bao giờ tin em.”

Tôi bảo: “Ít nhất anh tin vào tình yêu của em.” 
Dẫu sao chúng tôi vẫn ôm ấp và làm tình triền miên mỗi 

khi có thể. 
Cô nói: “Không, con người thật của em không yêu ai.”
Như vậy, cô có một con người thật mà tôi không biết và 

một con người vẫn ăn ngủ với tôi. Có thể tôi chẳng cần 
biết con người thật kia là gì, ngoài con người mà tôi vẫn 
hôn hít và say đắm. Nhưng yêu cô, tôi không thể giữ phần 
này, loại trừ phần kia. Vì thế, cái thế giới còn lại của cô 



luôn là một thách thức cho một khát khao tuyệt đối của 
tôi về tình yêu. Đôi khi tôi nghĩ, có thể cô là một trong 
những sinh vật ngoài trái đất đang hiện hữu và tìm cách 
tác động vào cuộc sống nhân loại. Hoặc đó chỉ là hiện 
tượng phân thân, tự kỷ, tâm thần phân liệt... của một con 
điên, hay một trạng thái hỗn mang của thiên tài.

Tôi hỏi: “Cái phần làm tình của chúng ta ở đâu trong 
em?”

Cô bảo: “Cái đó là của trần gian. Em không thuộc về 
trần gian.”

Còn hơn cả sự nghiêm túc khi cô nói những điều như 
thế. Hoang đường và siêu việt. 

Tôi nói: “Làm thế nào anh có thể đến với cái không 
thuộc về trần gian ấy?”

Cô bảo: “Tình yêu của anh không đủ.” 
Tôi không biết thế nào là đủ nên chỉ biết đụ. 
Tôi nói: “Dẫu sao em đã đến trần gian. Và anh yêu em 

theo cái cách của trần gian.” 
Cô bảo: “Thật ra, anh yêu em chỉ để thoả mãn chính 

anh.” 
Tôi nói: “Đó chỉ là một nửa sự thật. Một nửa còn lại là 

sự cung hiến anh cho em. Anh thuộc về em.” 
Cô bảo: “Không. Anh xạo. Anh đang nói những câu của 

thập niên 60 thế kỷ trước. Em chỉ là một con đĩ của anh.” 
Tôi nói: “Ý tưởng về một con đĩ hình như còn xưa hơn 

thế.” 
Cô bảo: “Em không muốn ở bên anh nữa.”
Tôi nói: “Tùy em. Nhưng anh chỉ muốn nói rằng, anh 

luôn luôn yêu em.” 
Những cô gái vẫn hành kinh. Và mỗi lần hành kinh, thế 

giới lại thay đổi. 



SỰ CHIA CẮT VÀ NHỮNG 
KHOẢNG TRỐNG TRONG LINH 
HỒN 

Có một thế giới khác đâm xéo vào hiện hữu của cô. Nó 
chẻ cô ra làm hai mảnh nhìn theo chiều dọc. Ở giữa cô là 
một gạch chéo (/). Nếu nhìn từ trên xuống chỉ thấy như 
hai dấu chấm (:). Ở giữa cô là một khoảng không. 

Một gạch chéo hay hai dấu chấm của một khoảng không 
đều tạo ra sự khác biệt. Những sự khác biệt này làm cho 
hiện hữu của cô trở nên bất tương thông và không thể giải 
thích. Ngay cả cái thế giới đâm xéo vào cô ấy cũng không 
thể lý giải. Mặc dù nó vẫn là một thực tại nhãn tiền làm 
cô đau rát. 

Tôi không thể định nghĩa được cô. Nhưng tôi yêu cô 
cho dù cô vẫn bảo tình yêu của tôi không thật. Riêng điều 
này tôi có thể hiểu. Tôi không phải là một là một cây que 
dài có thể xiên hết các hiện hữu của cô thành một xâu. 
Nếu nhìn ở một trong hai phía của cái gạch chéo (/), tôi 
chỉ là (hay tình yêu của tôi chỉ là) cái mũi nhọn ở đầu 
đinh (không phải toàn bộ cây đinh). Nếu nhìn từ trong cái 
khoảng không của hai dấu chấm (:), tôi (hay tình yêu của 
tôi) chỉ là một giọt nước tan trong vô vọng. 

Bởi vì không thể định nghĩa được cô, tôi trở thành kẻ 
khờ khạo khi yêu cô. Mặc cho cô đưa đẩy (và đôi khi hãm 
hiếp) trong cái ma trận hiện hữu của cô. Tôi không bao 
giờ biết hay hiểu toàn bộ về cô. Nhưng điều ấy lại giúp 
mang lại cho tôi những cảm giác luôn luôn mới khi đi vào 
trong cô. Và tôi thật sự tin rằng có rất nhiều cái gạch chéo 
(/) chia cắt cô, cũng như có rất nhiều cái hai chấm (:) tạo 
ra sự trống rỗng vô biên nơi cô.



& CÔ GÁI ĐI TRÊN NÚI 

Cô nói: “Hôm nay có một em khác đến với anh.” 
Tôi không bao giờ dám đùa theo kiểu “gái nào cũng là 

gái.” Nhưng tôi vẫn nói: “Mỗi ngày em là mỗi một mối 
tình. Sự bất tận của những hoá thân nơi em là sự vô luân 
thần thánh.” 

Cô cười: “Anh cũng tự phong thánh cho mình đấy à?”
Tôi bảo: “Đôi khi anh cảm thấy mình bất xứng.” 
Cô nói: “Sướng thì cứ hưởng đi.” 
Cô ngồi trên người tôi và cho tôi thấy một hiện thân của 

cô. 
Tôi đã nhìn thấy một ngọn núi. Trên ngọn núi ấy mọc 

đầy những cây cỏ tranh dài sắc như lớp lông phủ trên con 
mãnh thú. Và con mãnh thú tỏa sắc trên từng sợi lông 
lóng lánh nhưng mượt mà như thể tất cả những giác quan 
đang ngủ. Cuộc săn mồi của con mãnh thú chỉ bắt đầu khi 
đôi mắt của nó rực lên. Khi ấy, linh hồn tôi mềm nhũn. 
Nhưng cả thân xác tôi cứng đờ. Tiếng cô nói: “Em đến từ 
ánh sáng và mang bóng tối đến cho anh.” Sau đó tất cả 
thế giới còn lại chỉ là những tiếng gầm của con mãnh thú. 
Khi linh hồn và thân xác tôi trở thành những âm vang, tôi 
đã thấy cùng lúc một ánh sáng và một bóng tối bao phủ. 
Tôi không biết mình rơi vào trạng huống của sự minh trí 
hay mù mịt. Và ngọn núi càng lúc càng dâng cao mãi. Tôi 
cũng không biết đó là sự sống hay sự chết. Tiếng cô nói: 
“Em sẽ hoán cải anh thành nước.” 

Trước khi tôi thật sự biết mình là ai, tôi thấy mình có 
mùi nước đái của cô. 

6.9.2010 



8.
CÔ GÁI 

Nỗi cô độc giống như nước giấm, chua lè trong bao tử cô. 
Nó làm cho cô nôn nao. 

Nỗi cô độc cũng giống như một thanh sắt nung đỏ khua 
khoắng trong linh hồn cô và nó làm cô bỏng rộp. 

Trong phòng trọ, giờ này chỉ có một mình cô và cô nghĩ 
mình sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi cô độc ấy thêm một 
giây nào nữa.

Cô mở máy tính. Cô phân vân giữa việc tìm coi một 
phim sex với việc liên hệ với một ai đó bất kỳ. Trên mục 
tìm kiếm của Google, cô gõ “heo”. Có hơn 29 triệu kết 
quả. Cô chọn đọc “cô ấy gọi tôi là heo” ở trang thứ 3.

Đó là đoạn văn của một blogger trên Yahoo 360 plus.
Đoạn văn kể về chuyện tình của chủ nhân blog. Cô viết 

một comment: “Anh viết dễ thương lắm. Nếu tôi là cô gái 
ấy tôi sẽ gọi anh là dê con. Tôi thích có một con dê con để 
tôi có thể làm một dê mẹ. Tuy nhiên, điều tôi thích thú 
hơn là những bài sưu tầm của anh về chuyện tình của các 
danh nhân. Nhưng tôi lại chỉ có thể yêu được một ranh 
nhơn thôi.”

Đùa chút làm cô nguôi đi sự quay quắt đang hành hạ cô.
Cô đọc một diễn văn Nobel văn chương của J-M. G. Le 

Clézio, vài bài thơ dịch của Mỹ. 
Tất cả những buổi chiều với cô đều là cái chết lâm sàng 

của sự cô độc.

& HẮN 

Tất cả những buổi chiều với hắn đều có một nỗi hoang 
mang giống nhau. Nhưng hắn không thể làm gì khác hơn 
là kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống và nhìn chiều đi. Và 



cứ mỗi một chiều qua như thế, hắn lại nghĩ, ta đã đến gần 
hơn với sự nhạt nhòa. Tuy thế, hắn lại là người thèm khát 
yêu đương đến độ nhấp nhổm. Hắn thích những chuyện 
tình đẹp và hắn luôn luôn thêu dệt những chuyện tình đẹp 
cho mình trên blog. 

Thế rồi, có một cô gái viết cho hắn: “Tôi thích có một 
con dê con để tôi có thể làm một dê mẹ.” Hắn trả lời: “Tôi 
ước gì được là một dê con của dê mẹ vĩ đại.” Cô viết: 
“Tôi không phải là dê mẹ vĩ đại, nhưng rất vui nếu anh là 
dê con của tôi.” Hắn viết: “Vậy thì mình có thể gặp nhau 
chứ?” Cô nói: “Rất tiếc. Ngày mai tôi phải đi tour xuyên 
Việt gần một tháng mới về.” Hắn viết: “Không có vấn đề 
gì. Cho tôi xin số điện thoại. Còn đây là điện thoại của 
tôi...” 

Ngày thứ nhất. Hắn hỏi: “Tối nay em sẽ ngủ ở đâu?” Cô 
trả lời: “Qui Nhơn.” Buổi tối hắn gọi cho cô: “Em khoẻ 
không?” Cô nói: “Khoẻ.” Hắn nói: “Anh muốn gặp em.” 
Cô nói: “Không được. Em xơ xác lắm.” 

Ngày thứ hai. Hắn hỏi: “Hôm nay em sẽ ở đâu?” Cô nói: 
“Hội An.” Buổi tối hắn gọi cho cô: “Anh đang ở Hội An 
với em. Gặp nhau nhé?” Cô nói: “Hôm nay em mệt.” 

Ngày thứ ba. Hắn hỏi: “Tối nay em sẽ ở Huế phải 
không?” Cô bảo: “Dạ.” Buổi tối hắn gọi: “Huế đẹp. Có 
mấy quán cà phê hay lắm. Đi uống cà phê với anh 
không?” Cô bảo: “Em phải đi với bạn rồi.” 

Ngày thứ năm. Cô báo cho hắn: “Tối nay em ngủ ở 
Quảng Bình.” Buổi tối hắn gọi: “Có thể ngày mai anh 
cũng sẽ vào Phong Nha với em, nhưng tối nay gặp nhau 
trước đi.” Cô nói: “Thôi. Em không bỏ bạn ở khách sạn 
một mình được.” 

Ngày thứ sáu. Hắn gọi: “Anh đã nhìn thấy em. Xinh 
lắm. Anh yêu em.” Cô nói: “Có thể anh nhìn lầm người 
đấy.” 

Ngày thứ bảy. Cô gọi cho hắn: “Hôm nay em sẽ đến 
Quảng Ninh.” Buổi tối hắn gọi: “Đi dạo bờ biển nhé?” Cô 



bảo: “Anh không sợ xấu hổ khi đi bên em sao?” Hắn nói: 
“Đừng giả vờ khiêm tốn làm gì. Anh sẽ hãnh diện nếu em 
đi với anh.” Cô nói: “Em sợ anh ân hận.” 
Ngày thứ tám. Hôm nay cô ở Lạng Sơn. Cô nhắn tin cho 
người yêu: “Có một người theo em từ Sài Gòn ra tới đây. 
Ngày nào hắn cũng đòi gặp em. Nhưng em đều tìm cách 
thoái thác. Em nhớ anh.” 

Ngày thứ chín. Cô ở Sapa, nhắn tin cho người yêu: “Em 
quyết định gặp hắn.” Người yêu cô nhắn lại: “Tùy em. 
Đừng quên anh yêu em.” 

Hắn gọi cho cô: “Em ra chỗ sân nhà thờ đi.” 
Cô đi đến chỗ người bán khoai lang nướng. Cô thích ủ 

củ khoai nóng trong tay. 
Hắn gọi: “Em đến chưa?” Cô nói: “Em đến rồi. Anh 

đâu?” Hắn nói: “Em hãy nhìn lên thánh giá nhà thờ. Anh 
đang ở trên đó.” 

Cô ném củ khoai lên trời, đồng thời miệng văng ra một 
câu chửi thề. 

Thật ra, câu chuyện này cũng chỉ là một truyện hắn viết 
trên blog. 

21.8.2010 

9.
CÔ ẤY LÀ THI SĨ 

Tất nhiên cô ấy thường làm thơ. 
Việc làm thơ thì cũng chẳng có gì ghê gớm đối với cô 

ấy, tuy nhiên nó lại thiết thân giống như ăn, ngủ và làm 
tình. Bởi thế, tuy xa xỉ nhưng không làm thơ thì cô chết 
mất. 

Có một điều gì đấy trong cô như ngọn lửa của khởi 
nguyên sáng thế luôn luôn bùng phát và nó đốt cháy linh 
hồn cô, thể xác cô. Và đó là thơ của cô. Nhưng những gì 



được thể hiện trên mặt chữ lại chỉ là sự thất lạc của các 
mảnh vỡ, đôi khi là tàn tro của linh hồn và thể xác cô.

Chẳng ai biết cô là thi sĩ ngoài một cậu trai đang tìm 
cách tán tỉnh cô.

CẬU ẤY LÀ KẺ GIẤU MẶT 

Thẩm tra lý lịch công dân là việc hằng ngày của cậu ấy. 
Và cậu ấy đã tìm thấy cô trong hàng triệu phụ nữ ở xứ sở 
này. Cái xứ sở giống như hộp đồ chơi trong tay một cậu 
bé. Mỗi ngày, cậu nhặt trong cái hộp ấy ra một vài thứ gọi 
là thằng người và cậu chơi với nó.

Cậu luôn có cảm giác sung sướng của người thắng cuộc 
trong trò chơi của mình. Không chỉ khám phá những bí 
mật đời tư một người mà đôi khi cậu còn có thể điều 
khiển con người theo một hướng nào đó trong trò chơi 
của cậu. Tuy nhiên, cậu đã bất ngờ khi biết cô là thi sĩ.

Thật ra, tỉ lệ nghề thi sĩ trong các phiếu sưu tra lý lịch 
chiếm đến gần 80%. Ừ, ra đường không cẩn thận sẽ đạp 
nhầm thi sĩ. 

Thế nhưng, cậu vẫn bất ngờ vì lý lịch của cô trong mục 
nghề nghiệp ghi: “không làm thơ.” Có thể hiểu cô làm bất 
cứ thứ gì ngoài việc làm thơ. Khi xâm nhập vào máy tính 
của cô, cậu mới biết cô lén lút viết những thứ giống như 
thơ. Nhưng đọc kỹ, cậu vẫn không thể xác quyết đó là thơ 
hay thứ gì khác. Tìm hiểu thêm cuộc sống của cô, cậu 
cũng không thể biết đó là cách sống của một thi sĩ hay 
một loại rác rưởi. 

Dù sao cũng phải phân loại xác định con người, nghề 
nghiệp cô trong hồ sơ, cậu ghi chú: “Chỉ có thi sĩ mới giết 
được thơ, bởi thế người này là thi sĩ.”

Chính trong lúc điều tra về cô, cậu nhận ra thế giới của 
cô là cái cậu không thể có. Cậu thèm khát cái thế giới ấy 
và cậu muốn được chia sẻ.



& NHỮNG QUẢ LỰU ĐẠN 

Chỉ thị của cấp trên yêu cầu các ban ngành phối hợp 
thực hiện giảm tỉ lệ thi sĩ xuống dưới 50% trong vòng 3 
năm. Một số biện pháp được đưa ra là:

- Diệt trừ tận gốc và ngăn ngừa tất cả các mầm mống 
công dân có khuynh hướng trở thành thi sĩ.

- Đối với các thi sĩ đã đang hành nghề, có các biện pháp 
cụ thể làm nản lòng sự ham muốn nổi tiếng của họ, như 
yêu cầu các tờ báo không có chức năng dẹp bỏ mục sáng 
tác. Đối với các tờ báo chuyên ngành, chỉ đăng thơ dở 
hoặc thơ bẩn. Đối với các nhà phê bình lý luận, cấm tiệt 
viết bài bình luận thơ hoặc viết về các thi sĩ…

Cậu tìm đến với cô. Cậu nói: “Tôi là người yêu sách, 
yêu văn chương. Và vì thế tôi cũng yêu những gì em 
viết.” Cô ngạc nhiên: “Tôi có làm văn chương đâu. Anh 
lầm người rồi.” Cậu nói: “Tôi không bao giờ lầm. Em đã 
từng viết ‘tôi quăng quả lựu đạn vào các nhà thơ và từ xác 
của họ bắn tung toé ra những chữ có mùi thối’ đúng 
không?” Cô nói: “Đúng câu đó là của tôi, nhưng tôi chưa 
bao giờ công bố, sao anh biết?” Cậu nói: “Vì tôi là kẻ 
giám sát.” Cô hỏi: “Và anh muốn gì ở tôi?” Cậu nói: 
“Anh muốn em giết tất cả các thi sĩ còn lại?” Cô bật cười: 
“Tại sao tôi lại phải giết họ?” Cậu bảo: “Vì chỉ có em là 
thi sĩ.” Cô lại cười: “Nếu tôi là thi sĩ, thì người khác cũng 
có thể là thi sĩ vậy. Càng đông càng vui, phải không?” 
Cậu nói: “Không, ngoại trừ một thi sĩ như em, đám đông 
thi sĩ cần phải cho vào lửa đốt.” Cô hỏi: “Anh yêu thơ đến 
thế ư?” Cậu nói: “Cũng không hẳn vậy. Anh yêu em.” Cô 
hỏi: “Tại sao lại yêu tôi?” Cậu nói: “Vì em không làm 
thơ. Tất cả thi sĩ đều méo mó, kể cả bọn nô bộc.” Cô nói: 
“Tôi quăng lựu đạn vào các nhà thơ, tôi cũng có thể 
quăng lựu đạn vào những kẻ giám sát giấu mặt. Anh 



không sợ à?” Cậu nói: “Không. Thật ra, kẻ giám sát cũng 
đáng chết như các thi sĩ.” Cậu nói thế, nhưng cậu không 
quên nhiệm vụ là phải thực hiện cho bằng được việc giảm 
xuống dưới 50% tỉ lệ các thi sĩ trong cộng đồng. Cậu nói 
tiếp: “Thơ là một nỗi ám ảnh của con người. Vì thế cần 
phải loại trừ nó trước khi loại trừ mọi nỗi sợ hãi.” Cô bảo: 
“Điều ấy đồng nghĩa với việc anh sẽ giết tôi.” Cậu nói: 
“Không phải. Cần phải tách thơ ra khỏi đời sống. Anh tin 
rằng em sẽ thanh khiết hơn nếu không có thơ.” Cô nói: 
“Tôi không làm thơ, nhưng tôi cũng không phải bọn 
người máy như anh. Các anh chỉ có nhiệm vụ. Lúc nào 
cũng nhiệm vụ.” Cậu nói: “Em cực đoan rồi. Anh có máu. 
Và anh yêu em.” Cô nói: “Tôi không tin bọn giám sát.” 

Dù vậy, cậu nghĩ đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy sẽ 
không bao giờ trở thành thi sĩ bởi vì cô ấy biết mình bị 
kiểm soát. Nhưng phần cô, chưa bao giờ cô lại cảm thấy 
cần phải viết và quăng những quả lựu đạn đến như thế. 

15.8.2010 

10.
TÔI Ở PHÍA BÊN KIA

Hắn nói: “Chúng tôi muốn ông đóng một vai trò tương 
xứng và hữu ích.” Tất nhiên, cả tôi và hắn đều hiểu giống 
nhau “tương xứng và hữu ích” là như thế nào. Thế là tôi 
trở thành kẻ được chọn.

Tôi không cần phải chuẩn bị gì. Người ta dẫn tôi ra 
trước đám đông và nói: “Đây là con của giao hòa.” Bổn 
phận của tôi là cười với tất cả mọi người. Và tôi đã nở 
một nụ cười thật tươi. Tôi cúi chào chung quanh. Không 
có tiếng vỗ tay. Hắn đứng sau lưng tôi bảo: “Ông cứ nói 
đi, tất cả mọi người đang lắng nghe ông.” Và tôi nói: 
“Chúng ta là một thực thể, chúng ta cũng là một thực tế, 



và chúng ta cũng sẽ là một khả thể.” Không có ai phản 
đối. Tôi nói tiếp: “Chúng ta ai cũng phải ăn, ai cũng biết 
nghĩ và tất nhiên suy nghĩ của chúng ta không giống 
nhau. Bởi thế tôi đã được sai đến. Tôi là giao hoà.” Vẫn 
im lặng. Hắn đứng sau lưng bảo: “Tốt lắm, tiếp đi.” Và 
tôi nói: “Ai cũng sẽ có chỗ của mình. Đàn ông và đàn bà, 
phụ lão và thiếu nhi, hãy rửa ruột để ơn phúc được chứa 
đựng.” Hắn đá vào chân tôi, nhắc: “Biện chứng duy vật.” 
Tôi hắng giọng: “Tôi nói các bạn có nghe rõ không?” 
Trong lúc các tiếng ồn từ từ dậy lên, tôi nghĩ: “Đây là vấn 
đề thể thức.” Và tôi quay lại, muốn nhìn vào mặt hắn, 
nhưng không còn thấy hắn đâu nữa.

TÔI Ở PHÍA BÊN NÀY 

Hắn nhốt tôi vào trong một cái thùng, bảo: “Đấy, mày 
muốn nói gì thì nói.” Được nói thì dẫu nói trong một cái 
thùng thì cũng hơn không. Và tôi nói: “Đây là tiếng nói 
của một cái thùng. Không phải thùng rỗng, vì trong thùng 
có tôi. Mặc dù là cái thùng nhưng không thể kêu to. Hãy 
lắng nghe như nghe tiếng của loài muỗi.” Tiếng của tôi 
dội vào hai lỗ tai, lùng bùng. Tôi cố gắng nói tiếp: “Tôi 
nói các bạn có nghe rõ không?” Dường như không có bất 
kỳ ai đã nghe thấy. Tôi nghĩ: “Thế giới này không còn 
người.” Đáp lại ý nghĩ của tôi, tiếng muỗi vo ve như tiếng 
sáo diều. Tôi lại nghĩ: “Tại sao mình lại không mường 
tượng đó là tiếng sáo diều để được nhìn thấy trời cao 
rộng.” Tôi nghĩ tiếp: “Nhất định khi nào mình ra khỏi cái 
thùng này sẽ phải làm một con diều cho thỏa sự mơ mộng 
và thơ ngây.”



CON DIỀU 

Ít nhất thì nó đã bay lên khỏi mặt đất gần 100 thước. 
Thật ra, tôi vẫn có thể leo lên một building ba bốn chục 
tầng nhấm nháp ly cà phê và nhìn xuống thế giới bên 
dưới. Nhưng ngồi trên một cánh diều thì cảm giác khác 
hẳn. Chao đảo và chơi vơi.

Cái cảm giác không có chỗ dựa và cũng không phải tự 
do thật khốn khổ. Làm thế nào duy trì được cảm thức bay 
bổng và trạng thái an toàn không phải là điều dễ dàng. 
Chỉ còn một sự trông cậy duy nhất, tin vào chính mình. 
Nhưng cỡi lên lưng cọp hay ngồi trên cánh diều thì cũng 
chẳng khác nhau mấy. Cuộc đời không còn tùy thuộc vào 
mình mà nó tùy thuộc vào sự run rủi. Dù sao tôi cũng 
phải dự trù tình huống diều đứt dây hay mất gió cắm chúi 
xuống đất. Trong trường hợp ấy, tôi nghĩ, một vài giây đủ 
để tôi vẽ một đường bay đến chân trời.

16.2.2010 

11.
ÐÔI KHI CON CU CŨNG BAY 

Sau một trận làm tình mê mỏi, hắn ngủ thiếp đi. Khi 
tỉnh dậy, cô gái của hắn vẫn còn nằm bên cạnh, tuy nhiên 
con cu của hắn bay đâu mất. Hoảng hốt, hắn gọi cô gái 
dậy, “Em đã làm gì với nó khi anh ngủ?” Cô gái nhìn vào 
háng người bạn tình, quả thật con cu của hắn không cánh 
mà bay. Cô cảm thấy buồn cười hơn là sợ hãi, “Em chẳng 
làm gì ngoài việc hôn và mân mê nó cho đến khi em cũng 
buồn ngủ quá và ngủ quên đi”. 

Tuy không có máu me, nhưng cảm giác bị thiến làm hắn 
đau đớn. Từ sâu thẳm, hắn thấy mình không tồn tại như 
một con người. 



Cô gái bên cạnh không có vẻ gì là thủ phạm của một vụ 
hành quyết kiểu ghen tuông đó. Cô hỏi hắn, “Sao nó có 
thể biến đi được nhỉ?” Hắn cũng không hiểu nổi. Cô lại 
hỏi, “Có sao không anh?” Hắn muốn chửi thề, “Có sao thì 
cô sẽ biết”. Cô gái giận dỗi nói, “Anh cứ làm như em là 
người phải chịu trách nhiệm về việc nó biến đi vậy”. Hắn 
bảo, “Không lẽ tôi điên mà tự thiến à?” Cô nói lại, “Nó là 
của anh, anh không giữ được là chuyện của anh”. Cô đi 
lấy quần áo mặc và có ý định bỏ về, nhưng bất chợt nhìn 
thấy nó đang đính ở trên tường trong tư thế ngỏng cứng 
như một chiếc móc áo, cô nói: “Có phải nó là của anh 
không?”

Hắn vội chạy tới, giật con cu xuống và cắm lại vào chỗ 
cũ trên thân thể. 

CÔNG NGHỆ LÀM HÀNG GIẢ 

Hắn bước vào sex shop và chọn một con cu giả màu đen 
ấntượng, bởi vì hắn không thể tự bú con cu của chính hắn, 
mà việc bú một con cu khác đối với hắn là kinh tởm. Hắn 
bảo tự sướng là một hành vi sang cả, nhất là khi hắn tự 
coi con cu của mình là ngoại hạng, cu thựcdân. Nhưng 
việc trở thành thực dân trong thực tế thì ngoài tầm của 
hắn. Con cu của hắn không đụ được chữ cho nên không 
khai hóa được gì, lại không đụ được lồn tươi cho nên 
cũng không sáng tạo được gì. 

Trong thế giới của những người sang cả, hắn đứng mút 
con cu giả màu đen ấntượng bên cạnh các tủ kính bày 
hàng trong sex shop, thật ra cũng chỉ là một sản phẩm của 
công nghệ làm hàng giả, nhưng hắn nhất định cho rằng: 
“Tao mới là thứ thiệt”. 



HÀN LÂM & MÙ CHỘT 

Cô gái kéo ghế đến ngồi bên cạnh hắn, nói: “Em biết 
anh thích có một cô bên trái, một cô bên phải, một cô 
đàng trước, một cô đàng sau, một cô ngồi trên đầu”. Hắn 
cười, nắm tay cô: “Em lúc nào cũng hiểu anh”. Khi ấy, đã 
có một cô khác ngồi bên cạnh hắn và một số bạn bè đang 
ngồi quanh một cái bàn cà phê nhỏ, vỉa hè. 

Hắn nói: “Anh bị mất con cu hôm qua rồi”. Cô hỏi: 
“Trong khách sạn à?” “Không, nguyên ngày hôm qua anh 
đi ngoài đường”, hắn cho biết. “Vậy thì em biết rồi, cô 
nói, lúc này đường sá chỗ nào cũng sửa, anh gặp ổ gà, nó 
xóc một cái là rớt xuống đất ngay”. Hắn bảo: “Cũng có 
thể, nhưng anh không biết mất ở đoạn đường nào để tìm 
hay báo công an”. Cô nói: “Điên mới đi báo công an, anh 
chỉ cần đăng một cái rao vặt xin hậu tạ là có người mang 
đến tận nhà ngay”. 

Thằng làm thơ ngồi trước mặt hắn bảo: “Làm chi mất 
công vậy”. Nói xong, hắn móc trong quần ra một con cu 
bóng lộn đen ấntượng. “Tặng ông”.

Nhưng hắn nói: “Con của tôi màu trắng”. 
Thằng làm thơ cười ruồi: “Ông nghĩ tôi ăn cắp của ông 

à?”
Hắn nghiêm nghị: “Không, vấn đề ở đây là đẳng cấp”.
Cả bàn cười hô hố. Những người ngồi ở bàn khác cũng 

cười theo. 
Cô gái đứng lên: “Các bác tự xử cũng hay đấy”. Cô bỏ 

về. Cô gái đến trước cũng đứng lên. Cô nghĩ, may mà 
mình không làm thơ. 

7.2.2010 



12.
CON BÒ VÀ TÔI

Nó là một loài thú siêng năng. Và có thể làm giàu nếu 
người ta cho nó quyền tư hữu. Nhưng không phải vì thế 
mà nó không biết hưởng nhàn.

Nó vẫn nhìn bầu trời khi ngồi nhai lại mớ rạ.
Đôi khi trước hư vô, nó cũng rống lên bảo rằng “tôi là 

bò và tôi hiện hữu”.
Và trong hố thẳm, nó chảy nước mắt. Không thể nào 

buồn hơn.
Và trước mặt tôi, nó nói: “tôi không quan tâm đến việc 

tôi ở trong chuồng hay ngoài chuồng”.
Tôi nghĩ, nó chưa bao giờ biết đến những đồng cỏ bao la 

và những cánh rừng huyễn hoặc. Và nó chưa bao giờ biết 
sống một mình. Chưa bao giờ biết hoang vu. Chưa bao 
giờ biết điên dại. Chưa bao giờ đâm sừng vào bóng tối. 

TÔI VÀ CON BÒ

Tôi kéo lê đời tôi lên đồi thương khó. Và tôi đã ngã ba 
lần. 

Lần thứ nhất, mẹ tôi nâng tôi dậy và bảo: “Mẹ sẽ không 
bao giờ để mất con”. 

Lần thứ hai, một cô gái nâng tôi dậy và bảo: “Em sẽ 
luôn luôn bên anh”.

Lần thứ ba, một người đi đường đã đạp lên thân tôi một 
đạp và bảo: “Cho mày chết”.

Tuy nhiên, tôi đã không chết. Lúc ấy, có một con bò đã 
mang sữa cho tôi và nó nói: “Đây là sữa của tôi. Ông 
đừng ngại”. 

Sau khi đã no, tôi đủ sức leo lên lưng bò và cùng nó 
băng qua phía bên kia của đồi thương khó.



16.3.2011 

13.
MÀY CÓ SỢ TAO KHÔNG?

Ở lớp 1.
Cô giáo hỏi một học trò:
-“Mày có sợ tao không”?
Thằng bé trợn mắt, mặt ngây dại.

Ở nhà buổi tối.
Ông bố đang ngồi trước máy vi tính.
Thằng con giả bộ làm cô giáo, hỏi bố:
-“Mày có sợ tao không”? 
Ông bố trợn mắt. Cũng ngây dại.

Đôi khi, vẫn có người hỏi tôi:
-“Mày có sợ tao không”? 
Tôi không dám trợn mắt. Chỉ quay đi.

CẦU NGUYỆN

Người lính ở phía bên này và người lính phía bên kia. 
Kẻ khủng bố và người chống khủng bố. Người chính 
nghĩa và quân gian tà. Bọn buôn gian bán lận. Cô gái 
điếm và người làm chính trị. Thập loại chúng sinh.

Khi họ cầu nguyện, Thượng đế bị giết chết. 

ĐẾN LƯỢT TÔI MUỐN CHẾT



Tôi gửi vào email cho một linh hồn cái địa chỉ này:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bay-Di-Canh-Chim-
Bien-Bang-Kieu.IW60677D.html

rồi nhắm mắt.

12.9.2010

14.
MADE IN CHINA

Phỏng vấn Hồ Cẩm Đào.

Phóng viên (PV): Thưa ông Tổng bí thư, người ta nói  
Trung Quốc là xứ sở ăn thịt người. Ông có thể xác nhận 
việc này? 

Hồ Cẩm Đào (HCĐ): Ông có nhìn thấy không?
PV: Chúng tôi thấy những hình ảnh đó trên internet. 
HCĐ: Đó là do các thế lực thù địch Trung Quốc tạo 

nên. Không phải người Trung Quốc làm chuyện đó.
PV: Cũng trên internet, chúng tôi biết Trung Quốc là 

một nước sản xuất băng đĩa giả lớn nhất thế giới. 
HCĐ: Ông hãy cho chúng tôi biết ở đâu không làm 

hàng giả? 
PV: Chúng tôi cũng biết Trung Quốc sản xuất bánh bao 

có nhân giấy cạc tông, dầu ăn từ nước cống, trứng gà 
giả, sữa có hóa chất độc, những sản phẩm chứa hàm 
lượng chì cao quá mức cho phép và không thể kể hết  
những thứ hàng giả, hàng nhái… 

HCĐ: Ông có thấy người Trung Quốc thông minh 
không?

PV: Vâng, người Trung Quốc rất thông minh. Nhưng 
xin hỏi ông, cuộc cách mạng vô sản và cách mạng văn 



hóa có phải là biểu hiện đích thực sự thông minh của 
người Trung Quốc? 

HCĐ: Chắc là ông có những nhầm lẫn lịch sử.
PV: Ông nhận định thế nào về tình hình Trung Đông và 

Bắc Phi hiện nay? 
HCĐ: Tất cả những vụ nổi loạn đó đều do các thế lực 

phản động nước ngoài xúi giục, cũng không loại trừ do 
bọn Hồi giáo cực đoan như al-Qaeda mua chuộc khuấy 
động. Tôi nghĩ các chính quyền ở đó cần học bài học 
Thiên An Môn của Trung Quốc.

PV: Một câu hỏi cuối. Người tôi đang phỏng vấn là Hồ 
Cẩm Đào thật hay giả? 

HCĐ: Người Trung Quốc chúng tôi có câu: “Lộng giả 
thành chân”, hoặc nói theo kiểu Việt Nam các ông: “Vậy 
mà không phải vậy”. Tuy nhiên, nói theo kiểu Đức Khổng 
Phu Tử của chúng tôi là “phải hay không phải chính là 
phải vậy”. 

PV: Vâng, xin cám ơn ông. 

MADE IN LIBYA

Bài phỏng vấn người lãnh đạo Liby  a   của BBC, ngày 
1.3.2011.

“Jeremy Bowen: Ông được biết là lãnh đạo tại đây và 
đã là lãnh đạo trong rất nhiều năm rồi. Có rất nhiều 
người ở nước này nói rằng ông chính là cản trở lớn nhất  
cho thay đổi? 

Đại tá Gaddafi: Ngược lại thì có. Sự hiện diện của tôi 
là để thúc đẩy và khuyến khích người dân có bất cứ thay 
đổi nào mà họ muốn, cũng như không có những thay đổi 
mà họ không mong muốn…

Bowen: Trong những năm gần đây, ông đã thiết lập lại  
quan hệ với các nước phương Tây. Các lãnh đạo quan 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/03/110301_gaddafi_interview.shtml


trọng như Tony Blair cũng đã tới đây. Nhưng nay có các 
lãnh đạo phương Tây nói rằng ông nên từ chức. Ông có 
cảm thấy bị phản bội không? Ông đã bao giờ coi họ là  
bạn chưa? 
Gaddafi: Dĩ nhiên như vậy là phản bội. Họ không có đạo 
đức. Ngoài ra, nếu họ muốn tôi từ chức thì tôi từ chức gì? 
Tôi có phải ông vua đâu. 

Bowen: Nhưng ông đã có diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, 
và nói đến Libya là nói đến ông, ngay cả khi ông không 
có danh hiệu chính thức. 

Gaddafi: Đó là danh dự, chứ không có gì động chạm 
đến thực thi quyền lực hay quyền hạn gì hết. Ở Anh, ai 
nắm quyền? Nữ hoàng Elizabeth hay David Cameron? 
Các ông không hiểu được hệ thống ở Libya đâu... Ông 
thực sự không hiểu hệ thống đang được áp dụng tại Libya 
đâu.

 Bowen: Tôi hiểu hệ thống ông có tại đây, nhưng ở 
quốc tế, ông được coi là lãnh đạo. 

Gaddafi: Ông không hiểu hệ thống tại đây. Đừng có nói 
‘tôi hiểu’ - ông không hiểu gì hết. Và thế giới cũng không 
hiểu hệ thống tại đây. Quyền lực của nhân dân. Các ông 
không hiểu điều đó đâu. 

Bowen: Thế người dân thể hiện quyền lực của mình như 
thế nào? Bởi vì một số người đổ ra đường biểu tình nói  
rằng người của ông đã bắn họ. 

Gaddafi: Không có biểu tình gì hết trên đường phố. 
Ông có trông thấy biểu tình không? 

Bowen: Có, tôi có trông thấy. 
Gaddafi: Ở đâu? 
Bowen: Tôi trông thấy một số người hôm nay. 
Gaddafi: Ở đâu? 
Bowen: Tôi trông thấy một số người biểu tình ở 

Zawiya. Hôm qua tôi cũng trông thấy biểu tình. 
Gaddafi: Họ ủng hộ chúng tôi. 



Bowen: Không, họ không ủng hộ ông đâu. Có một số 
người chống ông, và một số ủng hộ ông. 

Gaddafi: Họ không phải chống chúng tôi. Không ai 
chống chúng tôi hết. Chống chúng tôi để làm gì? Bởi vì 
tôi không phải là Tổng thống. Họ yêu tôi. Tất cả nhân dân 
đều sát cánh với tôi, họ đều yêu tôi. Nhân dân tôi sẽ chết 
để bảo vệ tôi. 

Christiane Amanpour: Nếu ông nói họ đều yêu ông thì  
tại sao họ lại chiếm Benghazni và nói họ chống lại ông? 

Gaddafi: Đó là al-Qaeda đấy. Nhân dân tôi không như 
thế đâu. Họ là những người ngoài. 

Bowen: Vậy đó là những người kéo các áp phích xuống 
và treo cờ của vua? 

Gaddafi: Đó là al-Qaeda, chúng vào các căn cứ quân 
sự, tịch thu vũ khí và khủng bố nhân dân. Những người 
mà có vũ khí là các thanh niên. Họ bắt đầu hạ vũ khí vì 
thuốc phiện mà al-Qaeda cấp cho họ đang hết tác dụng. 

Bowen: Vậy đó là những người kéo các áp phích xuống 
và treo cờ của vua? 

Gaddafi: Đó là al-Qaeda tới các khu quân sự và đồn 
cảnh sát, bắt giữ súng ống và giờ đây khủng bố mọi 
người, rồi giờ đây đổ ra đường phố. Họ không có yêu cầu 
gì, đòi hỏi gì. Họ không hề dựng ra các cuộc biểu tình. 

Bất cứ nơi đâu, cho dù là Libya, Nigeria hay 
Afghanistan, người ta không đổ ra đường phố hay dựng 
lên các cuộc biểu tình.

Những người đó có vũ khí, họ là thanh niên, còn trẻ, 
không biết al-Qaeda. Giờ đây, họ đã bắt đầu hạ vũ khí 
xuống, bán chúng đi và quay trở về nhà. Giờ đây, họ đang 
tỉnh khỏi những ảo giác của thuốc phiện người ta cấp cho 
họ.

Bowen: Đại tá Gaddafi, ông sẽ chấm dứt cuộc khủng 
hoảng này thế nào? Một phần lớn của đất nước giờ đang 
nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy. Áp lực của 



nước ngoài lên ông cũng đang rất lớn. Mọi chuyện sẽ 
chấm dứt như thế nào? 

Gaddafi: Chúng tôi không bận tâm về áp lực của nước 
ngoài. 

Bowen: Thế còn thực tế là ông đã mất quyền kiểm soát  
một phần lớn đất nước thì sao? 
Gaddafi: Chúng tôi quan tâm tới nhân dân, và nhân dân 
tôi ủng hộ tôi. Chúng tôi chắc chắn về bản thân mình. 
Chúng tôi sẽ trụ lại, còn họ sẽ đổ vỡ.”

(Cũng theo BBC, Đại tá Gaddafi là người bạn thân thiết 
của Việt Nam).

MADE IN VIETNAM

Phỏng vấn con Rùa.

-Thưa cụ, cảm nghĩ của cụ khi được nhân dân Việt Nam 
kính trọng gọi bằng cụ? 

Cụ Rùa: Sướng. Rất sướng. Cực kỳ sướng.
-Nếu tính theo phả hệ thì cụ là thế nào với các bác, các 

chú và bố mẹ con ạ? 
Cụ Rùa: À, cái này thì phải hỏi Đảng Cộng sản Việt 

Nam.
-Xin mạo muội thưa cụ, nếu chẳng may cái vụ lở mồm 

long móng này không xong thì di chúc của cụ thế nào ạ? 
Cụ Rùa: Cái này thì chờ tôi xin ý kiến lãnh đạo.
-Thưa, lãnh đạo cụ là ai ạ? 
Cụ Rùa: Còn phải hỏi.
-Thưa, cụ có thể cho biết bí mật cái vụ thương tích, hay 

bảo tồn này là thế nào không ạ? 
Cụ Rùa: Tôi cũng hỏi thật cậu nhé. Đứa nào vất mấy 

cái con rùa cái giang mai, lậu mủ, mồng gà, hoa khế 
xuống hồ vậy?



-Thật tình con không biết. 
Cụ Rùa: Cái gì cũng không biết mà đòi làm báo à?
-Biết hay không biết không phải là vấn đề của con ạ. 
Cụ Rùa: Thế thì nó là vấn đề của ai?
-Dạ, để con xin ý kiến lãnh đạo rồi trả lời cụ. 
Cụ Rùa: Thế lãnh đạo của cậu là ai?
-Cụ cứ đùa. 
Cụ Rùa: Này, tôi tiết lộ tí bí mật lịch sử cho cậu biết 

nhé. Cái con rùa mà nhân dân các cậu nghĩ là thần Kim 
Qui, Rùa Vàng hay con tiều nào đó trong lịch sử các cậu 
nó ngủm từ khuya rồi. Tớ là rùa sản xuất tại Quảng Đông 
“Made in China” đấy. Vận nước của các cậu nằm trên mu 
tớ. Không tin cứ hỏi mấy thằng thày bói hay Hồ Cẩm Đào 
xem.

9.3.2011



PHẦN 2

CHAI - LỌ & ĐẦU ĐẤT
(Truyện ngắn)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
========================================

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN 

1.Họ và tên: .............. 

Theo lời bố tôi kể lại, việc đặt tên tôi là một ngẫu hứng 
bí ẩn. Suốt nhiều tháng trời khi biết mẹ tôi mang thai, bố 
đã nghĩ đến việc đặt tên cho tôi. Ông nghĩ đến ước vọng 
cũng như ý nghĩa sự tồn sinh cho tôi, nhưng cho đến khi 
tôi được sinh ra, ông cũng chưa vừa ý với bất cứ cái tên 
nào đã chọn trước đó. Chỉ đến lúc ôm tôi vào lòng, đứa 
con đầu tiên và là con trai của ông, ông mới bật thốt: 



“Thằng giống”. Tôi là giống của ông vừa mọc lên trên 
mặt đất này và vì thế tôi được gọi là Giống. Nguyễn 
Giống, trong niềm hân hoan mãn nguyện của ông. Tôi 
vừa là giống của ông và đồng thời cũng sẽ là kẻ đi gieo 
giống. Sau này, cũng có khi tôi tự hỏi, cái giống của mình 
thì có đáng gì để được đi gieo trên mọi miền đất xa lạ? 
Nhưng Chúa bảo hãy sinh hoa kết trái. Thì tôi cứ sinh hoa 
kết trái mà cũng không biết để dành cho Chúa hay cho tôi. 
Hay cuộc sinh tồn này vốn thế? Và mỗi số phận thì cứ để 
cho nó vận hành theo cái cách của riêng nó? Thế nào là 
tốt xấu với tôi và với Chúa? Những câu hỏi cũng không 
làm ngập ngừng hơi thở dồn dập trong những cuộc gieo 
giống.

Và khi đến lúc tên tôi trở thành một hồ sơ lưu trữ trong 
guồng máy hành chính và an ninh, tôi cảm nhận được một 
cách rõ ràng hơn hết thảy mọi thứ tôi đã làm để hình 
thành nên số phận mình. Tôi được xếp loại. Cái tên 
Nguyễn Giống không còn mang ý nghĩa của một bản thể 
mà chỉ còn là một sự vụ. Điều đó làm cho tôi bị tách rời 
ra giống như các miếng ghép, đặc biệt là những khi tôi bị 
công an đeo bám theo dõi. Bản thân tôi mất tính thuần 
nhất và rất nhiều khi tôi phải sống riêng rẽ với những 
phân mảnh của mình. Đó là một cách tồn tại. 

Tồn tại. Tồn tại. Tồn tại.
Âm vang của sự tồn tại hay tiếng kêu thảng thốt của tôi 

giữa im lặng của thời gian và cái hoang vu trên mặt đất 
cũng không dấy lên được điều gì khả dĩ mang đến cho tôi 
niềm hy vọng về sự tồn tại của mình 

Âm vang của sự tồn tại hay tiếng kêu thảng thốt của tôi 
giữa cái ồn ào của thời gian và sự chật chội trên mặt đất 
cũng không làm cho sự va đập của tôi vào lòng thế giới 
một ý nghĩa thiết tha nào. 

Thằng giống đi gieo giống.
Và nhiều khi tôi cảm thấy mình bị mất tích. 



Tên tôi đôi khi vang lên đâu đó như một lời mời gọi hay 
chỉ là tiếng tôi đi tìm mình đã bị đứt gãy với toàn bộ cái 
gọi là truyền thống hay tổ tiên. Tôi bị mất nguyên quán. 
Sự tồn lưu của tôi vì thế giống như một cuộc lưu vong. 
Tính lưu vong càng trở nên khốc liệt hơn khi tiếng nói và 
sự hiện hữu của tôi bị chối bỏ, bị khai trừ, bị truy đuổi, bị 
hăm họa bởi sự toàn trị của cuộc sống. Dù thế nào, tên tôi 
không thể là một trong những cái đồng nhất về loại hình. 

Khi sinh ra tôi, cái nguồn mạch thiêng liêng nối kết tôi 
với tổ tiên vẫn được xác định nhưng nó bị chính cái ý chí 
hiện hữu bôi xóa. Tôi từ chối gánh vác lịch sử dòng giống 
cũng như phủ định tính kế thừa gia sản di truyền. 

Thằng giống không đi gieo giống.
Việc không có quyền chọn lựa cho sự có mặt của mình 

làm tôi khủng hoảng suốt cả đời. Chính vì thế, rất nhiều 
lần tôi muốn tự tử. Dường như đấy là cơ hội duy nhất do 
ta tự quyết định. 

2.Nam, nữ:.......... 

Thằng giống không đi gieo giống.
Trong sự xác tín về phái tính không thể không kể đến 

tính ba hoa khoe mẽ của giống đực. Tiếng hống và bộ 
bờm của con sư tử đực. Tiếng gáy và bộ lông sặc sỡ của 
con gà trống. Tôi không có nhu cầu phải khẳng định điều 
gì, ngay cả đó là việc mình có phải là đàn ông hay không. 
Tuy nhiên tôi vẫn sống như một người đàn ông là biết yêu 
và chiều phụ nữ. Nhưng không để phụ nữ ràng buộc 
mình. 

Tôi không thích những người đàn ông làm ra vẻ “hầm 
hố” cũng như những gã óng ả. Bản lãnh đàn ông đích 
thực không phải là cầm ly rượu hay bia chai tu một hơi 
như quảng cáo, hoặc ngậm điếu thuốc trầm tư cho trí tuệ 
hay phải đeo mang các thứ hàng hiệu. Tất cả mọi phô 
trương đều đáng vất vào sọt rác. 



Người đàn ông trong tôi chỉ có sự khinh bỉ.
Người đàn ông trong tôi là một ngọn lửa thiêu đốt mọi 

thứ nó đi qua. 
Và tôi không cho phép mình trở thành đồng bọn với bất 

cứ ai. 
Tôi chọn sự tuyệt tự cho sinh phận mình.

3.Ngày, tháng, năm sinh:............ 

Ngày nào cũng là ngày sinh nhật tôi. 
Nhưng có một ngày tôi đã cất tiếng khóc chào mặt đất. 

Trên ngón tay cái bên phải tôi có thừa một ngón nhỏ xíu. 
Khi tôi chuẩn bị đi học, bố tôi đã cắt bỏ cái ngón thừa ấy 
của tôi. Mặc dù được đem chôn cẩn thận trong sân nhà, 
nhưng bố tôi bảo, mỗi khi nhớ đến cái ngón bị cắt lìa ấy, 
bố đều cảm thấy thương xót như một phần thân thể mình 
lưu lạc. Tôi cũng nhớ cái ngón lủng lẳng nhỏ xíu ấy, 
nhưng nó không gợi cho tôi một cảm xúc nào. Tôi luôn 
luôn sống với một sự thật là chết đi mỗi ngày và tái sinh 
mỗi ngày. Bởi thế, mọi sự mất còn trong dòng chảy nhân 
sinh với tôi giống như những bọt bèo. 

Và thời gian sẽ chẳng bao giờ là những cột mốc.
Tôi đã được rửa tội sau khi sinh ra 5 ngày với tên thánh 

là Đôminicô. Và được dạy là có một thiên thần bản mệnh.
Nhưng máu tôi không phải máu thánh.
Tôi không cảm thấy có mối liên hệ với ông thánh quan 

thày dòng Đa Minh này. Nhưng tôi vẫn cảm nhận có một 
thiên thần bản mệnh thật sự trong mọi bước đi của tôi. 
Mấy ông thày tử vi lại bảo có những âm hồn bảo bọc tôi. 
Tôi tin có nhiều thế giới trong vũ trụ và có những giao lộ 
giữa các thế giới đó. 

Tôi đã từng đứng giữa các giao lộ của những thế giới 
khác nhau và điều đó cho tôi một cảm thức nhất quán về 
sự tương thông phi thời gian, phi không gian. 



4.Thường trú số nhà: ......... Đường:............... 
Phường, xã:......... Quận, huyện:.................... 

Có khoảng 1.130.000 kết quả (0,20 giây) cho cụm từ 
“Tôi đã bị đuổi khỏi nơi cư trú” và có khoảng 1.250.000 
kết quả (0,15 giây) cho cụm từ “Số người đã bị đuổi khỏi 
nơi cư trú”. Đó là kết quả của Google vào thời điểm 
23.4.2011.

Có rất nhiều lý do và hoàn cảnh của việc bị đuổi khỏi 
nơi cư trú. Từ một kẻ ở nhờ nhà vợ cho đến những nông 
dân bị lấy đất cho các dự án của chính quyền. 

Thật ra, một triệu người hay một tỷ người bị đuổi ra 
khỏi nhà hay tự buộc phải ra đi không cho một ý nghĩa 
nào về sự không chốn dung thân của con người. Có lẽ con 
người cũng không nên trông đợi vào một sự an cư nào kể 
cả sự quan phòng của Chúa. 

Tôi luôn đứng trên bờ vực và tôi nghĩ mình cần phải 
nhảy.

Nhưng nhảy như thế nào lại không phải là điều dễ dàng. 
Tôi tự hỏi nếu không phải tôi đang đứng trên bờ vực mà 

tôi đang nằm trên giường thì cuộc sống tôi có khác? 
Chúng ta luôn có những địa chỉ khác nhau và không cần 

phải nhớ chúng ta đã từng ở địa chỉ nào. Hãy mặc mẹ bọn 
công an khu vực, bọn quản lý hộ khẩu, bọn kiểm soát an 
ninh. Vô sở trú hay vô sở trụ là một địa chỉ chính xác để 
tôi tìm về. Và nhảy xuống. 

5.Dân tộc:............Tôn giáo:............ 

“Theo truyền thuyết dân tộc Kinh, những người Việt 
đầu tiên là con cháu của một thần rồng tên là Lạc Long 
Quân và một vị tiên tên là Âu Cơ. Hai người này lấy nhau 
và đẻ ra một bọc 100 trứng và nở ra 100 người con. 
Những người con sinh ra cùng một bọc gọi là "cùng bọc" 
(hay còn gọi là Đồng bào) và "đồng bào" là cách gọi của 



người Việt để nói rằng tất cả người Việt Nam đều cùng có 
chung một nguồn gốc. 

Nếu xét xa hơn nữa thì Lạc Long Quân, tên thật là Sùng 
Lãm, là con của Kinh Dương Vương, vua nước Xích Quỷ 
và Long Nữ; còn Âu Cơ là con gái của vua Đế Lai. Lạc 
Long Quân nối ngôi cha làm vua nước này. Bờ cõi nước 
Xích Quỷ phía bắc giáp hồ Động Đình (tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc), phía nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm 
Thành), phía đông giáp biển Nam Hải, phía tây giáp Ba 
Thục (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). 

Kinh Dương Vương tên thật là Lộc Tục, là con của Đế 
Minh, cháu ba đời của vua Thần Nông. Đế Minh đi tuần 
thú phương nam đến núi Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam 
bây giờ) gặp một nàng tiên, lấy nhau. Sau Đế Minh truyền 
ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương bắc, 
và phong cho Lộc Tục làm vua phương nam, xưng là 
Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. 

Con cả của Lạc Long Quân và Âu Cơ trị vì dưới tên 
Hùng Vương, và là vị vua đầu tiên của người Việt. Vì thế, 
người Việt thường tự xưng là con rồng cháu tiên.” 

(Wikipedia)

Dân tộc của rồng.
Tổ tiên tôi sinh ra từ trứng của rồng. Người họ đầy vẩy. 

Sau hơn bốn ngàn năm biến thái, những chiếc vẩy biến 
thành các hình xăm. Những hình xăm mang đủ các biểu 
tượng của nền văn minh Trung Hoa lẫn Ấn Độ. Thời đại 
toàn cầu hóa, những hình xăm bị xóa để lại các vết sẹo. 
Các vết sẹo biến thành bài vị và được đặt lên bàn thờ. 

Tôn giáo của rồng.
Từ im lặng dấy lên tiếng ồn. Tiếng ồn tạo ra màu sắc. 

Màu sắc tạo ra sự ngưỡng vọng và cầu khẩn. 
Các vết sẹo được phát tán thành ấn. Ấn được vẽ theo 

những mong ước tài lộc. Tài lộc trở thành đạo của rồng. 
Nghi thức thiêng liêng nhất của đạo rồng là múa rồng. 



Tuyệt đỉnh công phu của múa rồng là leo lên ngọn cột 
thẳng đứng hái lộc. 

6.Trình độ văn hóa:............... Ngoại ngữ:............... 

Trình độ văn hóa mang tính cộng đồng. 
Khu phố tôi ở được gắn bảng hiệu “khu phố văn hóa” 

trên một cái cổng lớn. Chẳng có lý do gì tôi lại không 
phải là một công dân có văn hóa. Ít ra tôi cũng đã leo lên 
được 4 cấp độ. Từ một cá nhân văn hóa, gia đình văn hóa, 
tổ dân phố văn hóa đến khu phố văn hóa. 

Tuy nhiên, tôi cho rằng trình độ văn hóa đích thực của 
một cá nhân hay một dân tộc là khả năng biết xấu hổ của 
cá nhân hay dân tộc đó. 

Nếu như trong mục “Nam, nữ” ở trên, tôi đã bộc bạch là 
“người đàn ông trong tôi chỉ có sự khinh bỉ”, thì cùng với 
sự khinh bỉ, một cái nhìn ngược vào bên trong , tôi cũng 
luôn biết xấu hổ với những điều đáng xấu hổ của mình. 
Như vậy, trong bản chất, văn hóa cũng là một khả năng 
phản tỉnh, khả năng nhìn lại. Và nó tạo ra sự cày xới của ý 
thức với hành động. 

Trình độ văn hóa của tôi là khả năng phản tỉnh và lên 
tiếng của tôi trước cuộc sống. 

Ngoại ngữ là một thế giới khác.

7.Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công 
đoàn):..............tại:..................

Tôi chưa bao giờ có khái niệm về tổ chức cho đến sau 
ngày 30-4-1975 khi chế độ Cộng sản áp đặt lên cuộc sống 
toàn xã hội. 

Tôi biết mỗi tổ chức là một cách quản lý con người 
trong bộ máy của chế độ. Tôi nhìn thấy tính bi kịch của 
nó (từ sự sợ hãi tới sự nịnh nọt) và trong tôi chỉ có sự 
thương hại với tất cả những con người của mọi thứ tổ 



chức ở mọi thứ cấp bậc. Chưa bao giờ tôi chứng kiến sự 
rẻ rúng con người đến thế. Có một sự kiểm soát chặt chẽ 
đến nỗi nếu anh không tham gia vào bất cứ tổ chức nào 
thì anh cũng sẽ bị đẩy vào một trong các tổ chức trên. Xã 
hội không cho phép anh đứng bên ngoài sự lãnh đạo của 
Đảng. Chỉ đến khi nền kinh tế thị trường bắt đầu phát 
triển, quyền tư hữu được xác lập, quyền cá nhân mới 
được hình thành. 

Tuy thế, tôi cũng đã không thoát được một thời gian dài 
là một đoàn viên công đoàn khi đi làm trong các cơ quan 
nhà nước. 

8.Ngày vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh:........... tại:............. 

Thú thật, tôi ngưỡng mộ về sự nhiệt thành của một số 
người làm cách mạng. Nhưng tôi ngạc nhiên không hiểu 
được tại sao người ta (từ một anh nông dân mù chữ đến 
một anh trí thức) có thể luôn luôn lập lại đúng như một 
con vẹt tất cả mọi ý kiến, mọi phát biểu, mọi suy nghĩ, 
mọi quan điểm, lập trường một cách máy móc đến không 
sai một dấu phẩy? 

Không kể tới những điều kiện của lý lịch mà tôi không 
đủ, tôi không thể tự biến mình thành một con vẹt và một 
con cừu. 

9.Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:................. 
tại:................ 

Đã không làm vẹt và làm cừu thì tôi cũng không thể trở 
thành người nuôi vẹt và chăn cừu. 

10.Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến 
nay, làm gì? Ở đâu?): …………….



Tại sao lại phải khai lý lịch từ năm 12 tuổi? 
Tôi không tìm được câu trả lời thỏa đáng. 
Đó là thời điểm bắt đầu hình thành nhân cách?
Đó là lúc các âm mưu phản loạn nẩy mầm?
Đó là lúc bắt đầu có ý thức về hành động của mình và 

có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình?
Đó là khởi điểm của một chuỗi các hành động cần được 

theo dõi? 
Dù sao, cũng phải khai báo thành thật thôi.
Mặc dù đã bắt đầu vào học cấp 2, tức là Trung học đệ 

nhất cấp thời ấy, nhưng tôi vẫn là đứa trẻ thích sờ tí mẹ. 
Buổi tối tôi vẫn thích nằm với mẹ và chỉ sờ vú mẹ tôi mới 
ngủ được. Mẹ tôi chiều tôi cho đến khi tôi sờ được tí của 
một cô gái khác. 

Đó là năm tôi 13 tuổi. 
Cô gái học cùng lớp với tôi và đẹp. Hình như do lòng 

thương hại, cô đã đồng ý đi chơi với tôi trong vườn lài. 
Cũng hình như vì tội nghiệp sự thèm khát của tôi, cô đã 
để cho tôi ôm trong vườn vắng. Và hình như muốn bố thí, 
cô đã để cho tôi sờ tí. Tôi đã sờ tí cô đến hết năm học.

Năm 14 tuổi. 
Tôi bắt đầu viết nhật ký. Đây là một đoạn nhật ký tôi 

còn giữ được: “Cô giáo dạy tiếng Anh của mình đẹp lắm. 
Có lẽ là đẹp nhất trên đời. Bởi vì lúc nào mình cũng thấy 
cô trong suốt. Lúc nào mình cũng thấy cô lồng lộng. Lúc 
nào mình cũng nhìn thấy cô... như thể sáng lòa. Mình ước 
mong sao được ở bên cô suốt đời.”

Năm 15 tuổi.
Tôi nghĩ mình đã là một người lớn. Bởi vì tôi đã đủ 

dũng cảm để viết cho cô giáo một lời tỏ tình: “Cô ơi, em 
yêu cô”.

Năm 16 tuổi.
Tôi đổi trường học. Công việc đầu tiên ở trường mới 

của tôi là tìm xem cô bé nào đẹp nhất. Kết quả là tôi bị 



bọn ma cũ đánh cho một trận tơi tả. Cũng nhờ trận đòn đó 
mà cô gái tôi tìm được đã xót xa yêu tôi. 

Cô đã yêu tôi đến khi chúng tôi cùng đậu tú tài 1. 
Cô gái nghỉ học lấy chồng là một sĩ quan cộng hòa. Tôi 

tiếp tục học ở một trường khác với những ông thày rất nổi 
tiếng như Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Sĩ Tế, Lữ Hồ... 

Khi lên đại học, tôi gặp những ông thày nổi tiếng khác: 
Vũ Khắc Khoan, Kim Định, Lê Tôn Nghiêm, Nguyễn 
Văn Trung, Lê Xuân Khoa, Đặng Phùng Quân...

Lúc này, chỉ có gái đĩ thương hại tôi. 
Cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc đối với tôi 

đã bắt đầu ngay sau khi gia đình tôi bước xuống tàu há 
mồm di cư vào Nam, lúc ấy tôi 5 tuổi. Chúng tôi đã bước 
vào một chiến tuyến khác với mọi hệ lụy. Nhưng bản thân 
tôi chỉ có sự đối kháng thật sự khi bị đặt dưới sự cai trị 
trực tiếp của chế độ Cộng sản với những trải nghiệm về 
sự sai lầm và giả dối của nó. 

Máu đổ từng ngày từng giờ. 
Một người anh của tôi dù đã chết cả tuần lễ trước, 

nhưng khi nhận xác anh từ trong ngăn kéo một tủ lạnh của 
quân y viện Cần Thơ, vẫn tiếp tục hộc máu. Xác mang về 
đến nhà, anh tôi lại hộc máu khi mẹ tôi ôm xác anh. 

Sau thời gian được hoãn dịch vì lý do học vấn, tôi được 
hoãn dịch tiếp vì lý do công vụ. Nhờ thế tôi không mang 
nợ máu, nói theo kiểu những người chiến thắng, chỉ 
những kẻ thua trận mới mang nợ máu. Nhưng dù máu của 
ai, mùi máu cũng làm tôi lợm giọng. Tôi không thể ca 
tụng máu, cho dù đó là máu chiến thắng mang hồn nước. 
Nhưng cũng không ai cho phép tôi ca tụng hòa bình. Bởi 
ca tụng hòa bình là phản bội máu. Chỉ có những kẻ ca 
tụng hoa lá cỏ và gái gú là vô can. Cho dù không mang nợ 
máu, tôi cũng là tội đồ. 

Khi chiến tranh chấm dứt vào ngày 30-4-1975, máu 
thằng em tôi lại chảy khi nó tìm cách vượt biên và bị bắt. 



Một người anh họ của tôi bị đánh cho đến chết khi về 
nông thôn tìm đất cày. 

Những vết máu hôm nay vẫn loang lổ trên mặt đất.  
Tôi 26 tuổi khi đất nước thống nhất. Xác định cuộc đời 

mình chấm dứt. Tôi thuộc về một thế hệ bị bỏ đi. Bạn bè 
tôi bị bắt đi cải tạo hoặc ngồi tù. Những kẻ may mắn ra 
đứng chợ trời. Những kẻ không may đi kinh tế mới cầm 
cuốc. Một cuộc đổi ngôi khốc liệt. Tôi cũng ra đường bán 
các thứ tinh hoa của miền Nam từ sách báo, chén bát, 
vàng bạc, kim cương đến quần áo cũ. 

Khi 50 tuổi, tôi mới lần đầu trở về quê quán và nhìn Hà 
Nội ngàn năm văn hiến. Tôi đã không có cảm xúc như tôi 
vẫn tưởng. “Hà Nội ở dưới ấy” như Mai Thảo đã viết 
trong đêm giã từ. Tôi trở thành kẻ mất quê hương vĩnh 
viễn. 

Năm 60 tuổi. Tôi biết không còn cơ hội nào nữa. Và tôi 
sẽ giã từ cuộc đời như một kẻ bé mọn. 

Có thể tôi bỏ sót một số việc như đã từng dạy học, đã 
từng làm thơ, đã từng đi cày... Tôi không khai vì xét thấy 
những việc đó không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia 
cũng như không làm cho tôi thành danh hay thành công. 
Nhưng tôi cần bổ sung một chi tiết mà tôi cho rằng đã 
khắc họa một nét cá biệt trong lý lịch tôi.

Đó là thời gian những năm cuối cấp hai. Tôi có hai 
nhóm bạn tách biệt. Một nhóm chỉ tụ tập đi đánh lộn với 
đầy đủ dao búa. Thằng bạn thân nhất của tôi đến giờ này 
có cháu nội ngoại vẫn là một đại ca khét tiếng. Nhưng bạn 
tôi bao giờ cũng là một tay anh chị coi trọng đạo nghĩa 
giang hồ và khí tiết quân tử. Một nhóm bạn khác lại có 
máu văn nghệ. Chúng tôi đã lập nhóm “The black dogs” 
và cũng đập phá mọi thứ có thể đập phá. Tôi cho rằng sự 
“nổi loạn” trong giai đoạn thiếu niên là cần thiết. Và có 
thể cần thiết đến suốt đời đối với một người chọn văn 
chương làm sự nghiệp. 



PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

11.Họ tên cha: .................. 

Tôi không ra gì, nhưng bố tôi rất nổi tiếng. 
Tên khai sinh của ông là Nguyễn Du. Tôi được di truyền 

từ ông hai thứ, một là thích làm thơ, hai là mê gái. Với cả 
hai thứ đó, nam nhi chi chí. Suy từ tôi ra ông, chẳng làm 
hai thứ đó thì còn nên làm gì trên đời? 

Làm thơ và tán gái. 
Chuyện làm quan của ông đã rõ. Chẳng phải ông đã thú 

nhận chỉ là một thứ hàng thần lơ láo!? Tôi cũng đã từng 
lơ láo hàng thần như ông. Thế gian này, mua vui cũng 
được một vài trống canh. Thì hãy cứ vui. Ông đi hát cô 
đầu. Nhịp phách ngất ngưởng. Tôi đi hát Karaoke ôm. 
Úmbala mật. Ông cố tôi là Nguyễn Trãi thì cũng thơ và 
gái thế thôi. Quan trường cũng oan nghiệt với ông tới 
mức. Một ông cố khác là Nguyễn Dữ, quan trường mới 
chập chững đã đứt gánh. Ông về quê sáng tác truyện quỉ 
thần để bày tỏ lẽ xuất xử của mình với thế sự. Cứ xem thế 
thì dòng họ nhà tôi, hoạn lộ hôn ám. Chỉ có ông nội 
Nguyễn Nghiễm là hanh thông, tuy nhiên ông cũng lấy 
đến tám bà vợ. 

Chẳng làm thơ, tán gái thì làm gì? 

Sinh năm:........................ 
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-

1975:.................chỗ ở hiện nay:.................................... 

Tại sao lại đặt cột mốc trước và sau 30-4-1975 cho lý 
lịch của mỗi con người? 

Ngày chấm dứt chiến tranh, ngày hòa bình, ngày thống 
nhất đất nước. Đó cũng là ngày phán xử. Kẻ thua người 
thắng. Ngày định phận. Kẻ có công người có tội. Và mỗi 
lần khai lý lịch là mỗi lần xác nhận cái sự thua thắng, 



công tội đó. Một lằn ranh không cho phép ai vượt qua. 
Một sự chia cắt vĩnh viễn giữa các con người, giữa các 
công dân.

Không được quyền quên. 
Trước ngày 30-4-1975, bố tôi có thời gian đi làm sở Mỹ. 

Nhờ thế có tiền in thơ. Việc đi làm cho Mỹ khiến sau 
ngày giải phóng ông cũng khốn khổ. Một vài ông cán bộ 
văn nghệ nằm vùng tố cáo bố tôi làm tay sai cho địch với 
tang chứng là các tác phẩm đồi trụy phản động. Trong vụ 
án Hồ Con Rùa, bố tôi bị bắt. Tù 3 năm. Ngoài ra bố tôi 
còn bị truy cứu về tội âm mưu chạy theo vua Lê Chiêu 
Thống, cho nên bị quản thúc tại nhà thêm 3 năm nữa. 

Trong 3 năm bị quản chế, bố tôi viết hồi ký. Tôi hy 
vọng rằng, khi chế độ kiểm duyệt không còn khắt khe, tôi 
sẽ in cuốn hồi ký đó. 

Sau thời kỳ đổi mới, nhờ có chút ít chữ nghĩa và biết 
làm thơ, nên bố tôi được mời ra cộng tác với nhà văn hóa 
huyện. Họ giao nhiệm vụ cho bố tôi thành lập câu lạc bộ 
thơ lục bát. 

Thành thật mà nói, nhờ có câu lạc bộ này, những năm 
cuối đời của ông cũng bớt tẻ nhạt. 

Tôi không biết hồn ông hiện nay ở Thăng Long hoài cổ 
hay Nam Kinh vong quốc.

12.Họ tên mẹ:................ 

Vốn là người gốc Minh Hương, mẹ tôi là con của 
Vương gia Thanh Tâm Tài Nhân. Sau khi nhảy xuống 
sông Từ Đường tự vẫn, mẹ tôi được một ông chủ ghe 
thương hồ vớt và cứu sống. Mẹ tôi theo ông đến xứ An 
Nam tị nạn triều đình Mãn Thanh. 

Bố tôi gặp mẹ tôi trong một lần nghe bà đàn hát. Biết bà 
là Vương Thúy Kiều, bố tôi xin cưới ngay, mặc dù khi ấy 
bà đang mang thai mà không cần biết người để lại hậu 
quả cho mẹ tôi là Từ Hải, Kim Trọng hay một thằng sở 



khanh nào khác. Cũng may, bà chỉ còn một mình, bố tôi 
mới lấy được. Tôi nghĩ Vương gia, ông ngoại tôi chẳng 
khi nào chịu gả bà cho một gã trai Việt. 

Sinh năm:........................ 
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-

1975:................chỗ ở hiện nay:.................................. 

Trước 30-4-1975, mẹ tôi làm đĩ 15 năm. Sau ngày 30-4-
1975, khi có chiến dịch đốt sách, tiêu hủy toàn bộ tàn dư 
văn hóa đồi trụy phản động của chế độ cũ, mẹ tôi sợ quá 
đứng tim chết. Bà nhớ đến câu ca dao “Đàn ông chớ kể 
Phan Trần - Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều”. 

Tôi không biết mẹ tôi hiện nay đang ở thiên đàng hay 
địa ngục.

13.Họ và tên vợ (hoặc chồng): ......................... 

Cung thê trong tử vi của tôi vô chính diệu. Vì thế tôi 
không thể định hình được người nào gọi là vợ. Phụ nữ với 
tôi là một vật thể không xác định được cả trong mối tương 
quan với tôi hay chính bản thân họ.

Trong thâm tâm, tôi vẫn thầm ước lấy được một cô vợ 
người Miên.

Tôi thích màu đen của gái Miên. Màu của linh hồn của 
hư vô của mọi bí mật. Tôi thích một cô gái Miên làm vợ 
vì tôi đang bước đi trên miền đất của tổ tiên cô ấy. Tôi 
muốn tất cả những tổ tiên của dòng giống cô ấy nhìn thấy 
tôi và chứng giám sự hiện hữu của tôi trong cô ấy tha 
thiết như thế nào. Tôi muốn cô ấy chính là đất của tôi. Và 
trên miền đất ấy, tôi bùng nổ. Tôi muốn cô ấy biến tôi 
thành lửa. Và tan biến. Luôn luôn tan biến.

Sinh năm:........................ 



Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-
1975:................chỗ ở hiện nay:......................................... 

Trước 30-4-1975.
Có thể cô chỉ là một sợi tóc của người cha và một móng 

tay của người mẹ. Cha cô đi lính ngụy. Mẹ cô là Khmer 
Đỏ. 

Sau năm 1975. 
Cô vẫn là một sợi tóc của người cha và một móng tay 

của người mẹ. Cha cô đi đá gà. Mẹ cô đi buôn lậu ngà 
voi, sừng tê giác. 

14.Họ tên các con: tuổi, làm gì? Ở đâu?................

Tôi biết nhiều phụ nữ, nhưng không có con vì tinh trùng 
loãng. Cũng có thể vì biết nhiều phụ nữ đâm ra loãng tinh 
trùng.

15.Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? Ở đâu?...... 

- Anh Hai tôi là con cùng mẹ khác cha. Thi rớt tú tài, 
thay vì đi hạ sĩ quan Đồng Đế, anh chọn lính nhảy dù, 
thiên thần mũ đỏ. Anh từng tham gia nhiều trận đánh lớn 
như ở Cổ Thành Quảng Trị năm 1972. Hành quân ở đâu, 
trong ba lô anh luôn có ít nhất một tập thơ của bố và vài 
tờ tạp chí văn chương định kỳ của Sài Gòn. Anh bảo 
“Văn tế thập loại chúng sinh” là tập thơ cho số phận con 
người, cho cái chết của chính anh đã máng trên đầu súng. 
Còn đọc vài tờ tạp chí văn chương là cách anh thoát ra 
khỏi cái số phận đó. Những lần về phép, sau khi xả xui 
trong các xóm đĩ, anh thường rủ tôi đi nghe nhạc. Cũng 
như tôi, anh không thích nhậu. 

Tôi không biết anh yêu ai vì anh không bao giờ nói về 
những người phụ nữ của anh. Tuy nhiên, khi anh chết, có 
một cô gái đã đến đưa ma anh và mỗi tháng vào ngày anh 



hy sinh, cô đều đặt một bó hoa trên mộ. Lần cuối cùng và 
cũng là giỗ đầu của anh, tôi đã gặp cô. Tôi nói nên để anh 
siêu thoát. Cô gật đầu và không bao giờ quay lại. 

Sau 30-4-1975, nghĩa trang quân đội được giải phóng. 
Gia đình tôi bốc mộ anh và đem cốt tro vào nhà thờ. 

- Chú Tư em trai tôi trước ngày 30-4-1975 còn đang đi 
học. Mặc dù cho rằng đi học chỉ là một cách đúc khuôn 
mình, chú ấy vẫn đến trường với tham vọng sẽ phá bỏ 
mọi thứ khuôn. Sau 30-4-1975, nhận ra mái trường xã hội 
chủ nghĩa chỉ đẻ ra các con vật vừa hèn vừa ngu, chú ấy 
bỏ học và quyết định vượt biên. Bị bắt và bị đánh cho đến 
chết. Chú ấy không đủ bình tĩnh khi bị người quản giáo 
nhục mạ.

Linh hồn u uất của chú là những ngọn gió. 

- Cô Năm em gái út tôi trước 30-4-1975 cũng đang đi 
học. Sau 30-4-1975 học tiếp cho đến khi xong đại học. Đó 
là những ngày khó khăn nhất. Mỗi ngày đạp xe 15 cây số 
đi và 15 cây số về với một loon cơm độn khoai mì và mấy 
miếng chao. Tuy thế, cũng không khó nuốt bằng những 
giờ học chính trị và sinh hoạt Đoàn. Cô bảo cái cực hình 
không phải là phải chứng kiến những đứa nịnh hót và 
nghe những thứ giáo điều ngu xuẩn, mà chứng kiến sự 
chịu đựng của chính mình. 

Ra trường thuộc loại giỏi, cô Năm đi dạy học ở một 
trường trung học cách xa nhà 20 cây số. Và vẫn với một 
chiếc xe đạp trên đường trường 40 cây số mỗi ngày, cô 
muốn nói với học trò về sự khai phóng đích thực cho con 
người là gì, nhưng cô không dám nói. Không ai dám nói 
những suy nghĩ chân thật của mình. 

Sau 3 năm đi dạy, em tôi tự tử bằng một liều thuốc ngủ. 
Linh hồn tự do của cô vẫn bị cầm tù ở đâu đó. 

Ngày 30  tháng 4 năm 2011



Người làm đơn
(ký tên)

Họ tên: Nguyễn Giống

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

(Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay 
sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào, có thể nhận xét thêm 
về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm).

Ngày.............Tháng.............Năm...........
UBND Phường, Xã..............................

--------------------
Ghi chú của tôi: 
UBND Phường làm quái gì biết tôi khai bản lý lịch này 

đúng hay sai. Có lẽ cũng vì biết thế, nên UBND Phường 
chỉ đóng mộc ký tên và thu lệ phí 5 ngàn đồng mà không 
có bất cứ nhận xét nào. Cho nên tôi suy luận rằng, mục 
đích của thủ tục hành chánh này chỉ để cho các vị trong 
UBND có việc làm và gây công quỹ cho nhà nước.

ĐỂ ĐƯỢC CỨU

Tôi đã thấy hàng vạn người mến mộ trong một cuộc 
rước tượng Đức Mẹ đi vòng quanh thị trấn của những 
người Bắc di cư. Một cảnh tượng huy hoàng như trong 
sách Khải Huyền vào ngày vinh quang của Chúa. Tiếng 



đọc kinh vang lên chín tầng trời. Mặt đất được giải thoát. 
Nhưng chen vào giữa dòng người, tôi chỉ là một bóng ma. 
Không ai thấy tôi và người ta đã đi xuyên qua tôi. Tôi kêu 
lên “Chúa ơi”, nhưng tôi không nhận được lời đáp.

Đó là một giấc mơ đã xa xăm.
Giờ đây, tôi đang đứng dưới bóng của một lá cờ tỏa rợp 

kiêu hãnh. Và giữa một đám đông hò reo chiến thắng, tôi 
không tìm được sự đồng cảm. Vì tôi thấy ma nhiều hơn 
người. Những bóng ma đi xuyên qua tôi và cắt tôi ra từng 
mảnh.

Dù tôi không muốn, lá cờ đã cuốn lấy tôi và gói tôi lại 
như một cái bánh chưng. Tôi lớn tiếng kêu: “Hãy thả tôi 
ra”. Nhưng lá cờ đã biến thành chiếc áo quan vững chắc.

Và tôi đang đứng dưới chân không phải một bức tường 
mà nhiều bức tường. Trong và ngoài bức tường đều ảo. 
Chỉ có bức tường là thật. Tôi không biết kêu ai. Cuối 
cùng thì tôi biết không cần kêu ai.  

Đó là một giấc mơ khác.
Mọi người nói với tôi, hãy phá bức tường. Nhưng bức 

tường của chúng tôi không thể đập bằng búa hay một thứ 
gì khác. Tôi nói “hãy để lòng khinh bỉ của chúng ta xóa 
nhòa nó”. Thế rồi mọi người im lặng. Một bức tường 
khác lại vừa được dựng lên. Đó là một bức tường nằm 
ngang chận trên đầu chúng tôi. Mọi người bắt đầu khóc. 
Và nguyền rủa. Điều ấy chẳng ích gì. 

Tôi có cảm giác rằng đó không còn là một giấc mơ.
Nhìn về phía nào cũng là quay mặt vào tường. Có nhiều 

người chửi thề. Tiếng chửi thề càng lúc càng nhịp nhàng. 
Đến một lúc người ta nhận ra chỉ có một câu chửi thề duy 
nhất. Nếu có một sự thật, tôi tin rằng trên mặt tất cả mọi 
người đều đỏ hực vì hứng nhận từ người khác câu chửi 
thề của chính mình.

Cuối cùng tôi nhìn thấy những bức tường bỗng nhiên 
rung chuyển rồi từ từ bay phất phới như những lá cờ. Và 
trên mỗi lá cờ có hàng triệu câu chửi thề được in dấu. 



Đó là một cảnh tượng huy hoàng khác.
Tôi nói “Hãy viết một câu chửi thề lên lá cờ, bạn sẽ 

được cứu rỗi”. 

12.11.2009

BẮT RỒNG

Những vòi nước bất ngờ đồng loạt phun tung toé đầy 
khắp trên mặt cỏ. Cô gái không thể từ chối cơn cám dỗ 
lao mình vào làn nước ngọt ngào đó và cô chạy vào đám 
cỏ mặc cho nước phun tràn lên người cô. Một cơn cám dỗ 
khác tiếp theo và cô cũng không thể từ chối. Cô cởi phăng 
quần áo vất dưới gốc cây. Người cô tràn trề nước. Cô 
cũng tràn trề sự hưng phấn mà cô không biết rõ nó là gì 
và cô chạy lăng quăng dưới làn nước giống như một đứa 
bé tắm mưa. 

Phải có một đôi mắt rất tinh người ta mới nhìn thấy 
ngay giữa khe đít cô có hình xăm một con rồng. Khi cô 
chạy, con rồng oằn oại cử động. 

Một con rồng chỉ có thể bay lên từ lỗ đít.
Đó là sự khả ngộ về cái hữu hạn khi người ta thực 

chứng được nó cũng chính là cái vô hạn. Tôi không biết 
khoa học có chứng minh được vô cực thì bằng không (∞ 
= 0) hay không, nhưng tôi biết huyền thoại thì vừa có thể 
là tất cả, vừa có thể là không gì hết. 

Như con rồng.
Và tôi không thể nào từ chối được cơn cám dỗ đi bắt 

rồng. Tôi chạy đến chỗ cô gái chạy vào trong làn nước. 
Tôi ôm lấy cô và nói: “Tôi đã bắt được rồng.” Cô gái bảo: 
“Buông tôi ra. Tôi không phải là rồng.” Tôi nói: “Cô là 
rồng.” Cô gái cãi: “Không phải. Tôi không là rồng.” Tôi 
vẫn nói: “Cô là rồng” và tiếp tục ôm lấy cô.

Một con rồng không bay thì không phải là rồng. 



Tôi hỏi cô gái: “Tại sao cô lại xăm hình con rồng mà 
không phải cái gì khác?” Cô gái nói: “Tôi thích.” Một câu 
trả lời không trả lời gì cả. “Tại sao cô thích?” Cô gái bảo: 
“Đi mà hỏi rồng.” Tôi muốn banh đít cô ra để hỏi, nhưng 
cô đang đối diện với tôi. Có nghĩa là tôi đang đối diện với 
cái điều “hữu hạn thì hư ảo mà cái vô hạn thì bất khả tri.” 

Khi cô quay lưng và bước đi, con rồng ở khe đít cô nhúc 
nhích. Tôi bị kích động kịch liệt. Nếu tôi đâm vào lỗ đít 
cô thì hẳn nhiên con rồng sẽ bay. Thế là tôi chạy đến và 
đè sấp cô xuống. Tôi nói: “Tôi muốn bắt rồng.” Cô bảo: 
“Anh không thể bắt được rồng.” “Nhưng ít ra tôi có thể 
nhìn thấy nó bay,” tôi nói. Cô bảo: “Điều đó không dành 
cho anh.” Tôi nói: “Tôi muốn nhìn thấy rồng bay”, và cô 
không thể cưỡng được sức mạnh và lòng ham muốn của 
tôi. Tôi ấn lưng cô xuống và đút con đại bàng vào đít cô. 
Con đại bàng vỗ cánh mặt trời thực chứng cho sự huy 
hoàng của mặt đất. Cô nhổng mông lên. Tôi đã ở tư thế 
quì và thúc cho con đại bàng bay về phía vô hạn. 

Và cũng tới lúc sự hữu hạn đã bằng với sự vô hạn. Tôi 
nhìn thấy con rồng bay. 

Sự sống hay sự chết và ý nghĩa của cuộc tồn sinh này 
chỉ là sự hãm hiếp của cái hữu hạn với vô hạn. Đôi khi 
dồn dập đôi khi buông lơi như một cơn gió thoảng.

Người ướt đẫm.
Đấy là một số phận nhưng làm thế nào để có thể chấp 

nhận số phận? Chẳng phải là chúng ta vẫn luôn luôn cúi 
đầu đi vào địa ngục? Chúng ta vẫn để cho người khác 
quất lên lưng mình? 

Triết lý không đi đến đâu và cũng không giải quyết 
được bất cứ điều gì cho con người. Cô gái vẫn ngồi trên 
hai chân dưới làn nước. Tôi không thể biết được cô đã hài 
lòng với ân sủng của trời đất hay cô đang khóc. Nhưng dù 
cô đang khóc hay cô đang nhận mưa ân sủng thì hình ảnh 
cô ướt đẫm dưới làn nước đang phun tung toé vẫn là một 
cái đẹp vĩnh cửu. 



Cái vô hạn hãm hiếp cái hữu hạn. 
Tôi muốn nhìn ngắm cô mãi. Nhìn ngắm sự xung đột 

trong cô. Nhìn thấy cô vỡ nát đau đớn. Tôi nói: “Cô 
không thể dùng con rồng để bay ra khỏi mặt đất này.” Cô 
gái bảo: “Tôi không có ý định bay đi đâu. Mà thực ra làm 
gì có chỗ nào khác.”

Cuộc sống chỉ là sự triển hạn.
Cô gái nói: “Tôi chỉ là cái căn nguyên của chính tôi, bởi 

thế tôi không thể ra đi cũng như không thể quay về.” 
Nước đầm đìa.
“Đừng tìm cách gặp lại tôi nhé,” cô gái bảo. Tôi gật đầu. 

Cô nói tiếp: “Vả lại, tôi chưa bao giờ hiện hữu.” Và khi 
bước đi, cô nói lời cuối cùng: “Chỉ là những ước muốn 
của tôi lởn vởn trên mặt đất này.” 

13.4.2011 

QUỐC SƯ

1. 
Cơn mưa từ chiều đến giữa đêm vẫn chưa chấm dứt. 

Những cuộc hành hình liên tiếp bằng cách quấn rơm 
chung quanh kẻ bạo loạn rồi đốt giống như thui chó mấy 
ngày trước thịt vẫn còn khét. Sư bần thần đi lại trong thư 
phòng. Bất chợt một tiếng sét lớn sáng loà đánh ngang 
cây gạo trước cổng chùa. Sư nghe thấy tiếng cây đổ vang 
dội trong tâm khảm. Điềm báo đến. Một cơn ớn lạnh chạy 
dọc sống lưng, sư ngồi xuống, xếp bằng hai chân. Tịnh.

2. 
Dân làng Diên Uẩn, châu Cổ Pháp nằm ở phía đông kinh 
đô Hoa Lư thầm thì với nhau về một bài sấm được khắc 
trên phần còn lại của cây gạo cổ thụ mới bị sét đánh đêm 
qua. Không ai hiểu bài sấm có ý nghĩa gì. Họ đem nghi 
vấn của mình đến gặp sư. 



3. 
“Thụ căn diểu diểu, mộc biểu thanh thanh, hoà đao mộc 

lạc, thập bát tử thành, Đông A nhập địa, mộc dị tái sinh, 
chấn cung hiện nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, 
thiên hạ thái bình.” [*] Sư nói: Ý tứ của bài sấm này ám 
chỉ nhà Lê sắp mất, nhà Lý sẽ lên ngôi và thiên hạ thái 
bình. 

Người ta hỏi: Nhà Lý là ai? 
Sư chỉ im lặng.
Việc này đến tai Lê Long Đĩnh, vua cho giết sạch bọn 

trẻ con nhà Lý.

4. 
Lý Công Uẩn khi đó đang làm quan Thân vệ trong triều, 

tuy binh quyền trong tay nhưng cũng sợ tai hoạ. Ông 
mang giấu sư ở Tiên Sơn vì biết sư là tác giả bài sấm trên 
cây gạo. 

5. 
Lê Long Đĩnh chết vì kiệt sức giữa lúc tuổi trai tráng và 

chỉ làm vua được 4 năm. Con nối dõi quá nhỏ không thể 
tranh chấp ngôi thiên tử. Sư cho vời quan Chi hậu Đào 
Cam Mộc đến, nói: “Ông là người hiểu lòng bách tính và 
cũng biết thời thế. Việc phế lập nằm trong tay ông”.

6. 
Họp bàn với các quan, Đào Cam Mộc nói: “Nay (đối 

với nhà Lê) ức triệu người đã khác lòng, thần dân đều lìa 
ý, mọi người chán ghét sự hà khắc bạo ngược của tiên đế, 
không muốn theo về vua nối dòng và đều có ý suy tôn 
Thân vệ. Nếu không nhân dịp nầy cùng suy tôn Thân vệ 
làm thiên tử, phút chốc xảy ra tai biến thì liệu chúng ta có 
giữ được đầu không.” (*) Bá quan len lén nhìn Lý Công 
Uẩn hiên ngang tì đốc kiếm, im lặng. 

http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=12747#*


7. 
Giữa triều, thái hậu phán: Thái tử Sạ còn nhỏ, một ngày 

nước không thể không có vua, ta thuận theo ý của quần 
thần, thay mặt tiên đế trao vương quyền lại cho Thân vệ 
Lý Công Uẩn.

Thái hậu biết cách bảo toàn bản thân và khúc ruột của 
mình. 

8. 
Lý Công Uẩn làm vua, phong cho sư chức quốc sư. Phật 

giáo trở thành quốc giáo. Mọi việc quốc gia đại sự đều 
thỉnh ý sư.

9. 
Một ngàn năm sau.
Sư và thày Quảng Đức bách bộ trong chùa Thiên Mụ. 
Sư nói: Cần có một ngọn lửa bùng lên đưa phong trào 

đấu tranh đến sự quyết thắng. 
Thày Quảng Đức hỏi: Thày muốn tôi là một ngọn lửa?
Sư nói: Vâng, cho đạo pháp được hoằng dương. 
Thày Quảng Đức lại hỏi: Ở đâu?
Sư nói: Ngay trung tâm Sài Gòn. Mọi việc chúng tôi sẽ 

chuẩn bị hết.
Thày Quảng Đức: Vì đạo pháp, tôi hy sinh. 
Sư và thày cúi chào nhau.
Thày Quảng Đức vào chùa và phủ phục trước tượng 

Phật. 

10. 
Giám mục Ngô Đình Thục từ Vĩnh Long được Vatican 
phong chức Tổng Giám mục và điều về phụ trách tổng 
giáo phận Huế. Cả Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng 
Giám mục Ngô Đình Thục đều muốn Công giáo phát 
triển mạnh mẽ ở Việt Nam, ngoài ý nghĩa tông đồ còn để 



làm chỗ dựa lưng và củng cố thành trì chống Cộng. Phật 
giáo cũng không muốn mất vai trò truyền thống của mình, 
họ đã tranh đấu cho sự tồn tại một cách công bằng cũng 
như khẳng định chỗ đứng trong lòng dân tộc. Cuộc đấu 
tranh giữa Phật giáo và chính quyền trở thành cuộc đối 
đầu một mất một còn, đặc biệt ở Huế.

11. 
Cả người Mỹ và người Cộng sản miền Bắc đều muốn 

thu lợi trong cuộc tương tranh giữa những người theo 
đuổi lý tưởng tự do ở miền Nam.

12. 
Khi người Mỹ phát hiện ra chính quyền Sài Gòn của 

Tổng thống Diệm mất khả năng đoàn kết các lực lượng 
chống Cộng và có ý muốn lật đổ ông Diệm, cũng là lúc 
chính quyền ông Diệm nhận thấy ý đồ của người Mỹ 
muốn giành quyền điều hành cuộc chiến thực hiện chiến 
lược toàn cầu. Ông Diệm đã chủ động liên lạc với miền 
Bắc nhằm tìm một giải pháp nội bộ cho người Việt Nam 
tránh sự can thiệp của Mỹ, nhưng thất bại. 

13. 
Thày Quảng Đức được đưa đến ngã tư Lê Văn Duyệt – 

Phan Đình Phùng trên một chiếc xe hơi. Một số phóng 
viên quốc tế được cho biết trước sự việc cũng đã có mặt. 
Thày Quảng Đức ngồi thiền dưới đất. Hai người đổ xăng 
vào người thày, châm lửa đốt. 

14. 
Sự kiện thày Quảng Đức tự thiêu với sự hỗ trợ của các 

phóng viên quốc tế đã làm bầu khí chính trị miền Nam trở 
nên nóng bỏng. 

Chính quyền cho tấn công chùa Xá Lợi, bắt tất cả các 
tăng ni trong đó. 



Mỹ đưa sư vào toà đại sứ của họ ẩn trốn. Họ mua cho sư 
một bàn cờ tướng giải khuây.

15. 
Cùng với sự xâm nhập của các chiến binh Cộng sản 

miền Bắc, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam gia 
tăng hoạt động và nhanh chóng chiếm lĩnh được nhiều 
khu vực rộng lớn khắp nông thôn. 

Các tướng lĩnh miền Nam sốt ruột trước tình hình chiến 
sự và được thúc đẩy bởi phong trào tranh đấu của Phật 
giáo, họ thoả hiệp với Mỹ làm cuộc cách mạng 1.11.1963. 
Hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình 
Nhu bị giết. Tổng Giám mục Ngô Đình Thục đã được thu 
xếp rời Việt Nam trước khi có chính biến. Người em út 
của họ, ông Ngô Đình Cẩn sau đó cũng bị giết ở Huế. 

Người Phật giáo coi việc lật đổ chính quyền Diệm – 
Nhu là công lao của mình. Và họ đã tận hưởng công lao 
đó một cách xứng đáng. Các cơ sở và tổ chức của Phật 
giáo lần lượt ra đời và tạo ra một ảnh hưởng bao trùm đời 
sống xã hội.

16. 
Tin tức về cái chết của anh em ông Diệm được đích thân 

tướng Minh, chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng 
báo trực tiếp cho sư qua điện thoại. Sư chỉ nói “thế à” rồi 
cúp máy. 

Trong trai phòng, toàn thể tăng chúng đứng bật dậy khi 
sư xuất hiện và họ nồng nhiệt vỗ tay chào đón sư. Sư cúi 
đầu tạ lễ rồi ngồi xuống bàn ăn. Không bàn luận điều gì. 

17. 
Chỉ ba tháng sau ngày lật đổ ông Diệm, tướng Nguyễn 

Khánh đã làm cuộc chỉnh lý. Phật giáo bị phản bội. Các 
cuộc đảo chánh liên tiếp xảy ra để tranh giành quyền lực. 



Chính quyền quốc gia bị bao vây cùng lúc bởi cả Công 
giáo, Phật giáo và giới sinh viên học sinh. 

Nhưng chỉ có Mỹ và Việt Cộng thu lợi. 

18. 
Mỹ đổ quân ồ ạt vào miền Nam. 
Chiêu bài hoà bình và dân tộc được Cộng sản phát động 

đã thành công trong việc đồng nhất nó với phong trào 
tranh đấu của sinh viên học sinh và Phật giáo. 

19. 
Người Mỹ cho rằng, chính họ mới là chủ của thành quả 

cách mạng. Họ dựng một người Công giáo khác: tướng 
Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống của nền đệ nhị 
cộng hoà. 

20. 
Các cuộc tranh đấu chống Mỹ - Thiệu và đòi chấm dứt 

chiến tranh càng lúc càng lên cao. Nước Mỹ rung rinh. 
Hình ảnh của sư tràn ngập báo chí phương Tây. Các chính 
trị gia và các tướng lĩnh bu quanh sư. Bàn cờ chính trị do 
sư điều khiển, nhưng chưa bao giờ sư là người toàn thắng. 
Các cuộc tự thiêu của giới tăng lữ vẫn tiếp tục. Chính 
quyền Huế và Đà Nẵng tê liệt bởi các cuộc bãi công bãi 
thị. Bàn thờ Phật được đưa xuống đường cả ngay tại Sài 
Gòn. Toà đại sứ Mỹ buộc phải điều đình với sư. Họ đón 
sư bằng trực thăng đưa vào căn cứ Chu Lai. 

Ông Đại sứ nói: Chúng tôi muốn ngài chấm dứt mọi 
cuộc xuống đường bãi công bãi thị.

Sư nói: Có thể được.
Ông Đại sứ hỏi: Ngài muốn thế nào?
Sư rút từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho ông Đại 

sứ. Đó là danh sách nội các, kể cả chức tổng thống do sư 
đề nghị. 



Ông Đại sứ xem qua, bảo: Chúng tôi sẽ nghiên cứu đề 
xuất của ngài một cách nghiêm túc.

Trước khi chia tay, ông Đại sứ tặng sư một bộ cờ tướng 
bằng ngà voi. 

Như thói quen thanh bạch của sư, tất cả mọi thứ quà cáp 
chúng sinh dâng tặng, sư đều tặng lại cho tăng chúng. Bộ 
cờ tướng, sư tặng cho một tăng sinh trẻ.

21. 
Trước chùa Diệu Đế, sư nói với đám đông cuồng nhiệt: 

Đồng bào hãy nghe tôi. Tôi nói đồng bào đứng thì đồng 
bào đứng. Tôi bảo đồng bào đi thì đồng bào đi. Nay tình 
hình đang biến chuyển tốt, cuộc tranh đấu của chúng ta đã 
gần đến thắng lợi, đồng bào hãy về nhà… 

22. 
Cơn mưa đổ xuống đám cháy. Cuộc sống trở lại bình 

thường.

23. 
Chính quyền Sài Gòn đem lính nhảy dù ra dẹp loạn, lần 

lượt từ Đà Lạt, đến Qui Nhơn, Đà Nẵng rồi Huế. Tướng 
tư lệnh vùng I mất chức. Một số lãnh tụ sinh viên tranh 
đấu buộc phải nhảy núi chạy theo Mặt trận Giải phóng. 
Sư bị phản bội một lần nữa. Những cuộc tự thiêu của tăng 
chúng không làm quân đội chùn tay. Việc sư tuyệt thực 
cũng không làm cho “cuộc biến động miền Trung” bốc 
lửa trở lại. 

24. 
Trong khi người Mỹ thất bát trong cuộc chiến, Việt 

Cộng tiếp tục thu lợi và họ quyết tâm chiến thắng bằng 
cuộc tổng nổi dậy Mậu Thân 1968. Người miền Nam 
không tuyên truyền và giáo dục lòng căm thù sâu sắc như 
người miền Bắc, nhân dân đã không hưởng ứng cuộc tổng 



nổi dậy như Việt Cộng mong đợi. Cuộc tổng nổi dậy thất 
bại ở miền Nam. Nhưng với chiêu bài hoà bình, Cộng sản 
Bắc Việt đã thắng ngay trong lòng nước Mỹ. 

Mỹ bỏ cuộc và bỏ rơi đồng minh. Hiệp ước Paris 1973 
chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Mỹ cắt giảm viện trợ cho 
miền Nam. Đầu tháng 1.1975, Ngũ Giác Đài kèo nài thêm 
300 triệu USD chiến phí cho Tổng thống Thiệu, nhưng 
quốc hội Mỹ không duyệt. 

Hết đạn, hết tiền, quân đội Việt Nam Cộng Hoà tan 
hàng vào tháng 4.1975. 

25. 
Những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh uỷ nhiệm, 

sư đã thành công trong việc đưa tướng Minh vào chức vụ 
Tổng thống của miền Nam chuẩn bị cho một kết thúc ít 
đổ máu nhất. Nhưng dường như vai trò lịch sử đó vượt 
quá tầm vóc của Tổng thống Minh, ông bồn chồn nhấp 
nhổm giữa chùa Ấn Quang và dinh Độc Lập.

Sư trấn an tướng Minh: Tôi đã liên lạc và lo liệu hết mọi 
việc, họ sẽ đến với Tổng thống, Tổng thống cứ bình tĩnh 
chờ…

Tổng thống Minh chờ một cuộc bàn giao, nhưng trưa 
30.4.1975, ông đã phải lên đài phát thanh đọc lời đầu 
hàng do một người lính Cộng sản soạn ngay tại chỗ sau 
khi tiếp quản chính quyền Sài Gòn.

26. 
Sư bị buộc phải rời chùa Ấn Quang, vốn là cứ địa tranh 

đấu của sư, ra ngoại thành ẩn tu. Những năm cuối đời, sư 
về chùa ở Gò Vấp biên soạn kinh sách. 

27. 
Nhìn xuống hồ nước tĩnh lặng, sư không thấy bóng 

mình. Nước đục. Cũng như lịch sử của dân tộc này vốn đã 
là một huyền thoại mù mờ ngay từ khi lập quốc, việc sư 



đến và đi khỏi một giai đoạn lịch sử khốc liệt tang thương 
cũng rất mù mờ như huyền thoại của cái lý sự vô thường. 

14.5.2011 

(*) Theo Trương Hoàng Minh

HỆ THỐNG

Bất chợt tôi cảm thấy mình rơi vào trong một “hệ 
thống” cùng với hai người khác.

Ba chúng tôi cùng xếp một hàng chéo nhau như những 
quân cờ và được sai khiến ngồi xuống một chiếc ghế như 
trong lớp học. Có một điều gì đấy giống như ký ức nói 
với tôi rằng từ nay tôi không còn là một cá thể nữa, mà 
chỉ là một đơn vị, cho dù tôi vẫn mang một cái tên. Nghĩa 
là những cái như ý thức, tự do, tư tưởng và hành động của 
tôi sẽ không phải do chính tôi mà do cái không phải tôi 
hành xử. Tôi thuộc về một hệ thống.

Tôi hỏi người ngồi xéo phía bên trái tôi: “Anh từ đâu 
đến?” Anh ta nói: “Tôi là người rao giảng tin lành. Và tôi 
đến từ người đã sai tôi.”

Tôi hỏi người phía bên phải: “Anh đến từ đâu?” Hắn 
bảo: “Tôi không đến cũng không đi. Tôi được đặt vào.”

Còn tôi, liệu tôi phải trả lời thế nào về trường hợp của 
mình?

Quả thực, đây là một điều khó. Như tôi đã nói bên trên, 
tôi bất chợt cảm thấy sự hiện diện của mình, ở đây. Tôi 
không thể biết được cái nguyên ủy cũng như cái tương lai. 
Nếu có thể gọi là ý thức, cái giúp tôi định vị mình, tôi 
cũng không chắc cái ý thức đó có thật từ tôi hay không. 
Vậy thì làm sao tôi có thể nói về tôi như chính tôi là?
Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói với hai người kia một điều gì 
về sự có mặt của mình chứ. Tôi thú thật: “Tôi không biết 
tại sao tôi lại ở đây và làm gì.” Và tôi hỏi tiếp họ: “Các 



anh sẽ làm gì?” Cả hai đồng thanh nói: “Chúng tôi chờ 
được sai bảo.”

Đã rõ. Chẳng lẽ tôi cũng sẽ phải chờ như họ?

Người rao giảng có lẽ thương cảm tình cảnh của tôi. 
Anh ta kể:

“Trước đây, cũng có lúc tôi không thật sự biết mình là 
ai. Tôi lang thang và làm đủ mọi thứ nghề chỉ để tìm câu 
trả lời: Sống để làm gì? Sự thay đổi không soi sáng cho 
tôi được gì. Những cái mà người ta hay nói như chứng 
nhân của sự hiện diện của Thượng đế chẳng làm tôi thêm 
hy vọng. Đôi khi, tôi tự hỏi tra vấn như thế có ích gì. Mọi 
thứ tồn sinh trên mặt đất này, trong bầu trời này có cần gì 
tra vấn để tồn tại. Và tôi tự nhủ rằng cứ như cây cỏ. Đúng 
lúc ấy, Ngài đến và nói: ‘Cây cỏ cũng không phải tự 
nhiên đến và đi được. Ngươi thuộc về ta và hãy theo ta.’ 
Từ đó, tôi thuộc về Ngài.”

Tôi nghĩ, anh ta cũng chỉ là một con chó giữ nhà hoặc 
một con vẹt.

Người đàn ông còn lại không biết có cảm thấy thú vị với 
câu chuyện của người rao giảng hay không, nhưng cũng 
góp chuyện: “Tôi biết rõ tôi thuộc về một tổ chức và 
nhiệm vụ tôi được giao là xâm nhập vào các hệ thống để 
phá vỡ các hệ thống đó, đặc biệt là với các hệ thống dựa 
trên niềm tin.”

Thật sự đáng ngạc nhiên. Tại sao hắn công nhiên nói về 
điều có thể gây nguy hiểm cho chính hắn? Nhưng tôi chỉ 
buồn cười, rốt cuộc hắn cũng tôn sùng một hệ thống.

Người rao giảng được đưa tới một chuồng bò cũ. Đã lâu 
lắm rồi không còn ai nuôi bò trong chuồng để mỗi ngày 
vắt lấy ít sữa. Miếng đất nào cũng được qui hoạch để nó 
trở nên hiện đại hơn và có lợi ích kinh tế lớn hơn. Nhưng 
cũng như phần lớn những miếng đất khác, các ý tưởng 
được treo vào nó và người ta chờ đợi cơ hội kiếm tiền nhờ 



vào các cuộc đầu tư. Khi cơ hội chưa tới, người chủ 
miếng đất vẫn được giữ nó nhưng không được xây dựng 
bất cứ cái gì. Ông ta gọi người rao giảng đến và bảo: “Tôi 
cho anh mượn khu đất này. Anh có thể dùng nó để vinh 
danh đấng đã sai anh đến.”

Người rao giảng cảm tạ Chúa và ông chủ đất. “Ông sẽ 
được trả công bội hậu”, anh ta nói. Và ông chủ đất tin vào 
điều đó như tin vào bất cứ cơ may nào.

Người rao giảng vào chuồng bò. Anh ta bắt đầu cầu 
nguyện.

Đầu tiên là những người hàng xóm, họ tò mò đến với 
anh. Người rao giảng nói: “Chẳng phải là chúng ta đang 
bị quỉ dữ cướp đi của cải và cuộc sống của chúng ta sao?”

Những người hàng xóm nói: “Phải.” Người rao giảng 
nói tiếp: “Nhưng chúng ta còn có những của cải và cuộc 
sống không ai trên thế gian này có thể cướp đi được. Tôi 
đến để cho anh em biết điều đó.” Rồi những người hàng 
xóm mang cho anh ta thực phẩm và dựng cho anh ta cái 
mái che. Hằng ngày anh ta cầu nguyện. Những người 
hàng xóm cùng cầu nguyện với anh ta. Họ hy vọng có 
một thứ của cải và cuộc sống không bao giờ mất.

Chính lúc đó, người được tổ chức của anh ta sai đi xâm 
nhập vào các hệ thống phát hiện ra mục tiêu của mình. 
Hắn ta đến gặp người rao giảng.

“Nếu tôi cùng ngồi xuống và cầu nguyện với anh, anh 
có phản đối không?” Hắn hỏi người rao giảng.

“Vì tình yêu, tôi không phản đối.” Người rao giảng trả 
lời.

“Mặc dù anh biết chắc rằng tôi là người phá hoại, thậm 
chí sẽ bắt bớ anh?” Hắn hỏi tiếp.
“Vì đấng đã sai tôi, tôi vui mừng đón nhận anh.” Người 
rao giảng vẫn bình tĩnh.

“Anh tin rằng sẽ cải hóa được tôi ư?” Hắn lại hỏi.



“Việc cải hóa anh hay không, không phải do tôi mà do 
đấng đã sai tôi.” Người rao giảng nói.

“Thế thì anh sẽ phải chịu thử thách với tôi đến chết.” 
Hắn nói.

Từ đó, mỗi ngày đều có thêm người đến cầu nguyện với 
người rao giảng. Cũng từ đó, cái chuồng bò đã biến thành 
một nguyện đường và nhóm người của anh ta được gọi là 
một hội thánh.

Vốn là người tin vào tổ chức của mình, hắn ta cũng luôn 
tin rằng không một hành động nào của bất cứ ai lại không 
do một thế lực nào đó điều khiển. Bởi vậy, hắn muốn tìm 
biết thế lực nào cụ thể đứng sau lưng người rao giảng mà 
không phải là một đấng Thượng đế mơ hồ.

Tôi lại nghĩ, một thế lực cụ thể trần gian thì cũng chẳng 
khác gì một đấng Thượng đế mơ hồ.

Trong khi hội thánh của người rao giảng vẫn tiếp tục lớn 
mạnh thì người đặc nhiệm kia vẫn chưa tìm ra cái thế lực 
cụ thể đứng sau lưng giật dây người rao giảng. Hắn ta bắt 
đầu nghĩ đến các chiêu hạ sách.

Một buổi tối, trong lúc mọi người trong hội thánh tụ tập 
cầu nguyện thì bọn giám sát đến. 

Một giám sát hỏi: “Các người đang làm gì ở đây?” 
Người rao giảng: “Chúng tôi cầu nguyện.” 
Viên giám sát: “Ai cho phép mấy người tụ tập?” 
Người rao giảng: “Không ai cho phép. Chúng tôi tự 

nguyện đến đây.” 
Viên giám sát: “Tụ tập phải xin phép. Âm mưu cái gì?” 
Người rao giảng: “Chúng tôi không âm mưu gì. Chúng 

tôi chỉ cầu nguyện.” 
Viên giám sát: “Sao không cầu nguyện một mình mà lại 

tụ tập?” 
Người rao giảng: “Chúng tôi vinh danh Thiên chúa.” 



Viên giám sát: “Chỉ có Đảng của chúng tao mới đáng 
được vinh danh, biết không?” 

       
Viên giám sát: “Thế cái tổ chức tôn giáo của mày là gì?” 
Người rao giảng: “Tôn giáo chúng tôi được lập ra để 

thực hành lời Chúa.” 
Viên giám sát: “Tại sao mày không theo mấy cái đạo đã 

được chúng tao cho phép mà lại theo cái đạo này?” 
Người rao giảng: “Đấy là ý Chúa.” 
Viên giám sát: “Và mày sẽ biết ý của chúng tao còn hơn 

cả ý Chúa.” 
Viên giám sát treo ngược người rao giảng dưới một cái 

xà. Và hắn dùng lửa đốt dương vật của người rao giảng. 
Viên giám sát: “Tao cho mày cơ hội trung thành với chủ 

mày đến chết.” 

Gã đặc nhiệm nói với người rao giảng: “Anh có thể hình 
dung được những tình huống xấu phải không?”

“Vâng. Tôi biết sẽ phải trả giá cho niềm tin của mình”. 
Người rao giảng nói.

Tôi nghĩ, con người luôn phải chết vì niềm tin của mình 
và điều đó tạo ra những vẻ đẹp rực rỡ của cuộc sống, 
đồng thời nó cũng tạo ra cái bi kịch u tối mang tính bản 
chất.

“Anh sẽ không phản bội lại chính anh chứ?” Gã đặc 
nhiệm hỏi.

“Hy vọng thế. Vì tôi không sống cho chính tôi.” Người 
rao giảng trả lời.

“Sự hy vọng là một con quỉ, nó không phải là ơn cứu 
rỗi.” Gã đặc nhiệm nói.
Chỉ trong vòng 3 năm, người rao giảng đã bị xét nhà hơn 
một trăm lần, bị giam gần một năm, bị đánh đập 79 lần. 
Gã đặc nhiệm hỏi người rao giảng: “Thời gian có ý nghĩa 
gì với anh?”



“Không có ý nghĩa gì cả. Anh biết chúng tôi coi đây là 
cõi tạm mà.” Người rao giảng nói.

Gã đặc nhiệm cười đểu: “Đánh đổi sự đau khổ cõi tạm 
với hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, được đấy.”

Tôi lại nghĩ, trong một hệ thống thì khái niệm trước hay 
sau, tạm bợ hay vĩnh cửu cũng không khác gì nhau.

Gã đặc nhiệm nói: “Anh cũng biết tình hình xã hội hiện 
nay rất phức tạp, mà một trong những cái phức tạp đó là 
anh, hội thánh Ánh Sáng Đức Tin, những mầm mống thế 
lực từ bên ngoài. Anh muốn làm thánh, hoặc cứu tinh dân 
tộc chăng?”

“Không. Chỉ có một đấng thánh là Chúa. Và vì thế vị 
cứu tinh của chúng ta cũng là Chúa.” Người rao giảng 
nói.

“Anh nói máy móc và sách vở còn hơn người cộng sản.” 
Gã đặc nhiệm nói.

“Vì tôi thuộc về Chúa.” Người rao giảng vẫn một giọng 
cố hữu.

“Chúng tôi muốn anh cộng tác.” Gã đặc nhiệm đột 
nhiên đổi giọng.

“Tôi không hiểu ý anh.” Người rao giảng nói.
“Chúng tôi sẽ để anh xuất hiện như một anh hùng.” Gã 

đặc nhiệm nói.
“Một nhân vật phản kháng tầm cỡ?” Người rao giảng 

hỏi.
“Đúng vậy.” Gã đặc nhiệm xác nhận.
“Để làm gì?” Người rao giảng hỏi lại.
“Để làm gì thì anh biết hơn tôi.” Gã đặc nhiệm nói.
“Tôi không làm chính trị.” Người rao giảng nói.
“Nhưng chính trị sẽ điều khiển anh.” Gã đặc nhiệm nói.
“Không ai điều khiển được tôi, ngoài Chúa.” Người rao 

giảng nói.
“Anh tưởng vậy thôi. Anh suy nghĩ kỹ đi. Chúng tôi sẽ 

thu xếp cho anh mọi chuyện cần thiết, kể cả tiền bạc và 
những gì anh muốn.” Gã đặc nhiệm nói.



Dường như có một xáo trộn nào đó trong hệ thống làm 
cho tôi lẫn lộn quá khứ với hiện tại và tương lai. Và vì thế 
tôi cũng không cảm thấy chắc mình thuộc về một nơi nào. 
Có những hồi ức làm cho cái hiện thể trở nên rõ ràng hơn, 
nhưng đồng thời lại cho tôi cảm giác của một dự cảm 
tương lai hơn là hoài niệm quá khứ. Và đến lúc cái dự 
cảm này biến thực tại thành một hiện thể mơ hồ.

Tôi hỏi người rao giảng: “Anh vẫn xác định thời gian là 
cõi tạm chứ?”

Người rao giảng: “Vâng. Chính vì thế tôi sẽ không 
nhượng bộ trước mọi áp lực trần gian.”

Tôi nói: “Thật ra vấn đề là cái vĩnh cửu kia có thật 
không?”

Người rao giảng nói: “Đối với riêng tôi, vĩnh cửu là một 
thực tại hay ý niệm cũng không quan trọng.”

Tôi nói: “Đấy là một hạnh thánh.”
Người rao giảng: “Anh quá khen. Tôi chỉ sống như 

người được sai bảo.”
Tôi nói: “Tôi không biết một nhận thức như thế thì tốt 

hay xấu, sai hay đúng.”
Người rao giảng: “Tôi thành thật nghĩ rằng không có tốt 

xấu, đúng sai trong phạm vi lý luận. Vấn đề là thái độ, đó 
cũng là vấn đề của đức tin.”

Tôi nói: “Và tất cả những hệ lụy của nó.”
Người rao giảng nói: “Vâng. Trong một hệ thống.”

30.7.2010 

THỂ LỌAI ĐẦU ĐẤT

1.
“Chúa đã gọi ông Antôn về.” Vị linh mục nói trong lễ 
tang ở nhà thờ. Ông Antôn là bố tôi. Ông Antôn đã chết 
hơn một năm rồi. Hôm giỗ đầu, tôi mời họ hàng nội ngoại 



hai bên đến nhà ăn giỗ. Mọi người vui vẻ. Nhưng tất cả 
anh em ruột thịt của tôi đều vắng mặt, bởi họ đang ở Mỹ. 
Nước Mỹ và Việt Nam, theo cách nói của chính phủ, mối 
quan hệ đang phát triển tốt đẹp. Tất nhiên phải tốt đẹp vì 
kinh tế Việt Nam khá lên được là nhờ xuất khẩu qua thị 
trường Mỹ và khoản kiều hối khổng lồ gởi về. Nhưng anh 
em tôi vắng mặt vì không muốn tốn tiền. Vả lại, làm giỗ ở 
đâu chẳng được, cứ gì nhà tôi. Tuy nhiên, người vắng mặt 
quan trọng nhất, tôi cho rằng chính là bố tôi.

Những năm cuối đời, ông đã sống với tôi sau khi hồi 
hương. Mặc dù chỉ sống ở Mỹ có vài năm, chưa kịp có 
thẻ xanh để làm thường trú nhân, nhưng khi trở về Việt 
Nam, ông cũng không phải là công dân Việt. Phải mất 
đến gần mười năm, tôi mới xin nhập hộ khẩu được cho 
ông. Dù sao, ông Antôn cũng đã chết. Tàn tro của ông, tôi 
gởi trong nhà thờ, mong ông được gần Chúa. 

Trước khi chết, ông muốn đi ỉa. Tôi chùi đít cho ông. Và 
tôi phát hiện ra, cái hậu môn của ông không khép lại được 
nữa. Ông muốn đi ỉa lần thứ hai, tôi đỡ ông dậy, nhưng 
ruột già cũng đã tê liệt, cứt không tống ra được. Tôi bảo: 
“Thôi, thày ngủ đi.” Bố tôi gật đầu. Nằm quay mặt vào 
tường, bố tôi chết.

2.
Cái chết của bố tôi lặng lẽ. Không phiền ai. Nhưng đây 

là lúc tôi cảm thấy cần viết một điều gì đấy về bố tôi cũng 
như về sự chết của con người. Cho bố tôi. Nhưng bố 
không biết chữ, liệu bố có đọc được bằng linh cảm không 
nhỉ? Dù thế nào, tôi cũng phải viết điều gì đấy cho bố. 

3.
Bố đang ở đâu, nếu bố có một linh hồn? 

4.
Thế nào là một linh hồn?



5.
Bố.

6.
Đang.

7.
Ở.

8.
Đâu.

9.
Nếu.

10.
Có.

11.
Một.

12.
Linh.
 
13.
Hồn.

14.
Có lần, bố tôi nói: “Tao sẽ nói với mẹ mày” về việc tôi 

mất nết bỏ bê nhà cửa. Khi ấy, mẹ tôi đã chết. Như thể mẹ 
tôi cũng có một linh hồn và đang ở đâu đó, vẫn sống theo 
cách của con người. 

Dù sao, tôi vẫn tin rằng, bố đã tìm đến được với mẹ và 
em gái tôi (cũng đã chết). Ở một nơi rất gần và có thể 



chạm vào được. Khi đã là một gia đình, mối quan hệ đó 
trở thành vĩnh viễn. 

15.
Khi thắp nhang, tôi thấy lòng ấm cúng.

16.
Sự luân hồi làm cho sự sống trở nên bình đẳng. Và bởi 

thế mọi mối quan hệ chỉ là giả định. Cuộc sống dương 
gian là “hiện tại” và đích thật hay chỉ là trung chuyển? 

17.
Bố có buồn không? Thời gian quá đỗi hiu quạnh. Nếu 

linh hồn nương náu ở “hư không”, thì “hư không” có là 
“bể khổ”? 

18.
Bố tôi đã cắt hai tinh hoàn vì u xơ tiền liệt tuyến, nên 

cuối đời không cảm thấy bức bách về tình dục. Tôi cho 
rằng đấy cũng là điều may. Tuổi già, ham muốn khó giải 
quyết vì con mắt khắc nghiệt của người đời. Sống, càng 
già càng cần dũng cảm. 

19.
Có lẽ cũng không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày tôi về 

cùng cha mẹ. Và đến lượt tôi, có thể linh hồn tôi cũng sẽ 
quyến luyến lần khân sống quanh quẩn với các con mình. 

Tôi chợt nhận ra, cái đạo thờ ông bà của người Việt 
Nam, hoá ra cũng nằm trong máu một người Công giáo 
như tôi. Có thể coi đây là một hệ tư tưởng nền tảng của 
người Việt. Nó chi phối đời sống xã hội cũng như tâm 
linh của người Việt. 

20.



Tôi tin rằng, linh hồn người chết có khả năng phù hộ 
cho người sống. Đó là sự hỗ trợ năng lượng từ một bản 
thể. 

21.
Một ngôi nhà càng cũ, nghĩa là càng có nhiều thế hệ gia 

đình sống trong đó, càng có thể tạo ra những trường tâm 
linh đặc biệt. 

22.
Tôi không có kỷ niệm nhiều với bố. Ký ức của tôi về 

ông là tiếng đàn nhị kéo ò e chọc ghẹo những buổi chiều 
thảng thốt. Những buổi chiều hốt hoảng. Những buổi 
chiều hoang mang. Những buổi chiều ráo hoảnh. Những 
buổi chiều lê thê. Những buổi chiều se sắt. Những buổi 
chiều trốn chạy. Những buổi chiều buồn thiu. Những lan 
man chiều.

Tiếng đàn nhị như tiếng khóc. Ấm ức. 
Thời trẻ, bố tôi chơi nhạc cho phường bát âm trong 

những đám rước ở nhà thờ. Và ông ôm cây đàn sang bên 
kia thế giới. Tiếng đàn tôi nghe giờ đây như tiếng gió. 
Đôi khi, nó cũng giật giọng trong những đêm mất ngủ. 
Tôi thắp nén nhang cho mọi người trong gia đình tôi đã 
qua đời. Và tôi trò chuyện với họ. Thời gian có ý nghĩa gì 
không khi mọi sự đã là vĩnh hằng? 

23.
Trong chiếc quan tài của ông, tôi bỏ thêm cho ông một 

cái chăn. Kinh nghiệm của một người từng lang thang 
không nhà không cửa cho tôi ý nghĩ cần thiết của một cái 
chăn ấm, dù đó là hư vô. Riêng với cây đàn, tôi đã phải 
rất lưỡng lự. Giữ lại làm kỷ niệm hay để ông đem theo? 
Cuối cùng tôi đã quyết định để tiếng ò e đi theo ông 
khuấy động nghìn thu tĩnh mịch. 



24.
Tôi đã không biết làm gì ngoài việc gọi điện thoại báo 

tin cho mọi người, khi biết chắc rằng bố đã chết. Cho đến 
khi có người bạn đến, anh đã giúp tôi liên lạc với nhà táng 
và đắp tấm chăn che kín ông. Có nhiều thứ niềm tin 
chung quanh một cái chết và cách thức tổ chức một đám 
ma. Tôi chỉ biết mỗi một điều là ông sẽ không bao giờ 
khuất. 

25.
Có rất nhiều thứ linh tinh ông để lại. Những cây kéo nhỏ 

để tỉa râu và những bao nylon đủ kích cỡ được xếp nhỏ lại 
và buộc bằng sợi dây cao su. Mặc dù râu của bố tôi không 
còn nhiều nữa sau khi cắt tinh hoàn. Một vài sợi mọc 
ngược ngạo trở thành thú vui để ông nhổ nó bằng một cái 
nhíp. Người già nào cũng có những thói quen lẩm cẩm. 
Cái vớ vẩn để giết thì giờ. 

26.
Có những linh hồn báo ứng. Họ cần một thứ gì cho cuộc 

sống ở bên kia, hoặc muốn chu tất một sự dang dở ở bên 
này. Đôi khi chỉ là sự nhắn nhủ hay báo tin cho người 
thân. Cái khả năng kết nối hai miền âm dương vẫn còn là 
một bí mật cần khám phá. 

27.
Bố tôi nói: “Tao nghe thấy chúng nó bàn nhau muốn hại 

mày.” Tôi cười hỏi lại: “Bố tính sao?” Bố bảo: “Làm sao 
tao tính được, hãy liệu giữ mình con ạ.” Tôi cũng chẳng 
biết giữ mình làm sao. Vẫn cứ làm những điều mình cho 
là đúng.

28.
Sự hoảng loạn đã bắt đầu. Nhiều người bị bắt, bị vu 

khống và nhục mạ trước khi bị kết án tù. Điều ấy không 



ngăn cản được càng ngày càng có nhiều người nói sự thật. 
Và sự thật đang trở thành niềm hy vọng cho nhân phẩm 
con người. Bố tôi, người dưới suối vàng, nói: “Cái chết là 
sự thật sau cùng.” Tôi sẽ đối diện với cái chết cũng như 
nỗi sợ hãi như một sự thật hiển nhiên.

Bố tôi cũng nói: “Sự dịch chuyển sẽ bứt chúng ta ra 
khỏi gốc rễ của mình.” Đây chính là điều tôi đang trải 
nghiệm. Rồi sẽ đến ngày chúng ta bị xoá mất căn cước, vì 
chúng ta bị bán đứng. 

29.
“Không có tội thì tạo ra tội.” Nhiều người bị bắt theo 

kiểu đó. Cuộc sống vốn đã là một nhà tù. Ở một điểm 
nhìn khác, không ai không là nạn nhân của chính mình. 
Bố tôi bảo: “Không có cách bay theo chiều thẳng đứng.” 

30.
Ai sẽ khóc cho những nông dân bị mất đất. Ai sẽ khóc 

cho những ngư dân bị đánh đập, bị giết chóc, bị cướp đoạt 
ngay trên vùng biển của mình. Ai sẽ khóc cho những 
người bị bắt bớ vì sự chính trực. Sống là hệ luỵ. Bố tôi 
bảo: “Thế giới đảo ngược.” Ý nghĩ nằm ở đầu các ngón 
chân. Khi tiếp xúc với đất, ý nghĩ sẽ bị giày xéo. 

Dù sao, ý nghĩ không thể không tiếp xúc với đất. Chỉ 
với đất, con người mới tìm thấy hơi thở và sự sáng tạo. 

31.
Trên bàn thờ tổ tiên, bố tôi bảo: “Không có vĩ nhân. 

Không có tư tưởng. Chỉ có sự nguỵ tín và áp đặt.” Vâng, 
con hiểu rồi. Tư tưởng của chúng ta là sự tôn thờ. 

32.
Dân tộc có hơn bốn ngàn năm văn hiến. Nhưng có một 

ngàn năm mù chữ và ba ngàn năm học chữ của dân tộc 
khác. Cái chữ Nôm dang dở đã bị vứt vào sọt rác. 



Tư tưởng Phật vào Việt Nam là Phật giáo hơn là Phật 
học.

Tư tưởng Lão - Nho vào Việt Nam là Lão giáo, Khổng 
giáo hơn là Lão học, Nho học.

Văn minh Tây phương vào Việt Nam cũng qua cánh cửa 
đức tin của các cha cố hơn là học thuật. 

Thế thì, hãy khóc lên đi chữ nghĩa của tôi.

(11.10.2009) 

CHO ĐẾN 1000 NĂM

    

   Năm 1010. Đức vua đã ngự đến nơi này và trong căn 
chòi của tôi, ngài nói: “Ta là vua của ngươi”. Tôi cũng 
thật thà thưa lại, như tôi vẫn hằng nghĩ: “Vâng, tâu bệ hạ, 
bần dân là chủ của vùng đất này”. Thanh âm của tôi chưa 
thoát ra khỏi căn chòi chật hẹp, đầu tôi đã lìa khỏi cổ.

Năm 980. Không biết ai đã sinh ra tôi, nhưng tôi đã lớn 
lên cùng với những cây cối xung quanh, những con vật 
thân thuộc như con gà, con chó và cả mấy con chuột thậm 
thụt dưới chân vách. Hàng ngày, tôi đi bắt cá trong mấy 
cái hồ lân cận để đổi lại vài nắm gạo. Và tôi nghĩ cuộc 
sống như vậy cũng tốt đẹp, nếu như tôi cưới được một mụ 
vợ. 

Cũng không khó lắm khi tôi ngỏ lời với cô gái có bắp 
chân to nhất vùng, rằng: “Tớ muốn có một người vợ như 
đằng ấy”. Cô ấy bẽn lẽn hỏi lại: “Thật không?” Tôi bảo sẽ 
nhờ người đến nói chuyện với thày mẹ cô ấy.

Thế là chúng tôi thành vợ chồng.
Vợ tôi sinh một hơi mười đứa con. Đứa nào cũng khỏe 

mạnh. Bầy gia súc trong nhà cũng thi nhau đẻ. Vườn 



tược, ruộng lúa nhà tôi xanh cả một góc trời. Các cụ trong 
thôn bảo: “Thằng này giỏi”. Tôi thưa lại: “Đấy là nhờ 
vượng khí của rồng”. 

Hồng hoang. Khi ẩn, rồng là khí của đất, những linh hồn 
người chết được vỗ về, người sống được an lành. Khi 
hiện, rồng là nước của đất, vạn vật được nuôi dưỡng. Nếu 
để rồng bay mất, thì lòng người ly tán và mọi nỗi oan 
khiên sẽ đổ xuống đất. Điều này, tôi nghe mấy ông già 
nói.

Năm 1000. Các con tôi trưởng thành. Chúng mạnh mẽ 
và siêng năng. Cũng là lúc tôi được gọi là chủ đất của hai 
bờ sông Tô Lịch. Các cụ tiên chỉ nói: “Nhà bác ăn nên 
làm ra, thì cũng nên nghĩ đến người chung quanh”. Tôi 
bảo: “Các cụ muốn gì, cứ dạy”. Các cụ nói muốn có một 
cái nhà chung để chòm xóm tụ họp chuyện này chuyện 
nọ, chứ nhà ai cũng chật quá. Tôi thấy việc này cũng cần, 
nhất là khi có những chuyện phải phân giải, tôi đồng ý. 

Chẳng biết từ khi nào thì cái nhà chung đó được gọi là 
cái đình. Tôi rất hài lòng khi được nghe đám giai gái ngồi 
hát với nhau ở sân đình trong những đêm trăng. Nhưng 
ngày trọng đại nhất với tôi chính là ngày các cụ quyết 
định phải có một cái gì đấy được tôn kính trong đình. Một 
cụ nói: “Chúng ta cần chọn một người xứng đáng nhất để 
con cháu noi gương”. Tôi tự nghĩ, xét từ lúc có trí khôn, 
chẳng ai hơn tôi. Nhưng tôi chỉ có thể noi gương chứ 
không thể hương khói. Bởi vậy, tôi nói: “Thưa các cụ, nói 
loanh quanh chẳng qua nói thật. Thôn ta không mấy gia 
đình, cũng toàn là nghèo hèn. Có mỗi gia đình tôi là khá 
hơn cả, mà tôi thì không đáng được tôn kính như thế, suy 
đi nghĩ lại, người được gọi là tiền hiền để chúng ta kính 
nhớ công đức, không ai ngoài đấng đã sinh thành ra tôi”. 
Một cụ đứng phắt lên: “Ông bố nhà bác hả? Nó là ai, có ai 
biết không?” Tôi từ tốn: “Có thể không ai biết bố tôi là ai, 
nhưng nhất định tôi phải có bố chứ phải không ạ?” Có vài 



cụ cười tủm tỉm, nhưng không ai quyết. Cũng chẳng có gì 
vội, bởi trưa nào vợ tôi cũng làm một con gà luộc và đem 
một hũ rượu đến phục vụ các cụ. Đến chiều ngày thứ 
năm, sau khi các cụ đã ngà ngà say, tôi nói: “Thôi, cứ thế 
mà làm nhé”. Chẳng ai buồn cãi.

Tuy vậy, tôi cũng không biết phải thờ bố tôi như thế 
nào. Trong làng có một anh biết đọc chữ Nho, anh ta nói: 
“Để tôi lo”. Anh ta lấy một miếng gỗ, đục khắc mấy chữ 
trên đó, đưa tôi, anh nói: “Đây gọi là bài vị. Kể công đức 
của bố anh”. Tôi hỏi lại: “Thế anh biết bố tôi à?” Anh ta 
nói: “Không, nhưng công đức của các vị tiền hiền thì như 
nhau”. Tôi hỏi tiếp: “Thế anh viết cái gì?” Anh ta vui vẻ: 
“Thành hoàng, người đã sinh ra người đã lập nên cái đình 
này, nhân - nghĩa - lễ - trí - tín vẹn toàn”. Tôi đãi anh ta 
một bữa rượu thịt. Tôi không biết đọc, nhưng ý nghĩ bố 
tôi là một hàng chữ làm cho tôi hãnh diện. 

Hôm đưa bài vị bố tôi vào đình là một ngày hội. Cả làng 
vui chơi ba ngày liền. Tôi tốn mất ba con trâu và chục hũ 
rượu. 

Năm 1010. Cùng với việc xây thành, nhà vua cũng cho 
xây chùa để an dân. 

Năm 1013. Vợ con tôi cải táng tôi rồi cho vào cối đá 
xay nhuyễn, xong bỏ vào một hũ sành và lén chôn trong 
góc sân chùa. Vợ con tôi muốn tôi sớm hôm được nghe 
kinh kệ. 

Năm 1840. Tôi đầu thai vẫn là một nông dân ngay trên 
vùng đất cũ của mình, nhưng trong một gia đình Công 
giáo. 

Năm 1861. Vua Tự Đức ban hành chiếu chỉ cấm đạo lần 
cuối. Máu rồng loang lổ khắp nơi. Cuối năm đó tôi bị 



quan sai triều đình bắt sau khi toàn bộ gia sản bị cướp 
đoạt. 

Năm 1862. Tôi bị chém lần thứ hai bởi đức tin Công 
giáo của mình, trước sự chứng kiến của hai người đàn bà 
thân yêu, mẹ và vợ tôi. Đầu tôi bị bêu giữa chợ, trên má 
nổi bật hai chữ “Tả đạo”. Mẹ và vợ tôi mang cái xác 
không đầu về cuốn chiếu chôn trong nghĩa địa làng. 

Năm 1988. Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II tôn phong tôi 
hiển thánh, bởi một số phép lạ tôi đã làm. 

Năm 1975. Trong trại cải tạo các sĩ quan của chế độ Sài 
Gòn vừa sụp đổ, Thiếu tá Tuyên úy – Linh mục Đôminicô 
Phan Văn Ph. đã kể những câu chuyện về những người tử 
đạo Công giáo Việt Nam cho bạn tù nghe để an ủi và 
khích lệ họ trong cuộc sống khắc nghiệt. Đại úy Biệt động 
quân Nguyễn Văn N. – ông cũng có một mẹ già và một 
người vợ trẻ như tôi - bị xuất huyết bao tử, chờ chết. Cha 
Đôminicô làm phép xức dầu cho ông và khuyên ông ta cứ 
tiếp tục cầu nguyện. Và ông ta đã nhớ đến tôi như một 
người đồng hương và cùng cảnh ngộ lao tù. Ông ta thầm 
thì với tôi: “Xin giúp con, cho con qua cơn khốn khó này. 
Nếu phải chết, cho con được gặp mẹ và vợ lần cuối như 
xưa kia Người đã được như vậy”. Tôi nhận lời ông ta. 
Không những được gặp mẹ và vợ, tôi còn cầu xin Chúa 
cho ông sống để gia đình ông ta và những người tin vào 
Chúa được hạnh phúc. Các nhân chứng đều kể lại rằng, 
ông ta đã không ăn và không uống thuốc mười ngày, cho 
đến khi gặp mẹ và vợ thì hồi tỉnh.

Năm 1977. Gia đình ông Nghiêm Quang L. di dân vào 
vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng. Vừa đến nơi thì ông ngã 
bệnh. Chạy chữa hết tiền bệnh cũng không khỏi. Vợ con 
lâm vào cảnh chết đói. Ông cầu nguyện với tôi: “Con 



cùng đường rồi. Xin phó thác vào Chúa và xin Người nhủ 
lòng thương”. Tôi đến với ông trong đêm và nói: “Ông 
không có bệnh gì đâu, hãy đứng dậy và vác dao vào 
rừng”. Và ngày hôm sau ông ta đã thức dậy như một 
người khỏe mạnh.

Năm 1889. Đức tin Công giáo không thể ngăn cản tôi 
tiếp tục đầu thai. Trở lại quê cũ, so với khi lập nghiệp lần 
đầu, ruộng vườn nhà tôi đã giảm đáng kể. 

Năm 1954. Lần thứ ba tôi bị chém chỉ vì có vài mẫu 
ruộng trong đợt cải cách ruộng đất. Thằng con trai cả đi 
theo cách mạng bất lực nhìn bố bị hành quyết một cách 
tủi nhục. Có một lấn cấn nhỏ trước khi chết, là tôi không 
biết có sự đổ vỡ trong tôi về tình phụ tử, hay sự phá sản 
trong niềm tin cách mạng của nó. Tôi chỉ biết rằng sẽ rất 
khó để đầu thai khi tôi vẫn nhìn thấy thằng con là một 
đảng viên của một đảng đã giết bố nó vì sự cần mẫn 
lương thiện và may mắn hơn người khác.

Năm 1010. Khi đầu tôi rơi chạm xuống đất, đức vua đã 
nhìn thấy rồng bay lên. Mặt đất chỉ còn giun và các con 
mạo nhận họ hàng nhà rồng nhưng không có linh hồn.

Năm 2009. Vào một buổi tối, ông nhà văn tôi quen đang 
phân vân trước bảng hiển thị của Google trên máy vi tính. 
Tôi cầm tay ông gõ hàng chữ “cho đến một ngàn năm”. 
Click chuột: Kết quả 1 - 10 trong 10 cho "cho đến một 
ngàn năm". (0,25 giây). Trong đó, chỉ có một kết quả 
“cho đến một ngàn năm của một người nông dân” là tôi. 
Thế là chuyện của tôi được kể. Tuy nhiên, tôi chẳng 
mong ước điều gì, ngoài việc cầu mong linh hồn tôi được 
an nghỉ ở đâu cũng được, miễn là đừng đầu thai nữa, vì 
tôi đã nhìn thấy ánh thép lóe lên từ phương Bắc. 



29.9.2009
(giỗ mẹ) 

BỮA ĂN TỐI
Và linh hồn tôi là những bước chân. 

Cô nói ngón út của anh khi cầm đũa lúc nào cũng chĩa 
ra như thể ngăn cản người khác cùng ăn với mình. Nhưng 
em lại có cảm giác ngón út của anh thừa, bởi vì anh 
không bao giờ dùng nó trong việc gõ bàn phím. Đồng thời 
em lại có một cảm giác khác nữa là nó rất ngon. Em 
muốn cắn nó. 

Anh bỏ đôi đũa xuống bàn. Rồi đưa ngón tay út vào 
miệng cô. Cho em đó, anh nói. 

Đầu tiên cô dùng những chiếc răng cửa cắn nhè nhẹ. Cô 
nói, em thật sự muốn ăn nó. 

Anh bảo, tùy em. Anh đã cho em rồi. 
Cô giữ bàn tay anh và đưa ngón út phải vào giữa những 

chiếc răng hàm. Hai hàm răng cô từ từ cắn khít lại. Máu 
tứa ra. Không một tiếng kêu. Cô bắt đầu nhai. Từng đốt 
một. 

Hết ngón tay út. Có một chút máu tràn ra mép cô. Cô 
hỏi, em xinh không? 

Rất xinh, anh nói. 
Ở phía cuối phòng, cô gái chơi dương cầm dập xuống cả 

mười ngón một hợp âm trầm. 
Cô nói, em chưa hết thèm. 
Anh đưa ngón tay út còn lại vào miệng cô. 

Bây giờ thì cô không cần phải thử sức chịu đựng của anh 
nữa. Cô nhai rất nhanh như ăn một cái bánh quế. 

Cả hai bàn tay anh chỉ còn bốn ngón. Anh bảo, như vầy 
cũng đủ xài. Lái xe, cầm đũa hay gõ chữ. 

Nhưng em muốn ăn hết bàn tay anh thì sao? Cô hỏi. 



Thì anh sẽ chiều em. Anh nói. Rồi anh đưa bàn tay trái 
về phía cô. Cô không nhai từng đốt mà từng ngón một nát 
nhanh trong miệng cô. 

Khi anh chàng nhạc sĩ chơi vĩ cầm nhấc cây vĩ ra khỏi 
mặt đàn thì cả hai bàn tay anh đều cụt hết các ngón. Cô 
bảo, nhìn bàn tay anh giống như một rừng thu trụi lá. 
Nhưng mạnh mẽ như bàn tay gấu. 

Anh nói, bàn tay này chỉ còn có thể vả hoặc tát vào một 
ai đó và nó không thể bấu víu vào bất cứ cái gì. 

Cô bảo, có khi như thế lại tốt cho anh hơn.
Anh nói, cũng có thể. 
Cô nhìn anh và đặt câu hỏi, không biết ngón chân anh 

có ngon hơn không? 
Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn có mùi hôi 

của giày vớ. Anh bảo.
Cô nói, chắc nó cũng không hôi hơn mùi thịt dê hay thịt 

chó.
Anh bảo, nếu muốn thì cứ thử xem. Nói xong anh lột 

giày ra khỏi chân và đặt bàn chân anh lên đùi cô. 
Cô bóp nhẹ bàn chân đó và nói, em không muốn gây sự 

chú ý của mọi người. 
Anh bảo, thế giới này chẳng có gì quan trọng, cứ làm 

những gì em muốn. 
Thế là, cứ mỗi lần nhấc chân anh lên, cô cắn đứt một 

ngón và đặt chân anh xuống đùi trở lại, rồi cô nhai từ từ 
thẩm thấu cái mùi vị của nó. Cô bảo, rất đặc trưng.

Anh hỏi, đặc trưng là sao?
Cô bảo, hình như mùi này là dân tộc tính.
Anh cười, dân tộc tính gì mấy cái ngón chân. 
Cô bảo, em không đùa đâu. Nó giống như có linh hồn và 

cái mùi của nó kỳ dị lắm. Chắc chắn không phải mùi hôi 
của giày vớ. 

Anh nói, có thể vì những ngón chân của anh luôn bấu 
vào đất.



Ok, em nghĩ ra rồi, cô nói, linh hồn của chúng ta nằm 
trong các ngón chân. Vì thế em luôn muốn ra đi và mang 
theo các ngón chân của anh.

Anh lại cười, câu này nên để dành cho nghệ sĩ các loại 
của chúng ta.

Cô bảo, anh không yêu em. Tại sao anh lại để linh hồn 
anh bay mất? 

Anh nói, anh không chắc mình có linh hồn. Nhưng 
giống như một cái cây, anh có cảm giác rõ rệt là đã bị 
chặt mất hết rễ. 

Cô bảo, chính vì không còn gốc rễ, linh hồn anh đã bay 
đi. Anh chỉ yêu em bằng thể xác. 

Anh hỏi, vậy thì chính xác, các ngón chân mùi gì?
Cô bảo, đó là sự vô hồn. 
Anh nói, như thế anh không còn thể bám vào đất. Anh 

sẽ bám vào em.
Cô bảo, không được. Làm sao em lấy chồng? 
Ừ nhỉ, anh nói, con gái lấy chồng là hết chuyện.
Tưởng vậy thôi, cô nói, nhưng em không lấy chồng. Em 

muốn ăn thịt anh cho đến hết.
Anh vẫn điềm đạm, em cứ ăn đi. 
Cô tiếp tục cắn bàn chân của anh. Càng lúc khuôn mặt 

của cô càng trở nên hồng hào rực rỡ hơn. 
Vì bàn chân anh to nên khi cô ngoạm từng miếng, bàn 

chân trông giống như một miếng bánh nham nhở. Cô 
dùng lưỡi liếm cho máu khỏi chảy xuống đất. 

Anh hỏi, có ngon hơn không?
Cô gật đầu. Nó là cái để con người đứng vững, vì thế 

thịt nó chắc, vả lại nó nằm gần linh hồn nên cũng có 
nhiều khí chất. Cô sửa lại, ý em nói là dưỡng chất ấy. 
Anh nói, có thể sau khi hai bàn chân anh không còn thì 
anh cũng sẽ mất hết bản sắc. 

Cô bảo, bản sắc chỉ là cái mùi hôi của đất. Em sẽ ăn cái 
phần ngon nhất sau cùng. 

Anh hỏi, em nghĩ cái phần ngon nhất sẽ nằm ở đâu?



Cô hỏi lại, theo anh thì nó nằm ở đâu?
Anh cười, có thể là cái người ta gọi là “của quí” hay trái 

tim. 
Cô nói, sến - em không nghĩ vậy. Em sẽ ăn đôi mắt của 

anh sau cùng. Đó cũng là cái cuối cùng để anh thấy việc 
em đang làm.

Anh bảo, anh sợ rằng đến lúc đó em đã quá no, không 
thể ăn được nữa. 

Thì anh sẽ có cơ hội được thấy em lâu hơn. Cô nói. 
Anh bảo, “thấy” là một khái niệm triết học. Và trong 

phạm trù đó, anh không biết anh đã “thấy” hay không. 
Đừng quan trọng việc đó. Nó không làm cho anh được 

cứu rỗi hay giác ngộ. Cô nói. 
Cô nhạc sĩ chơi dương cầm và anh chơi violon đang 

song tấu tác phẩm ”Hòn vọng phu” của Lê Thương. Mùi 
trận mạc đã lan đến hai bắp chân của anh. 

Khúc xương dài của ống chân khiến cho cô buộc phải 
gặm thịt anh một cách khác. Cô nói, khúc xương này 
cứng không thể nhai được. 

Như vậy sẽ có một nguy cơ sau bữa ăn, những khúc 
xương thừa của anh sẽ bị vất cho chó, hoặc quăng vào 
thùng rác. 

Anh xoay ghế ngồi để cô có thể ôm ngang chân anh đưa 
lên miệng. Từ vị thế đối diện, bây giờ anh đã sát lại gần 
cô hơn và hoàn toàn có thể quàng tay qua vai cô. Nhưng 
thay vì thế, anh dùng bàn tay của mình như một tấm 
gương soi và nhìn vào đó. Những đường chỉ tay hằn rõ. 
Anh không tin số phận. Nhưng anh lại tin có sự tác động 
không thể giải thích từ bên ngoài vào các quyết định hay 
kết quả của con người. Vì thế anh không biện giải cho sự 
hiến tế của mình cho cô, trong bữa ăn tối này. 

Cô nói, em phải bẻ chân anh ra từng khúc cho dễ ăn.
Anh gật đầu. 
Cô dùng một tay giữ đầu gối, tay kia cô nắm cổ chân 

anh giật ngược lên. Khúc chân rời khỏi thân thể. Cô bảo, 



ít ra nhìn vào trông cũng dễ coi hơn. Tuy nhiên, chỉ sau 
một lần gặm, cô lại nói, một khúc thịt rời của anh có thể 
gây ra cảm giác lẫn lộn với thịt heo hay thịt bò. Vì thế, cô 
bỏ khúc chân đang ăn dở xuống bàn và tiếp tục ăn theo 
cách cũ. Cô nói, em luôn muốn biết chắc nó là của anh. 
Vả lại, em thích nhìn thấy máu anh tứa ra. 

Anh bảo, anh thích nhìn thấy em sung sướng.
Ăn đến khúc thịt bẹn, cô nói, thịt ở đây mềm và thơm. 
Anh chỉ cười nghĩ đến lúc cái “pín” của mình nằm trong 

miệng cô. Nhưng anh không thể tưởng tượng được, ngay 
cả khi cái “pín” đã được nhai nát và nuốt hẳn vào trong 
bụng cô, anh vẫn còn cảm giác về nó. Khởi đầu là một 
cảm giác cực sướng đi sâu vào từng tận tế bào, tuy rất 
đau, nhưng liền sau đó là một nỗi mất mát sâu thẳm từ 
bản thể. Nó biến anh thành một vật thể không xác định. 

Quả thật, cô cũng nhận thấy thịt anh trở nên nhạt nhẽo. 
Cô nói, em không muốn ăn nữa. 

Anh cảm thấy có một điều gì đó tương hợp và mỹ mãn 
như một nhạc kịch khi hai tay nhạc công cũng vừa kết 
thúc tác phẩm “Serenade” của Schubert . 

25.9.2010 

NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT

Triển lãm được đặt tên “Từ trong ra ngoài” do một nhà 
văn thực hiện. Ý tưởng này đến từ một cuộc tiếp xúc giữa 
ông nhà văn và một curator chuyên nghiệp về nghệ thuật 
thị giác. Ông nhà văn muốn “đôi khi cũng cần nói bằng 
một thứ ngôn ngữ khác”. Và ông curator cho rằng việc 
một ông nhà văn làm nghệ thuật sắp đặt cũng chẳng phải 
mới mẻ gì, tuy nhiên việc “đá lộn sân” có thể tạo ra 
những bất ngờ thú vị, vả lại cũng chả ai cấm. Vấn đề ông 
curator quan tâm là một ông nhà văn có thể do những thói 
quen nghề nghiệp của mình sẽ phải vượt qua “sự kể lể” 



như thế nào. Liệu ông nhà văn có thoát được cái tư duy 
ngôn ngữ để nhảy vào cái tư duy thị giác hay không. Ông 
nhà văn bảo, thật ra biên giới giữa các thể loại nghệ thuật 
đã đang được xoá nhoà và dẫu sao thì không thể nói điều 
gì trước khi tác phẩm được tương tác với người thưởng 
ngoạn của nó. Cuối cùng ông nhà văn nói “Có hai vấn đề 
mà tôi cho rằng bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng phải 
đối mặt. Một là cách tác giả kể câu chuyện của mình. Hai 
là bản thân tác phẩm hay chất liệu nghệ thuật có tự nói 
được tiếng nói của nó hay không, sau khi tác giả đã đi ra 
khỏi nó”. Về cái điều thứ hai này, ông curator nói “vâng, 
cái còn lại là vật thụ tạo phải sống được đời sống của nó 
sau khi Thượng đế đã chết”. Ông nhà văn nói thêm “nhất 
thiết Thượng đế phải chết và chính tôi sẽ giết ông ta”. 
Ông curator cười, “chỉ khi nào chúng ta ý thức được tính 
phù du của nghệ thuật hay cuộc đời, chúng ta mới có thể 
chơi cái trò chơi hủy diệt này”. Ông nhà văn bảo, “thật ra 
tôi chỉ muốn đái vào mọi thứ”. 

Thì cứ xem ông ta đái thế nào.

Phòng triển lãm. 
Ô giữa là một sảnh vuông màu đen trống trải dành làm 

điểm trung gian cho 4 ô còn lại ở 4 góc. Đây là chỗ người 
thưởng ngoạn phải bước vào đầu tiên, cũng là chỗ cửa ra 
sau cùng. 

Ô màu đỏ: Một kẻ vô gia cư đang nướng một con thỏ. 
Tôi không phải là kẻ hồng hoang như bạn thấy. Tôi 

cũng không nhớ từ bao giờ tôi trở thành một kẻ không 
nhà như thế này. Bạn bảo tôi là một kẻ bị lưu đày ư? Thật 
ra, tôi chỉ là một thằng chồng khốn kiếp bị một con vợ 
khốn nạn tống ra khỏi nhà. Nó bảo tôi là một thằng điên, 
một người ngoài hành tinh, một kẻ vô trách nhiệm, một 
đứa lắm mồm. Sự thật thế nào? Bố khỉ, tôi là một nghệ sĩ 
của cái gọi là nghệ thuật thị giác. Mà cái thứ này có bán 



được không? Cả cái thân trai đẹp đẽ này cho không cũng 
chẳng có con mẹ nào muốn ôm vào, huống gì phải bỏ tiền 
ra mua. Hoạ chăng có con nào hứng tình muốn xài đỡ một 
đêm hoặc một con điên say mê nghệ thuật nào đó đem tôi 
về trưng trên bệ như tượng một David. Hà... hà… Tôi là 
một David. Nghe cũng được đấy. Nhưng David thì cũng 
cần có cái bỏ vào mồm. Làm nghệ thuật thì cũng phải ăn 
như mọi con người. Chẳng những thế, cái thằng nghệ 
thuật lại còn muốn có bia rượu cà phê thuốc lá và mọi thú 
vui trên đời. Ăn thịt thỏ mà không có rượu vang và mấy 
điếu thuốc tráng miệng thì có gì vô duyên bằng. Hãy ném 
cho tôi chai rượu và mấy điếu thuốc đi các bạn. Các bạn 
sẽ có dịp suy tư về cuộc sống này. Hay là các bạn bước 
vào cùng nhậu chung với tôi. Không phải tất cả chúng ta 
là một giuộc hay sao? Chúng ta thích màu mè và sành 
điệu. Chúng ta thích được nổi tiếng và ngưỡng mộ từ đám 
đông. Chúng ta thích quyền lực và tự do. Chúng ta thích 
mọi thứ không tốn tiền như bọn cộng sản mơ ước. Nhưng 
chúng ta cũng thích sự hoang dã của thú rừng. Tôi bảo 
các bạn và tôi cũng một giuộc, đúng không? Bạn hãy nếm 
thử miếng thịt này đi. Vui mà. Được lúc nào hay lúc ấy, 
chẳng cần đến một vài trống canh đâu. Mà chữ tâm kia 
mới bằng ba chữ tài đấy. Có tâm là được rồi, cần đếch gì 
tài. Thế giới hoà bình mới là điều chúng ta mong ước phải 
không nào? Hãy cầm lấy một miếng và hỏi thằng curator 
rượu ở đâu. Nó là thằng đầu nậu đi xin tài trợ đấy. Nhưng 
nó không đến nỗi phải xin đểu như thằng bắc hàn mang 
bom hạt nhân ra doạ đâu. Nó chỉ thuyết phục người ta 
rằng cái này có ý nghĩa, cái kia có tầm, cái nọ là nghệ 
thuật đích thực. Nhưng tôi nói thật nhé, chẳng có cái mẹ 
gì là đích thực. Người ta chỉ lừa đảo lẫn nhau. Thượng đế 
có đích thực không? Hoà bình có đích thực không? Đảng 
cộng sản có đích thực không? Curator cũng chỉ là thằng 
buôn thần bán thánh. Lẽ ra nó nên được bầu làm tổng bí 
thư hay chủ tịch nước. Sao, các bạn sợ? Nói động đến 



đảng cộng sản à? Các bạn không dám nghe nữa? Sợ thì 
thôi. Tớ ăn một mình vậy. 

Ô màu xanh: Một chai nước biển nhỏ giọt đều đặn trên 
một cuốn sách. 

Một quyển sách có cần phải cấp cứu như một bệnh nhân 
không? Tôi hoàn toàn phản đối cách hành xử của ông nhà 
văn với chính tác phẩm của mình. Một quyển sách dù dở 
hay tệ đến đâu vẫn là một quyển sách và có vị trí của nó 
trong thế giới sách. Có thể ông nhà văn cho rằng văn 
chương bây giờ cũng là một thứ bệnh hoạn chăng? Quyển 
sách thì có tội tình gì ngoài sự hiện hữu như một văn bản? 
Bệnh hoạn hay không là ở ông tác giả chứ không phải 
quyển sách, tại sao ông ta không đi chữa bệnh hay vào 
nhà thương điên mà lại là tôi? Cứ cái đà này, chẳng mấy 
chốc tôi sẽ bị rã ra. Ông nhà văn muốn mượn tôi để tuyên 
ngôn? Hay ông ta tưởng tôi cũng có thể triết lý? Thật khôi 
hài, bọn nghệ sĩ các kiểu lúc nào cũng làm ra vẻ. Cứ như 
là họ có thể cứu rỗi thế gian. Tôi luôn cho rằng chính họ 
là một thứ ung nhọt của xã hội loài người. Một xã hội 
không có các đấng văn nghệ có phải giản dị hơn không? 
Một quyển sách chỉ nên là một cái thực đơn cho hôm nay 
hoặc những lời cầu kinh cho đời sau. Tất cả những gì 
khác cần phải vất vào sọt rác. Quả thật, nếu có thể nổi 
loạn thì chính những quyển sách phải cuồng nộ chứ 
không phải ông nhà văn, cho dù ông nhà văn muốn biện 
giải rằng chính ông ta mới là người làm ra quyển sách. Có 
một điều hết sức quan trọng rằng, ông nhà văn luôn luôn 
quên tôi chẳng bao giờ muốn có mặt trên cõi đời này. Ông 
ta tưởng tôi có thể tải đạo à? Vớ vẩn. Bọn nhà văn hay 
nghệ sĩ các kiểu lúc nào cũng tự huyễn. Bọn họ luôn cho 
rằng thông qua các tác phẩm, họ có thể trường cửu. Họ 
biết gì về thời gian? Có ai trong các bạn đã đến đây muốn 
đặt câu hỏi với tôi không? Mà thôi, tôi cũng chỉ là đồ 
ngốc. 



Ô màu vàng: Một laptop với một bản thảo dang dở trên 
màn hình có tựa đề: “Từ trong ra ngoài”, một máy in, một 
máy chiếu và lời mời gọi: “Hãy viết tiếp vào câu chuyện 
này và in nó ra như là câu chuyện của chính bạn”. 

Thật là một cú lừa đảo vĩ đại. Bạn tưởng mình là ai? 
Bạn muốn làm trò cười cho thiên hạ? Viết văn là một 
nghề không phải trò chơi. Nhưng cũng chẳng phải vì thế 
mà nó cao quý hơn những nghề khác. Bọn nhà văn chỉ 
thích tự bốc thơm mình thôi. Một bọn dởm đời. Thế mà ai 
cũng thích mang câu chuyện của mình ra khoe. Chỉ có 
bọn phát hành sách và bọn gallery là vớ bở. Hoa hồng từ 
40 đến 50% đấy. Cái phần trăm hoa hồng đó đủ để các 
anh nghệ sĩ thơm như mít. Anh thử có tài một tí đi, có 
khối thứ lộc đời dâng hiến cho anh. Anh thích gái hay 
thích tiền? Cả hai phải không? Hay là anh muốn làm 
thày? Văn chương là sự đày ải à? Anh muốn làm một kẻ 
lữ hành cô độc? Ok, cũng ra vẻ đấy. Nhưng anh có biết 
cuộc lữ hành đó là gì không? Tốt nhất là nên đi buôn anh 
ạ. Thằng curator buôn thần bán thánh thì anh buôn quỉ 
bán ma. Một vốn bốn lời. Ở đời này không biết buôn là 
hỏng. Anh tưởng văn chương là thuần khiết? Quên đi. 
Bọn đi tu có thuần khiết không? Bọn nhà giáo có thuần 
khiết không? Bọn làm chính trị có vì dân vì nước không? 
Một kẻ lữ hành cô độc chỉ là một thằng ngu nhất trong số 
những thằng ngu. Nhưng nếu anh chỉ là người mơ mộng 
thì cũng vất đi. Dẫu sao cũng phải lên đường, dù có thể 
lầm lạc. Nhưng trước khi anh gõ vào tôi để ra những con 
chữ, anh hãy gõ vào đầu anh. Gõ vào mọi thứ trên cơ thể 
anh. Chữ nó ở trong anh chứ không phải tôi. Ồ, sao tôi lại 
thuyết giáo thế nhỉ? Nghệ thuật sắp đặt là một thứ ngôn 
ngữ khác với văn chương và không biên giới? Gớm, có 
muốn ói không? Thế mà nó còn có tham vọng tương tác 
với những con người khác nhau. Để làm gì? Thế giới này 
chưa đủ phiền phức hay sao? Họ còn muốn xiềng xích 



chung với nhau cho đỡ cô đơn à? Ừ mà nỗi cô đơn là gì, 
sao ai cũng thích than thở? Tôi không phải là kẻ cô đơn 
hằng cửu sao? Cuộc lữ hành của tôi chỉ là sự tan rữa hay 
một phế tích? Nếu không có ai nhìn đến tôi thì tôi có là 
tôi không? Nếu ông nhà văn muốn tôi lên tiếng thì tôi đã 
lên tiếng rồi đó. 

Ô màu trắng: Một phòng trống chỉ có một cái bóng còn 
lại của một ai đó đã bỏ đi. 

Tôi chỉ còn là cái bóng. Cuộc lữ hành hay cuộc truy tìm 
tôi rốt cuộc là gì? Thật ra, một cái bóng cũng đủ vẽ nên 
một nhân dáng. Nhưng cái bóng không bao giờ là chính 
nhân vật tạo ra cái bóng đó. Tôi và những cái tưởng như 
thuộc về tôi là hai thực thể khác nhau. Trách nhiệm luật 
pháp hay tinh thần cũng không thể qui kết hai thực thể đó 
là một. Đó là lý do tại sao ở ô trưng bày này đã vắng mặt 
tôi. Các bạn cứ nhìn đi, đâu phải chỉ có một cái bóng của 
tôi được in trên đó. Bóng của các bạn không phải đã đang 
đè lên bóng tôi sao? Cuộc lữ hành của các bạn rốt cuộc là 
gì? Thật ra, tôi không bao giờ muốn đặt ra các câu hỏi. 
Bởi các câu hỏi tự nó hàm sẵn câu trả lời. Tôi chỉ muốn 
nói rằng niềm vui trong cuộc đời này chính là ở chỗ 
chúng ta luôn luôn đánh lừa lẫn nhau. 

Ngày khai mạc và kết thúc triển lãm. 
Ông nhà văn đã vắng mặt không lý do và không một 

giải thích. Ông curator buộc phải đứng ra khai mạc phòng 
triển lãm. Theo lịch, phòng triển lãm kéo dài trong 10 
ngày và ngày cuối cùng sẽ có một hội thảo dự kiến tổ 
chức trong khán phòng màu đen ở giữa. Người ta chờ đợi 
cả ông curator và ông nhà văn sẽ có mặt trên bàn chủ toạ 
cùng với ông chủ gallery, một nhà sưu tập có tiếng. Tuy 
cả ba đều có mặt, nhưng ông nhà văn chọn cho mình một 
chỗ đứng trong số khách mời bên dưới. Trước câu hỏi 
“Tại sao ông lại từ chối vai trò tác giả của mình?” ông 



nói: “Cũng như Thượng đế, tác giả đã chết ngay khi tác 
phẩm hoàn thành, hoặc nói một cách khác, tác giả đã bị 
giết bởi độc giả hay người thưởng ngoạn nghệ thuật”. Và 
đấy lại là một cuộc đánh lừa khác. 

Trong lúc dọn dẹp, ông nhà văn nói với ông curator: 
“Thật ra, tôi chỉ muốn giết chết độc giả”.
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CỦA NHỮNG LINH HỒN

1.
Xốp và gập ghềnh. Ẩm ướt và luôn luôn thay đổi. Thế 

mà những đám mây lại là nơi thích hợp nhất cho những 
linh hồn cư trú. Đã có rất nhiều linh hồn tìm về đó. Họ 
như những hơi sương bám lấy nhau, tạo nên những cảnh 
tượng khác biệt, huy hoàng và ủ dột. Thật ra, chỉ khi bạn 
là một linh hồn, bạn mới thấy hết được sự kỳ lạ trong 
những đám mây tưởng như chỉ là tình cờ của thời tiết kia. 

Tôi nói điều ấy vì tôi đã trở thành một linh hồn từ đêm 
qua. Và tôi bay thẳng lên những đám mây ngay trên đầu. 

Tôi không gặp thánh Phê-Rô mà người đón tôi là một bé 
gái, đoán chừng không quá 5 tuổi. Cô bé nói:

- Mẹ bảo em đi đón anh. 
- Chắc bé nhầm tôi với người khác rồi. Tôi nói.
- Không đâu. Đây là nơi không bao giờ lầm lẫn.
Tôi ngạc nhiên. Một cô bé chưa đến 5 tuổi sao có thể 

nói như vậy? Tuy nhiên, tôi chỉ cười. Năm nay tôi 60 tuổi, 
tôi không cần phải tranh cãi về một niềm tin như thế. Tôi 
hỏi lại cô bé:

- Thế điều gì có thể làm tôi trở thành là anh của bé?
- Đây không phải là câu đố phải không? Cô bé hỏi.
- Ừ. Tôi chỉ hỏi để biết đích xác tôi có phải là anh của 

bé không thôi.
- Em là bé Nấm. Còn anh là anh Bự đúng không? 



- Bé Nấm của tôi khi lên thiên đàng đã 50 tuổi. Vả lại có 
nhiều người tên Nấm lắm.

- Tại anh chưa biết đó thôi. Để em nói anh nghe: Thứ 
nhất, đây không phải thiên đàng. Thứ hai, đây là vương 
quốc của những linh hồn. Thứ ba, những linh hồn tồn tại 
không phải như tuổi tác. Thứ tư, những mối quan hệ như 
anh em, cha mẹ, họ hàng... hoàn toàn do tự chọn. Anh là 
người được mẹ chọn.

Tôi ngần ngại nói:
- Thế còn tự do lựa chọn của tôi?
- Anh sẽ tự quyết định khi gặp mẹ. 
Dù sao, tôi nghĩ theo cô bé này cũng còn hơn là bơ vơ, 

nhất là khi mình ở giữa những đám mây. Tôi nói:
- Anh đi theo em.
- Đấy là sự khôn ngoan. Không ai sống đơn độc được 

đâu. 
Những đám mây mềm mại nhưng thật khó bám. Dường 

như biết được sự khó khăn của tôi, bé Nấm nói:
- Anh không thể đi như trên một mặt phẳng của trái đất, 

mà hãy cuộn mình lại. 
Quả thật, dễ dàng hơn khi tôi tìm cách quấn vào những 

sợi mây khác. Và chúng tôi bay đến một vầng mây vàng. 
Có một bé trai và một bé gái khác vẫy chào tôi. Bé Nấm 
hỏi:

- Anh có nhận ra cha mẹ không?
Tôi nói:
- Anh cảm thấy thân thuộc, nhưng hai người này không 

phải là cha mẹ anh xưa kia.
Bé gái dịu dàng nói:
- Con lại đây với mẹ. Mẹ vui mừng vì con đã về. Hãy 

cầm lấy tay mẹ. 
Tuy rất phân vân và lúng túng, tôi cũng nắm tay bé gái. 

Đồng thời bé trai cũng đến ôm lấy tôi. Ngay tức thì, tôi 
nhận biết được đây là cha mẹ tôi. 



Tôi hiểu rằng, bắt đầu từ bây giờ, tôi phải làm quen với 
một thế giới mới. 

2.
Có một nguồn ân sủng không phải tình yêu mà nồng nàn 

thanh khiết chảy vào linh hồn, khi tôi chạm vào hai người 
được nhận là cha mẹ tôi. Và tôi trở nên bé bỏng như họ. 

Khi bạn chưa đến 5 tuổi thì khái niệm về giới tính chỉ là 
sự khác biệt về chi tiết không đáng kể, nhưng nếu bạn đã 
từng trải qua những kinh nghiệm về tình dục thì sự khác 
biệt ấy lại là một đặc tính căn bản trong sự ứng xử của 
bạn với người khác. Vì thế, tôi không thể nói có sự trong 
suốt của mối quan hệ mà tôi vừa có ở nơi này, nhưng tôi 
cũng không thể nói về sự hạnh phúc hay sung sướng giữa 
những người đàn ông và đàn bà khi họ chỉ còn là linh 
hồn. 

Thật ra, nói lòng vòng như vậy chỉ vì tôi muốn cho bạn 
biết cách thức mà chúng tôi đã tiếp xúc với nhau như thế 
nào trong sự sum họp. 

Chúng tôi đã quấn lấy nhau và vào trong nhau như 
những cái bóng chồng lấn vào nhau không còn phân biệt 
được đường nét giới hạn của mỗi linh hồn. Nó tạo nên 
một khoảng sáng ở những chỗ chồng lấn và nó sẽ hoàn 
toàn biến mất khi các linh hồn hòa khít với nhau. Đó là 
những trạng thái của ý thức. Không cảm giác. 

Tôi trở nên chan hòa. 
Rồi cha tôi tách ra. Đến mẹ tôi rồi sau cùng là em gái tôi 

cũng tách ra. Tôi nhìn họ và tôi biết từ đây chúng tôi sẽ 
không bao giờ phải xa nhau nữa. Mẹ tôi nói:

- Chúng ta cần chuẩn bị để đón tiếp Linh vương.
Tôi hỏi:
- Linh vương là ai?
- Đó là người cai quản vương quốc này. Cha tôi đáp.
- Con tưởng chỉ có trần gian hoặc địa ngục mới có sự 

cai quản. 



Dường như cha hiểu sự thất vọng của tôi, người nói:
- Thiên đàng, ngoài Chúa ra cũng còn các tổng lãnh 

thiên thần. Cho nên, dù chúng ta sống ở giữa những đám 
mây, vẫn có một Linh vương cai quản. Vì điều ấy là tốt 
đẹp. 

3.
Linh vương đến trên một cụm mây ngũ sắc. Ánh sáng 

tỏa ra huy hoàng đến độ tôi không nhìn thấy gì ngoài một 
vầng sáng lớn. Một mùi thơm ngào ngạt đầy khắp không 
gian. Uy quyền của ngài mang lại sự bình an cho những ai 
kính phục ngài. Khi ngài đến trước mặt tôi và nói: “Chào 
mừng người anh em đến với vương quốc vô biên này” thì 
tôi cảm thấy có một sức hút kinh khủng cuốn lấy tôi về 
phía ngài. Điều làm cho tôi còn đứng vững được ở một vị 
thế riêng biệt chỉ có thể hiểu vì tôi là một người lạ. Tôi 
cũng cảm thấy được một sức nặng của khối vật chất nén 
chặt bởi vô lượng các linh hồn đã hòa nhập vào ngài. Vì 
thế, tôi không thể không kính cẩn thưa:

- Xin đa tạ Linh vương. Vạn tuế Linh vương trên các 
bầu trời. 

Mặc dù tung hô Linh vương nhưng tôi là một sự sống, 
tôi vẫn còn bản năng tự vệ và sự cảnh giác của một người 
đã từng kinh qua cái chết, tôi không muốn bị Linh vương 
nuốt sống.

Linh vương cười như sấm:
- Cái chết chưa gột rửa anh em khỏi thói quen trần tục. 

Vương quốc này không có chỗ cho những tâm thức chính 
trị, tự do hay nô lệ. Ở đây chỉ có tình yêu, cho và nhận 
không điều kiện. 

Không có chính trị có nghĩa là không có áp chế, tôi 
mạnh dạn thưa:

- Thế thì sao lại có Linh vương và các thần dân của 
ngài?

Linh vương độ lượng mỉm cười:



- Đó là sức mạnh của tình yêu. Một tình yêu càng lớn thì 
quyền năng càng mạnh. Người anh em cứ sống thì hiểu. 
Cầu chúc người anh em an hòa.

Nói xong, Linh vương lướt đi và ngài để lại cho tôi một 
lưu luyến.

4.
Mẹ tôi cho biết, khi có bất cứ một linh hồn nào du hành 

vào vương quốc này, Linh vương đều đến thăm. Nếu linh 
hồn đó vất vưởng không có một gia đình để nương thân, 
Linh vương sẽ đón họ. 

Tôi hỏi mẹ:
- Và sau đó sẽ bị ông ta nuốt sống?
- Không, không phải như thế. Tình yêu sẽ hòa hợp họ 

thành một. Mẹ tôi vội vàng sửa chữa. 
- Mẹ có tin vào tình yêu không? Tôi hỏi.
- Tại sao lại không? Chẳng phải chúng ta đang tồn tại vì 

tình yêu sao? 
Cha tôi xen vào:
- Nếu không có tình yêu, đã không có thế giới này. Linh 

vương không chỉ là một biểu tượng mà ngài chính là sức 
mạnh của tình yêu. Được về với ngài là một vinh dự miên 
viễn. Một đại thể toàn mãn bất khả phân ly chính là điều 
chúng ta mong đợi.

Tôi không đủ lòng tin về bất cứ điều gì không phải của 
mình.

5.
Bé Nấm dẫn tôi vào một cánh đồng mây trắng. Choáng 
ngợp bởi sự thanh khiết, tôi nói:

- Đây chính là sự cao cả mà con người và thần thánh 
theo đuổi.

Tôi loãng ra và trở nên rộng lớn. Đúng lúc đó, bé Nấm 
nói:

- Ở đây có rất nhiều bí mật. 



- Những hóa thân của muôn loài?
- Không, chỉ là những tiếng chim giấu trong các khe 

mây. Tất cả những con chim khi chết đều để lại tiếng hót 
ở đây.

- Anh không nghe thấy gì cả.
Bé Nấm cười:
- Anh thử sờ vào lỗ tai xem.
Bất giác tôi nhớ ra mình không còn lỗ tai cũng như các 

phần khác của cơ thể. 
- Nhưng em sẽ có cách để anh nghe được chúng. Bé 

Nấm nói tiếp.
Bé Nấm lấy tay khoắng vào một bụi mây, tức thì tôi 

nghe thấy tiếng của những con chim sẻ ríu rít mà tôi vẫn 
nghe được trên bờ rào nhà mình trong những buổi sáng 
yên tĩnh. Bé Nấm cũng cho tôi nghe những tiếng hót rất lạ 
của những loài chim tôi chưa hề biết. Ở đó, tôi mơ màng 
hàng thế kỷ. Bỗng nhiên, tôi nghe có những tiếng hót 
nghẹn ngào mà tôi quả đoán rằng đó là tiếng hót của 
những con chim trong lồng.

Tôi hỏi Nấm:
- Tiếng khóc của con người giấu ở đâu? 
- Có thể ở một nơi nào đó không thuộc về vương quốc 

này. 
Tôi thầm nghĩ, có thể đây là bí mật lớn nhất mà tôi cần 

khám phá. 

6.
Một ngày rất lạnh. Những linh hồn quây quần quanh 

Linh vương để sưởi ấm. Đây cũng là ngày cửa âm ty mở 
ra cho bọn quỉ đói lang thang tìm thức ăn. Bọn quỉ đi 
ngang bầu trời, chúng làm cho những đám mây trở nên u 
ám và đặc lại. Linh vương nói:

- Anh em đừng nhìn kẻo lòng anh em đau khổ.
Mẹ ôm tôi, trong khi cha ôm bé Nấm. Còn những linh 

hồn đơn độc thì nép sát vào Linh vương tạo ra những 



đường viền sáng rực. Chúng tôi ở trong trạng thái bấp 
bênh như có một áp lực nào đó đòi cuốn đi. Mẹ tôi nói 
đây là sự thử thách định kỳ để thanh tẩy linh hồn. Tôi 
không cảm thấy có lý do để phấn đấu. Tôi muốn an nghỉ, 
nhưng hòa bình hay tình yêu không phải thứ để an nghỉ. 
Tôi có thể đi đâu? 

Phía dưới chúng tôi trời sũng nước. Bé Nấm nói nhỏ với 
tôi:

- Có thể anh sẽ được nghe thấy tiếng khóc.
Tôi không biết bọn quỉ đói có tìm được thức ăn không, 

nhưng tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu gào của sự 
đau khổ bùng vỡ ra từ dưới chân mây. Chúng lan tỏa ra 
khắp bầu trời. Tôi đã không nghe lời Linh vương. Những 
đám mây đen tan ra từng mảng mang theo những tiếng 
khóc từ sâu thẳm và rơi xuống đất. Lòng tôi buồn bã và 
hoang mang. Mẹ ôm chặt tôi nói:

- Con hãy soi mình vào Linh vương. Tình yêu của ngài 
không bờ bến.

Tự dưng tôi thốt lên điều mà không bao giờ tôi nghĩ 
mình có thể làm:

- Xin hãy cứu vớt tôi. 
Tức thì tôi cảm thấy có một sức nóng từ Linh vương 

tràn vào làm cho tôi phải đứng lên. Ngài mở rộng từ tâm 
và tôi toan bước tới. Nhưng mẹ tôi và bé Nấm đã kịp giữ 
tôi lại. Mẹ tôi nói:

- Sự bình an đang ở cùng con. 
Và tôi cảm thấy an nhiên hơn. Tôi không bị cuốn hút nữa 
và tôi cúi đầu từ tạ Linh vương. 

7.
Khi cửa âm ty đóng lại, những đám mây trở nên sáng 

ấm, cũng là lúc tôi nghĩ mình cần phải thoát đi. Tôi không 
biết mình sẽ phải đến đâu để được an nghỉ thật sự. Nhưng 
dù sao cũng phải ra đi. Tôi bay lên, những đám mây càng 
lúc càng loãng hơn. Ánh sáng của Linh vương vẫn lan 



tỏa. Và tình yêu của ngài phủ dụ tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn 
tiếp tục bay đi. Nhưng giữa tôi và ngài có sự liên đới 
giống như một sợi dây thun co giãn, có thể kéo dài ra mà 
không đứt, bởi thế mọi ý muốn tự do của tôi dường như 
vô ích. 

Và khi cảm thấy không có một nơi nào để bám víu, tôi 
bị giật ngược lại. Và đối diện với Linh vương, tôi như 
một tội phạm. 

8.
- Con có từ bỏ ma quỉ không?
- Con xin từ bỏ.
- Con có từ bỏ trần gian không?
- Con xin từ bỏ.
- Con có từ bỏ chính con không?
- Con xin từ bỏ.

9.
Tôi được gọi là người độc lập – tự do – hạnh phúc 

(đltdhp), giống như cha mẹ tôi và bé Nấm, sau một cuộc 
thanh tẩy. Tôi có thể chiêm ngắm tôn nhan Linh vương 
mà không bị ngài linh hóa vào bản thể tuyệt đối của ngài. 
Thật ra, trong các đẳng cấp của vương quốc linh hồn này, 
chúng tôi chỉ là một loại thứ dân đứng bên ngoài tâm linh 
của Linh vương. Những kẻ được yêu mến nhất đã lặng 
sâu trong tâm tình ngài. Nhưng điều này làm tôi cảm thấy 
có ý nghĩa hơn, cho dù tôi không được an nghỉ. 

Tôi không thể biết được những người đltdhp ở đây 
nhiều hơn hay những người đã trở thành một với Linh 
vương đông hơn. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy sức nặng 
của Linh vương càng ngày càng lớn. Và cái đltdhp của tôi 
càng ngày càng nhỏ lại, như một sợi mây mỏng lơ lửng 
giữa bầu trời càng lúc càng rộng. Nhưng đồng thời, ý thức 
về sự hiện hữu của mình cũng vì thế mà trở nên sắc nét 
hơn. 



Bé Nấm và tôi thường bay về phía xa nhất đến tận mép 
rìa của vương quốc để xem các thiên thần qua lại. Những 
thiên thần thì gần như không biết đến sự tồn tại của chúng 
tôi, mặc dù khi còn là một thân xác của trần gian, tôi đã 
có một thiên thần bản mệnh. Tôi tự hỏi bây giờ thiên thần 
bản mệnh của tôi đâu? Người làm gì khi tôi ở cõi bờ lơ 
lửng này? Thú thật, tôi cũng có mong muốn được tình cờ 
trông thấy người. Mà làm sao tôi có thể nhận biết được 
người trong hằng hà sa số các thiên thần đang bay lượn 
tấp nập ngoài kia? 

Có một khoảng cách lạ thường giữa chúng tôi và các 
thiên thần. Đó là ngôn ngữ. Tôi cho rằng, các thiên thần 
giống với loài kiến trong cách họ trao đổi. Bởi thế, tôi và 
bé Nấm có thể nói oang oang mà không sợ họ phát hiện. 
Có lẽ, cái thích nhất trong việc nhìn ngắm họ là cách họ 
bay. Nó không phải là một đường thẳng hay cong, mà là 
một đường gãy, lặn hụp. Tôi đoán chừng với cách bay đó 
họ đi nhanh hơn chúng tôi và có thể đến được với những 
thế giới khác nhau. 

Nhưng nhiều khi, tôi cũng đoán chừng, những thiên thần 
không được đltdhp như chúng tôi, bởi tôi chưa bao giờ 
nhìn thấy một thiên thần nào bay một mình.

10.
Tôi không thích không khí nhã nhạc thiên đình. Tôi cũng 
không thích sự bận rộn thanh tao của các thiên thần bảo 
bọc sự thanh sạch cho con người. Tôi hỏi mẹ:

- Các thiên thần có bay đến được ba nghìn thế giới của 
chư Phật không?

- Không chắc.
- Vào trong Linh vương có nhìn thấy ba nghìn thế giới 

của vạn kiếp luân hồi không?
- Cũng không chắc.
Tôi hỏi Linh vương:
- Ngài có phải là tất cả ba nghìn thế giới?



- Không.
Tôi chỉ còn lại sự mơ mộng để đi qua ba nghìn thế giới. 

Và tôi dành tất cả linh khí còn lại để mơ mộng. Và tôi 
biến thành một giọt nước quay lại trần gian.

21.9.2009 

THỜI CỦA NHỮNG SLOGAN

Hoa hậu là đẹp. Và người mang danh hiệu hoa hậu tất 
nhiên là người đẹp nhất trong một cuộc thi về sắc đẹp. Cô 
M đã đoạt được danh hiệu ấy khi cô vừa 18 tuổi và tốt 
nghiệp phổ thông. Vì thế, đẹp là toả sáng. Trong cuộc họp 
báo ra mắt báo chí về các hoạt động trong tương lai của 
đương kim hoa hậu, cô M còn chứng tỏ đẹp là tự tin khi 
cô phát biểu: “Đẹp là tài năng.”

Một phóng viên hỏi: “Cô có thể chứng minh tài năng 
của mình không?”

Cô cười rất tươi, đẹp (không phải) là cái đáng ghét, nói: 
“Sắc đẹp tự nó có khả năng thuyết phục, chinh phục. Vì 
thế, sắc đẹp (còn) là lý lẽ. Đồng thời, sắc đẹp (cũng) là 
chân lý. Sắc đẹp mang lại hạnh phúc (cho tôi cũng như) 
cho những ai được nhìn ngắm nó. Nếu sắc đẹp thiếu một 
ngôn ngữ tự thân, đó chưa đủ gọi là đẹp. Nói một cách 
khác, hoa hậu là tài năng”. 

Anh phóng viên toát mồ hôi, hỏi tiếp: “Thưa cô, đây có 
phải là một trong các bài mà cô phải học thuộc lòng 
không ạ?”

Cô M tỏ ra đẹp là bản lĩnh, đốp chát: “Anh cho rằng cứ 
là hoa hậu thì phải ngu à”? 

Mọi người cười ầm ĩ. 
Anh phóng viên nói: “Xin lỗi cô. Tôi có bằng chứng về 

kịch bản của cuộc thi hoa hậu vừa qua, cũng như kịch bản 
của cuộc họp báo này.”



Cô M một lần nữa cho người ta thấy đẹp là kiêu hãnh: 
“Cứ cho là như thế. Việc tôi học thuộc bài không chứng 
tỏ đẹp là giỏi sao?”

Mọi người vỗ tay. 
Ngay sau cuộc họp báo, một đại gia vào hàng sử sách 

(thời ra biển lớn) đã gặp cô và đề nghị không phải chức 
danh đại sứ thương mại mà là tổng giám đốc một công ty 
truyền thông. Tuy nhiên, đó không phải là sở nguyện của 
cô. Cô không chỉ muốn đẹp là nổi tiếng, đẹp là tiền, hay 
đẹp là quyền lực, mà đẹp (còn phải) là tâm hồn. Cô muốn 
trở thành nhà văn. 

Việc các hoa hậu đi làm đại sứ thiện chí hay làm từ 
thiện quá tầm thường, xoàng xĩnh. Với cô, đẹp là khác 
biệt. Ngoài những buổi biểu diễn trên sàn catwalk, hoặc 
tham dự các event để duy trì một mức sống xứng đáng, cô 
vùi mình vào chữ nghĩa. Nhưng cô có thể viết về điều gì? 
Tâm hồn cô, tất nhiên đẹp và đẹp là văn chương. Kể 
chuyện cô đã trở thành hoa hậu như thế nào ư? Có thể gây 
sốc, nhưng cô không muốn đụng chạm và làm hoen ố 
thanh danh của mình. Kể chuyện cô đã được thương 
lượng mua bán ra sao sau khi đăng quang? Cũng là 
chuyện quá dơ bẩn. Sáng tạo là đẹp. Cô cần cho công 
chúng biết hoa hậu (của họ) là đỉnh cao. Cô vật lộn với 
chữ và cô tin rằng mình đang lao động nghiêm túc. 
Nhưng cô không hề biết rằng chữ nghĩa cũng giống như 
sắc đẹp (của cô) tự nó có thể sáng loà hay tối tăm, tự nó là 
quyền lực hay vô nghĩa mà cô không thể đụng chạm tới. 

Cô hút thuốc. Cô uống rượu. Cô làm tình. Và cô mơ 
màng, cô chảy nước, cô ói mửa. Trác táng hay dấn thân, 
cô liều mình như tất nhiên phải thế. Chữ nghĩa vẫn giấu 
mình ở đâu đó. Nhà văn không phải là kẻ kể chuyện, một 
người nào đó đã nói. Chính vì thế cô không tìm cách để 
kể một câu chuyện. Có quá nhiều chuyện để kể trong 
cuộc sống của cô. Nhà văn phải làm chứng cho thời đại 



của mình, một người khác lại bảo. Làm chứng nhân thì 
mấy ông nhà báo không phải đã làm tốt hơn ư? Nhà văn 
phải là lương tâm của cuộc sống. Xin dành cho các vị tu 
sĩ. Nhà văn phải biết định hướng cho con người, phục vụ 
Đảng và tổ quốc. Việc này độc quyền của các cán bộ 
tuyên giáo rồi. Nhà văn là gì? Là kẻ phản kháng? Cô 
chẳng dại. 

Cuối cùng, cô nghĩ tốt nhất mình cứ là một hoa hậu. 
Đẹp là vĩnh cửu. Và như Dostoievsky nói, cái đẹp cứu rỗi 
thế giới. Như thế, đẹp là vinh quang. Cô còn cần gì? Một 
vẻ đẹp hoàn hảo? 

Một người bạn cô bảo: “Hãy đi học tiếng Hoa.” 
Cô hỏi lại: “Để đi tắt đón đầu sự thống trị của Bắc Kinh 

à?” 
Người bạn nói: “Nó thống trị lâu rồi. Vấn đề của mày là 

để hiểu thế nào là sự hoàn hảo.”
Cô bảo: “Nói xem.”
Người bạn nói: “Trong tiếng Hoa, chữ ‘Hảo’ được định 

nghĩa theo kiểu chiết tự là một phụ nữ có con.”
Cô cười: “Ý mày là tao phải kiếm một thằng chồng rồi 

đẻ con?”
Người bạn nói: “Một phụ nữ có con, không có nghĩa là 

phải có chồng.” 
Cô lại cười: “Ô-kê. Được.” 
Cô nói tiếp: “Mày dám cho tao đứa con không?”
Người bạn nói: “Nếu mày thích”. 

Khi mang thai đến tháng thứ bảy, cô biết cô có thể trở 
thành nhà văn thật sự. Cô biết cô cần viết gì và viết như 
thế nào. Nhưng một câu hỏi đã khiến cô không bao giờ 
trở thành nhà văn: “Viết để làm gì?” 

Lúc này, cô đã là một cựu hoa hậu. Và cô hiểu ra đẹp 
không là gì cả. Đẹp chỉ là sự an ủi. Đôi khi đẹp là hoài 
niệm cái đã mất. 



27-5-2011 

ĐẠP CHÂN VÀO BẦU TRỜI

1.12.2010. Tôi luôn có cảm giác bị dốc ngược bởi một 
ai đó. Những cơn nhộn nhạo của phèo phổi lục phủ ngũ 
tạng nôn nao trút xuống và tuột ra khỏi người tôi. Như thể 
có một sự khác biệt giữa tôi và cái tôi chứa đựng. Như thể 
bị truy bức. Như thể tôi buộc phải phủ nhận giữa một 
trong hai cái không phải tôi và cái tôi. Như thể có một sự 
thật và một sự giả dối. 

Tôi không biết kẻ hành hạ mình đó là ai, hay một thế lực 
nào. Nhưng tôi luôn cảm nhận được ở xung quanh một 
bầu khí nghi kị và hủy diệt, ngay cả khi cô Hai hỏi tôi 
“anh không yêu em thật đâu, phải không?” thì đó cũng là 
cách nắm hai chân tôi dốc ngược. Hoặc một “bạn” nào đó 
đùa cợt “cứ để cho đồng chí KK nắm quyền tuyệt đối một 
ngày, đâu sẽ vào đấy”, thì cái “đâu vào đấy” có phải lý 
tưởng không? 

Nếu mọi sự “đâu vào đấy”, thế giới này ra làm sao? 
Nhưng “đâu vào đấy” là cái gì? 
Điều tưởng chừng vớ vẩn này cũng dốc ngược tôi. 
Khi bị dốc ngược, tôi còn thấy gì ngoài tôi? 

Đầu tôi có thể chạm đất, có thể lửng lơ đâu đó trên mặt 
bàn hay trên mái nhà. Tôi nghĩ, cả Chúa cũng chẳng biết 
sự thể ra làm sao. Khi chân của bạn không đạp lên một 
chỗ nào và đầu của bạn không chạm vào đâu, đó không 
phải cảm giác sống trong một thế giới không trọng lực. 
Đó không phải cảnh tượng của một phạm nhân bị tra tấn 
trong tù. Cũng không phải cảnh tượng của người bị treo 
cổ. Không bị cưỡng bức cũng không tự nguyện. 

Một lúc khác trong ngày 1.12.2010. Cô Hai nói “em 
không thể tiếp tục sống trong tình trạng này”. Một cảm 
giác vừa có vừa không có. Tôi nói “anh không muốn nhìn 
thấy em trở nên xoàng xĩnh giữa đám ruồi muỗi xung 



quanh”. Cô Hai bảo “không một ai xứng đáng với em, kể 
cả anh”. Tất nhiên, đấy là lý do tôi ra đi. Và tôi đã đi bằng 
một cái đầu lộn ngược. Không xăm soi. 

27.11.2010. Cô Hai nói “cái đầu của anh lúc nào cũng 
để ở đâu đấy”. Cô không biết cái đầu tôi lúc nào cũng lộn 
ngược. Tôi nghe những điều cô nói không phải bằng tai, 
mà bằng đôi mắt nhìn ngược. Bởi vậy, tôi luôn hiểu 
những điều cô nói theo một cách khác. Điều đó giúp tôi 
nhìn thấy những điều cô không nói ra. Tôi không chắc 
những điều tôi nhìn thấy đó là bản chất của cô hay chỉ là 
cái cô hướng tới. Đó cũng chính là lý do khiến cô thường 
bảo tôi “anh nói gì đi KK”. Quả thật rất khó để nói về cái 
trong suốt. Tôi luôn nhìn thấy cô Hai trong suốt. Ở bên 
cô, tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì, ngoài chuyện 
giữa cô và tôi. Và thế, tôi thường im lặng. Cô Hai không 
biết tôi quá đầy cũng như cô, nhưng tôi đã biết kìm nén 
nó lại thay vì để tràn ra như cô, mặc dù, với một cái đầu 
lộn ngược rất dễ bị ói. 

Ói là một cách phản ứng tích cực nhất với cuộc sống 
này. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ ói được. Sự tích tụ các 
thứ gây dị ứng trong tôi biến thành sự khinh bỉ. Bằng sự 
im lặng, tôi vừa giống như kẻ chầu rìa cuộc sống, vừa phủ 
nhận nó một cách triệt để nhất. Bởi sự thể đơn giản là tôi 
không thể đi ra khỏi cuộc đời này. Tôi trở thành kẻ luôn 
luôn muốn ói. Và nuốt lại nó vào trong linh hồn mình. Cô 
Hai nói “em yêu anh nhất trần đời”. 

25.11.2010. Không có cô Hai, tôi không thể sống được. 
Cô Hai biết điều đó nên cô Hai chưa bỏ tôi. Cô thường 
hỏi tôi “em có xinh không?” Tôi bảo “em là kẻ giết 
người”. Chắc chắn sẽ đến lúc tôi bị giết. Vinh quang của 
cái chết là gì? Tôi sẽ không bảo đó là sự tái tạo. Mà tôi sẽ 
nói đó là cách xác nhận sự vô nghĩa. Nhưng nếu em giết 
tôi sẽ là giết sự vô nghĩa. Tôi thích sự vô nghĩa, bởi chỉ có 



sự vô nghĩa mới làm cho cuộc sống này đáng sống. Cô 
bảo “có phải anh muốn em hôn anh không?” 

Cái đầu tôi lộn ngược.

20.10.2011. Tôi không đến dự lễ tốt nghiệp đại học của 
cô Hai, bởi tôi không còn được xem là có bất kỳ mối quan 
hệ nào với cô. Mặc dù thế, tôi vẫn coi những sự kiện của 
cuộc đời cô cũng là những sự kiện của cuộc đời mình. Tôi 
được biết ngay sau đó cô đã đi làm copywriter cho một 
công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện. Và chỉ 3 năm sau, 
cô mở một công ty riêng dưới sự bảo trợ tài chính của một 
người đàn ông yêu cô. Sau một năm, công ty Neo M. do 
cô làm tổng giám đốc đã bắt đầu có lãi. Rất nhiều người 
tò mò hỏi cô, “M” nghĩa là gì trong chữ “Neo M.”. Cô chỉ 
cười, bảo “hiểu sao cũng được”. Tôi thích gán cho “M” 
một trong hai nghĩa, “money” hoặc “em”. Nhưng thật ra, 
tôi rất muốn nói với cô Hai rằng “em là tiền”. Tôi cũng 
biết chắc chắn cô Hai sẽ trả lời “em không quan tâm”. 

20.10.2014. Tình trạng mưa bão liên miên đã làm cho 
các tỉnh miền trung bị ngập lụt nghiêm trọng. Số người bị 
chết lên tới hàng trăm và số tài sản bị thiệt hại lên tới 
hàng tỉ đô la. Công ty Neo M. tổ chức một chương trình 
văn nghệ để gây quỹ cứu trợ. Cô thu được 5 tỉ đồng, trong 
khi chi phí chưa tới 1 tỉ. Tôi không biết số tiền được gởi 
tới cho các nạn nhân bão lụt là bao nhiêu. Tuy nhiên, có 
thể coi đó là một thành công đầu tiên của cô, về cả hai 
phương diện quảng bá thương hiệu công ty và tài chính. 
Điều quan trọng nhất, cô đã mở rộng được các mối quan 
hệ thiết yếu cho công việc làm ăn cũng như uy tín của cô. 

Tôi vẫn là người đứng ngoài cuộc đời cô.

Tháng 2.2015. Cô Hai mở một chi nhánh tại Đà Nẵng. 
Cô nhờ tôi giới thiệu vài nhân vật mà cô cần. Tôi đã liên 
lạc giúp cô. Đó cũng là thời gian tôi rơi vào một cơn 



khủng hoảng kỳ dị nhất. Tôi cũng không thật sự biết có 
phải do hệ quả của tình trạng luôn bị dốc ngược không. 
Tôi mất khái niệm về thời gian. Mặc dù, ngay từ thời 
điểm năm 2004, tôi đã thường viết những truyện mà thời 
gian bị xáo trộn tính tuần tự của nó, như câu chuyện tôi 
đang viết đây, vào năm 2010. Nhưng đến năm 2015, 
nghĩa là thời tương lai tôi, thời gian đã trở thành một nỗi 
ám ảnh, một cơn bệnh khắc khoải, nó xé tôi ra từng mảnh 
và vất vào cái vô định của nó. Hay tất cả thời gian chỉ là 
một, không quá khứ, không hiện tại, không tương lai. Tôi 
không còn khái niệm tuyến tính. Nhưng nó cũng không 
thể là đồng hiện, vì nó không thực sự đồng hiện như một 
thực tại, hay như một ý tưởng. Nó là một thể tính hơn là 
một khả tính. Bởi thế, đây thật sự là một khủng hoảng. Và 
tôi biết không một giải pháp nào, một ơn cứu rỗi nào có 
thể giúp được tôi thoát khỏi sự dồn nén và bằm nát kia 
ngoài cách đi Đà Nẵng và gặp cho bằng được cô Hai. Vì 
tôi biết với tôi, cô Hai là khởi nguồn và kết thúc cho mọi 
việc trong đời tôi. Chính cô Hai cũng từng nói “em được 
sinh ra để phục vụ tất cả mọi nhu cầu của anh và để hoàn 
tất anh”. 

Tôi đi Đà Nẵng trên một chuyến xe có giường nằm.
Đã 5 năm tôi không gặp cô Hai. Bây giờ cô đã thật sự là 

một người trưởng thành hay chưa, tôi không hề biết, 
ngoài những thành công của cô trong công việc. Trong 
suốt những ngày qua, tôi luôn bị thúc đẩy bởi nỗi khao 
khát muốn gặp cô, được ôm cô vào lòng. Chỉ có như thế, 
tôi mới hy vọng tìm được sự bình an.

Tôi gọi điện cho cô báo tôi đang ở Đà Nẵng. Cô nói sẽ 
đến đón tôi vào lúc 6 giờ chiều để đi ăn cơm.

Tôi ngồi chờ cô ở sảnh. Và tôi đã nhìn thấy cô từ ngoài 
cửa bước vào. Khuôn mặt cô đã dày dạn hơn, nhưng nụ 
cười vẫn hóm hỉnh như xưa. Chúng tôi ôm nhau. Cô nói 
bên tai tôi “anh vẫn là một thực tại duy nhất không quá 
khứ, không tương lai”, như thể lúc nào cô cũng nhìn thấy 



thấu suốt tôi. Tôi xiết nhẹ lưng cô và cảm nhận được thân 
thể và linh hồn cô như tôi vẫn lưu giữ.

Cô bảo ở đây có một resort rất vắng, chúng ta sẽ đến đó. 
Anh sẽ kịp nhìn thấy sự hoang dã của nó trước khi trời 
tối. 

Chúng tôi ngồi nhìn ra biển. Có một cô gái ngồi một 
mình buông thả hai chân trên đầu cầu chỗ người ta câu cá. 
Tôi nói “một hình ảnh của em năm nào”. Cô bảo, “không, 
đấy vẫn là em hôm nay. Em cô độc”. Thân thể tôi lại bị 
dốc ngược. Tôi vội nắm lấy cánh tay cô như thể tôi sẽ 
ngã. Cô bảo “anh vẫn yếu đuối như xưa”. Tôi nói, 
“không, đấy là một trạng huống vật lý không phải tinh 
thần”. Cô bảo, “em cũng hy vọng vậy. Em nhìn thấy anh 
không khỏe”. Tôi đã không thành thật khi nói rằng mình 
mạnh mẽ. Tôi nói “có lẽ thế”. Và thêm “anh chỉ là thực 
tại khi có em bên cạnh”. Cô nói, “không có em, anh vẫn 
sống”. Tôi bảo, “thật ra, cái anh sống đến nay không có 
thật. Nó chỉ là hồi quang của một thế giới khác”. Cô bảo, 
“anh chỉ là anh khi đi ra khỏi thế giới này”. Tôi chưa bao 
giờ nói cho cô biết tôi luôn bị dốc ngược. Có thể cô đã 
nhìn thấy cách tôi đi ra khỏi thế giới này là tự dốc ngược 
mình. Tôi nói “ở nơi nào có em, nơi ấy là thế giới nhưng 
nó lại bị từ chối bởi chính em”. Cô bảo “anh cũng biết đó 
chỉ là cách em bảo toàn mình”. Tôi cười, “anh thấy vui 
khi em không có gì thay đổi”. Cô bổ sung, “cái cần thay 
đổi là thế giới”. Tôi luôn cảm nhận được khi bên nhau, 
chúng tôi trở thành một thực tại riêng biệt. Và nó xóa bỏ 
tất cả những gì còn lại của thế giới, cho dù chúng tôi ở hai 
tư thế khác nhau. 

Tôi không hỏi cô Hai về người đàn ông của cô, bởi vì 
tôi biết không có bất cứ người đàn ông nào trong cô. Cô 
có một số nhu cầu nào đó và đàn ông chỉ là một phương 
tiện để cô giải quyết những nhu cầu đó. Bởi thế, cũng 
không có cái gọi là tình yêu trong cô. Mối quan hệ giữa 
tôi và cô, vì vậy, nó chỉ là phần nổi của cái thế giới mà cô 



quyết tâm từ bỏ. Và sự từ bỏ chính nó lại trở thành một 
yếu tố căn bản của thực thể cô. Nó quyết định toàn bộ 
cách cô hiện diện và ứng xử với thế giới. Tôi là một nhân 
chứng của cô. Đó cũng là cách cô dốc ngược tôi và buộc 
tôi trở nên trần trụi cùng với cô. 

Chúng tôi ăn đơn giản, hai con mắt cá ngừ đại dương 
hấp cách thủy và một cái lẩu cá khoai. Cô hỏi, “anh muốn 
buổi tối chúng ta sẽ làm gì?” Tôi nói, “anh muốn nghe 
tiếng sóng”. Cô cười, “vẫn là cái thú mất phương hướng 
vô sở trụ của anh”. Chúng tôi tìm hai chiếc ghế bố của 
một quán cà phê gần đó. Tôi nằm nhắm mắt nghe tiếng 
sóng lẫn trong tiếng cô thỉnh thoảng nói một điều gì đó. 
Một cuộc đối thoại không dành cho người nghe. Nhưng 
cô biết tôi đang bị quay vòng trong một âm vực rộng và 
sức ly tâm của nó làm cho tôi có cảm giác vừa bị níu kéo 
vừa mất tông tích. Đã có lần tôi nói đó là một cảm thức về 
mối quan hệ không thể xác định giữa tôi và cô. 

Tuy nhiên, đêm đó cô đã về khách sạn ngủ chung với 
tôi. 

Buổi sáng, trong lúc tôi còn nằm trên giường, cô đã rời 
phòng. “Em phải đi công việc”, cô nói. Cô không hôn tôi.

31.1.2010. Quán cà phê vắng khách. Cô ngồi một mình 
với 21 ngọn nến lung linh cắm vòng quanh chiếc bàn tròn. 
Khi bản nhạc chúc mừng sinh nhật được hai tay nhạc 
công piano và violon tấu lên cũng là lúc cô thổi tắt 21 
ngọn nến đó. Đồng thời, tất cả các ngọn đèn trong quán 
cũng được tắt theo. Trong vòng vài phút, cái khoảnh khắc 
hân hoan để chào đón một con người được sinh ra cũng là 
khoảnh khắc tưởng niệm cho cái chết của chính con người 
đó. 

Tôi không thể nào cưỡng chống được ý muốn ngồi với 
cô. Tôi bước đến bàn cô khi đèn trong quán đã bật sáng 
lại. “Cho phép tôi ngồi chung bàn nhé. Nếu cô không 
thích nói chuyện, tôi sẽ im lặng”, tôi nói. Cô chỉ nhìn tôi 



không nói gì. Tôi ngồi xuống và tôi nghĩ không phải cô 
lập dị, mà đơn giản là cô muốn chết. Tôi nói, “xin chúc 
mừng sinh nhật. Và tôi hi vọng được tiếp tục chúc mừng 
sinh nhật cô trong những năm tới”. Cô nói, “không có lần 
thứ hai cho ông đâu”. Tôi bảo, “thật không may cho tôi”. 
Cô nói, “không liên quan gì đến ông”. Tôi bảo, “không có 
một con người đang sống nào lại không liên quan đến 
người khác”. Cô nói, “ông muốn giảng đạo à?”. Tôi bảo, 
“không, chỉ vì tôi nghĩ cô sẽ còn những ngày mừng sinh 
nhật khác, trong rất nhiều năm tới”. Cô nói, “tôi đã bảo 
ông không có cơ hội đó. Tôi không sống đến ngày mai”. 
Tôi bảo, “cô còn quá trẻ”. Cô nói, “vấn đề không phải già 
hay trẻ, mà điều quan trọng là tôi cảm thấy như thế là đủ”. 
Tôi bảo, “thật tuyệt. Tôi lại chưa bao giờ cảm thấy đủ 
trong bất cứ chuyện gì, hay toàn bộ cuộc đời tôi”. Cô nói, 
“thế thì ông nên chết đi”. Tôi cười, “biết đủ cũng chết, 
không biết đủ cũng nên chết, cô cho tôi chết chung nhé”. 
Đến lượt cô bật cười, “ông thật vớ vẩn”. Tôi nói, “theo 
tôi, vớ vẩn là một trong những điều cốt lõi nhất của con 
người. Cô có thể chỉ cho tôi một người không vớ vẩn 
không?” Cô hỏi, “ông nghĩ tôi cũng vớ vẩn?” Tôi bảo, 
“tôi không định nói thế, tôi chỉ biện minh cho tôi và biện 
minh cho cuộc sống này”. Tôi nói tiếp, “sinh nhật của cô 
thật ấn tượng”. Cô bảo, “tôi tưởng ông nghĩ tôi vừa làm 
một chuyện vớ vẩn”. Tôi nói, “việc này thì không. Tôi 
cho rằng, thật hiếm người nghĩ được mình đủ như cô. Tại 
sao cô lại muốn từ chối những điều mà cuộc sống vẫn còn 
có thể mang đến cho cô?”. Cô bảo, “tôi không cảm thấy 
cần thiết. Thêm hay bớt đi điều gì với tôi thật không quan 
trọng”. Tôi hỏi, “điều gì mới quan trọng với cô?” Cô bảo, 
“chẳng có điều gì quan trọng”. Tôi nói, “có thể vừa có 
một biến cố gì đến với cô”. Cô bảo, “ông nhìn vấn đề một 
cách bình dân quá. Tôi tưởng ông phải khá hơn thế”. Tôi 
cười, “tại cô đánh giá tôi hơi cao. Tôi chỉ đủ tầm để nói 
rằng, nếu không có bất kỳ một biến cố nào, hiểu như một 



cú sốc với cô, thì tôi muốn được gọi cô là sư phụ”. Cô 
nói, “ông biết bọn con nít học cùng lớp với tôi chúng hiểu 
chữ “sư phụ” như thế nào không?” Tôi cười, “tôi không 
hiểu theo cách của bọn ấy. Tôi dùng từ theo đúng tự 
điển”. Cô lại cười, “hóa ra ông cũng là người có học”. Tôi 
cũng cười, “vừa đủ để biết đọc”. Cô hỏi, “ông thường đọc 
gì?” Tôi nói, “tôi đọc trên những khuôn mặt lướt qua tôi 
mỗi ngày và tôi thấy rằng con người là một sinh vật vớ 
vẩn nhất mà tạo hóa có thể đã tạo ra”. Cô nói, “ông bị cái 
vớ vẩn nó ám rồi”. Tôi tỏ ra hớn hở, “bây giờ tôi lại thấy 
mình may mắn”. Cô hỏi, “chuyện gì?” Tôi cười, “được 
giống như cô, chẳng có gì đáng quan trọng, phải không?” 
Cô ngập ngừng, “có thể”. 

Cô bất ngờ kêu tính tiền và ra về, như chưa hề có sự 
hiện diện của tôi. 

29.2.2010. Tôi đã đến quán cà phê đó mỗi tối để hy 
vọng gặp lại cô. Đúng ngày cuối tháng mới thấy cô xuất 
hiện trở lại. Tôi đã đứng lên để đón cô. Cô bình thản ngồi 
xuống chung bàn với tôi. Cô hỏi, “không phải là tình cờ 
phải không?” Tôi đáp, “ừ, ngày nào tôi cũng đến đây chờ 
cô, sau lần gặp trước”. Cô nói, “ông hơi xa xỉ”. Tôi cười, 
“tôi đã nói với cô là tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ trong 
bất cứ chuyện gì”. Cô nói, “ông lì lợm”. Tôi cười, “dẫu 
sao tôi cũng đã được đền đáp”. Cô nói, “ông đừng vội 
mừng”. Tôi bảo, “dù thế nào, gặp lại cô là vui rồi”. Cô 
nói, “ông coi mọi thứ là vớ vẩn cơ mà?” Tôi bảo, “đúng 
vậy và cô đã làm tôi thay đổi. Một tháng liền ngồi ở đây, 
tôi khám phá ra rằng sự vớ vẩn của mình thật có ý nghĩa”. 
Cô không nói gì. Tôi tiếp, “đó là sự thử thách của lòng 
kiên nhẫn”. Cô nói một cách lạnh băng, “ông hơi bị rảnh”. 
Tôi cười, “quả là tôi có rảnh, nhưng tôi thấy nó không 
uổng phí, kể cả nếu không bao giờ tôi gặp lại cô. Ít ra, tôi 
cũng biết mình đang làm gì”. Cô nói, “hình như ông chỉ 
có mỗi việc đi tán gái”. Tôi nói, “thật ra, còn một việc 



nữa. Đó là biến cái tầm phào thành quan trọng. Và biến 
cái quan trọng thành vớ vẩn”. Cô nói, “tôi không muốn là 
trò đùa của ông”. Tôi nói, “tôi chẳng muốn đùa tí nào khi 
ngồi ở đây một tháng”. Cô hỏi, “ông kể công với tôi làm 
gì?” Tôi nói, “chỉ muốn để cô biết rằng đôi khi sự vớ vẩn 
lại rất quan trọng”. Cô nói, “ông quen tôi sẽ mệt đấy”. Tôi 
nói, “tôi sẽ coi điều ấy là vinh dự”. Cô nói, “ông thật cải 
lương”. Tôi nói, “chúng ta đang đánh mất cái cao quí nhất 
trong tâm hồn khi phỉ báng sự chân thật”. Cô nói, “câu 
này đã nâng tầm ông lên đẳng cấp quốc tế của tính bình 
dân”. Tôi cười, “cô quá khen”. Cô có vẻ bực bội. Tôi nói, 
“tôi nghĩ rằng cô đang muốn nói cô muốn ói. Tôi thích 
nghe điều ấy hơn”. Cô hỏi, “đây là cái trò gì vậy?” Tôi 
nhìn cô, “cô không thấy rằng tôi cũng đang muốn chết 
như cô à?” Cô hỏi, “tại sao ông muốn chết?” Tôi đáp, “vì 
tôi không làm được cho cô cười”. Cô nói, “ông là đồ khỉ 
gió”. 

Tôi không nói gì nữa. Cô không biết rằng, tôi muốn chết 
thật sự. Tất nhiên không phải lý do như tôi nói với cô. Cô 
cũng không biết rằng, tôi đang làm chuyện vớ vẩn để 
chống lại sự vớ vẩn. Có điều gì đó không bình thường nơi 
cô, tôi muốn lao vào. Và cũng như cô, tôi nghĩ, có thể cô 
cũng cảm thấy một điều gì đó không bình thường nơi tôi. 
Đó không phải là một cơn điên. 

Một cơn cám dỗ tự hủy.
Cô hỏi, “sao ông không nói gì nữa? Mích lòng à?” Tôi 

nói, “không, cô làm tôi vui. Cô không giống những người 
khác”. Cô nói, “tôi không quan tâm mình có giống hay 
khác người khác không”. Tôi nói, “điều đó làm cô thật 
hấp dẫn. Và tôi đã không thể cưỡng lại ước muốn được 
làm quen với cô”. Cô nói, “tôi cho phép”. 

Tháng 2.2015. Những ngày ở Đà Nẵng, tôi một mình ra 
biển nằm nghe sóng và để tự cho mình đánh mất nhận 
thức về nơi chốn như thể đang ở giữa trùng khơi không 



tăm tích. Tôi thích cảm giác của một vật không bám vào 
chỗ nào. Một mình với chính mình và không gì cả. Cho 
dù tôi vẫn chờ đợi cô Hai quay lại khách sạn vào buổi tối. 
Tôi giữ lại cảm giác chỉ còn một mình khi bên cô. Tôi 
muốn dành cho cô một tôi không quá khứ không hiện tại 
không tương lai. Một tôi không gì cả và một tôi vô biên. 
Và tôi cũng muốn thụ hưởng cô như thế. 

Những ngày ấy thật ngắn ngủi.

Một ngày đẹp trời 2014. Hắn nói với cô Hai, “em bỏ 
chỗ làm đó đi. Anh bỏ vốn cho em làm công ty riêng”. 
Hắn vốn là giám đốc của một công ty đối tác với công ty 
cô Hai đang làm. Hắn biết rõ khả năng của cô và hắn 
cũng biết rõ tình cảm của mình dành cho cô sẽ đi đến đâu, 
bởi hắn là nhà đầu tư. Cô Hai trở thành tổng giám đốc của 
công ty Neo M. Khách hàng đầu tiên và bền vững nhất 
của Neo M. chính là công ty của hắn. Cũng hắn, đã giúp 
cô có thêm nhiều đối tác làm ăn khác. Và những mối quan 
hệ xã hội của hắn cũng là của cô khi cô luôn xuất hiện 
bên hắn trong các cuộc gặp gỡ trên bàn nhậu hay tại các 
cuộc giao tế, lễ nghi khác. 

Hắn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty của cô. Nói 
một cách khác, cô là của hắn. Cho dù cô tự cho rằng cô có 
khả năng xỏ mũi hắn. 

Những ngày xấu trời khác 2014. Tôi rũ bỏ từng người 
bạn. Những người tôi vốn tin ở sự đàng hoàng và tử tế. 
Khi sự đàng hoàng và tử tế teo tóp lại thành sự tầm phào 
và a dua thì tình bạn không còn chỗ đứng. Tôi đến quán 
cà phê mỗi sáng với ruồi nhặng và những hình nhân. 
Những hình nhân thì câm nín. Ruồi nhặng thì vo ve, 
chúng bám trên miệng ly nước và thách thức. Làm gì 
nhau. Không thể làm gì. Muốn cũng không thể. Không 
muốn cũng không được. Không thể từ chối đám đông cho 
dù anh không thuộc về đám đông. Cũng không thể tự co 



rút như một con ốc. Đám đông là một bầu khí nhiễm độc 
và nó bao phủ tòan bộ cuốc sống. Nó giết người nhân 
danh những đức hạnh. Bạn bè là một thứ đám đông được 
cô đặc. Nồng độ giết người của nó làm ta ngạt thở. 

Tôi lộn ngược đầu đi trong đám đông và bụi. Tôi nhìn 
thấy những bàn chân đầy máu. 

Tháng 2.2015. Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, cô Hai mời 
tôi đi ăn tối chung với hắn. Bắt tay hắn xong, tôi nói: “Tôi 
muốn giết ông”. Hắn tỉnh queo: “Nếu anh giết được cứ 
giết”. Hắn nói tiếp: “Tôi tưởng anh đã chết”. Tôi nói, 
“đúng vậy, tôi không thể bóp cổ ông khi tôi chỉ là một 
con ma hư ảo”. Cô Hai xen vào, “cả hai anh đều là những 
con ma, chính em mới là người bị giết bởi sự hư ảo của 
các anh. Một cách nào đó em cũng đã là ma. Chúng ta nên 
chào mừng sự kiện đặc biệt này”. Nhưng tôi không thể 
“dzô” 100% được. Cô Hai là một quả đắng. Hắn là đồ 
chết tiệt. Tôi nói, “tôi chào nhưng không mừng”. Hắn 
cười, “vậy thì 50%”. Tôi dằn 50% xuống bụng. Cô Hai 
nói, “OK, chẳng có gì tuyệt đối”. 
Con mắt cá ngừ nằm trong chén. Nó nhìn đại dương và 
nhìn tôi. Nó nhìn miếng nước trong chén đặc quẹo. Nó 
nhìn chính nó. Tôi bỗng dưng muốn móc mắt nó. Thì nó 
đã bị móc nằm trong chén. Tôi muốn bịt kín cái nhìn. Thì 
nó đã nhìn vào trong. Tôi muốn xóa bỏ mọi thực tại. Thì 
cứ nhai nó đi. Tôi muốn tống khứ nó. Thì hãy đổ cho 
mèo. 

Cô Hai nói, “anh ăn ngon miệng nhé”. Hãy dốc ngược 
tôi đi. Tôi đọc được lời thì thầm trên bàn tay cô Hai, 
“không thể vừa ăn vừa ói. Anh vừa phải thôi”. Tôi cần 
phải biết điều à? Tại sao. “Chẳng có lý do gì cả. Anh phải 
chấp nhận như em là thế”. Tôi nhìn bàn tay cô Hai đặt 
trên bàn. Thế giới đang toàn cầu hóa. Sẽ không có biên 
giới cho bất cứ vấn đề gì. Anh phải sống như anh viết, 
một thứ liên văn bản. Tôi bảo toàn cầu hóa không phải là 



dị dạng. Em không dị dạng, em là em hơn bao giờ hết. 
Vậy thì chúng ta có thể bay lên không? Bay thế quái nào 
được khi chúng ta đang đi bằng bốn chân. Tôi bắt đầu 
nhai và tôi tự nhủ, không thể vừa ăn vừa ói. 

Tháng 6.2010. Bầu trời phủ một lớp sữa trắng. Cô Hai 
nói, “sao đàn ông nào cũng chỉ thích ngủ với em”. Tôi 
cười, “tại em làm cho người ta muốn ngủ”. Cô Hai nói, 
“thật ra em luôn luôn buồn ngủ, sự buồn ngủ cũng có thể 
gây ngộ nhận. Nó là một sự hấp dẫn khác chăng?”. Tôi 
nói, “em đâu phải là người ơ hờ, em muốn chứng tỏ cái 
quyền lực đàn bà của em. Và đó là điều đàn ông chờ đợi. 
Họ sẵn sàng chịu khuất phục. Sự tùng phục của đàn ông 
đối với đàn bà là một vinh quang. Đó là kiểu chiến thắng 
của họ”. Cô Hai nói, “em chỉ làm những gì em muốn, em 
khinh bỉ đàn ông”. Tôi nói, “chẳng sao, được ngủ với em 
là họ vui rồi”. 

Tháng 7.2010. Cô Hai nhắn tin cho tôi, “em cắt điện 
thoại. Không muốn gặp ai”. Tôi cũng không gọi thử cho 
cô để xem cô có cắt điện thoại thật hay không. Suốt thời 
gian một tháng, tôi chỉ đọc được một cuốn sách. Cảm giác 
bị bỏ rơi hoang mang như một đứa bé đi lạc. Tôi không 
muốn mình bị thất lạc trong những cám dỗ khác nên đóng 
cửa nằm lì trong nhà. Nhưng tôi cũng không muốn tự 
hành hạ mình bằng sự khổ hạnh và cô độc, tôi tập đi 
ngược đầu bằng cách chống hai tay xuống đất. Cũng 
không khó lắm để làm chuyện đó. Và tôi đã đi bằng tay 
trong ngôi nhà của mình suốt một tháng, cho đến khi cô 
nhắn tin lại cho tôi: “Anh không nhớ em”.

Tôi biết trong khoảng thời gian vắng lặng đó, cô ngủ với 
một người đàn ông khác. 

Tháng 3.2013. Hắn hỏi cô Hai, “tại sao em cắt điện 
thoại?” Cô nói, “đơn giản vì em không muốn gặp ai”. Hắn 



hỏi, “kể cả anh?”. Cô đáp, “dạ”. Hắn nói, “anh không tin 
em không muốn gặp ai”. Cô nói, “tùy anh”. Hắn hỏi, “em 
có yêu anh không?”. Cô nói, “có, nhưng điều đó không có 
nghĩa anh có quyền kiểm soát em”. Hắn hỏi, “em làm gì 
trong thời gian qua?”. Cô nói, “em đi làm, đi chơi và 
ngủ”. Hắn hỏi, “có một người đàn ông khác?” Cô đáp, 
“có”. Hắn nói, “chúng ta chia tay”. Cô bảo, “tùy anh”. 

Tuy thế, hắn vẫn nằm ôm cô. 

Tháng 12.2010. Viết là một hành trình đi tìm cái không 
có. Đó là lý do tại sao tôi cứ phải viết. Cô Hai ngồi trước 
ly cà phê sữa và múc những cục nước đá nhỏ bỏ vào 
miệng, cô biết tôi đang nghĩ về cô. Cô nói, “anh không 
thể truy tìm được em”. Tôi nói, “vấn đề không phải ở chỗ 
kết quả như thế nào, mà chính là việc đi tìm”. Cô nói, 
“anh sẽ không tìm thấy em vì em không phải là cái tối hậu 
của anh, em chỉ là phương tiện. Đó cũng là một lý do em 
xa anh”. 

Tháng 3.2013. Cô Hai nói với hắn, “kể chuyện gì cho em 
nghe đi”. Hắn nói, “anh vào Đảng từ năm 2010. Có lẽ đó 
là giai đoạn khó khăn nhất đối với anh. Chắc em cũng 
biết, đến lúc đó chẳng còn ai tin vào lý tưởng của Đảng. 
Chẳng những thế, Đảng đã trở thành một thứ chuyện khôi 
hài. Thế mà, anh vẫn quyết định vào Đảng. Một chọn lựa 
quyền lực. Cũng là một chọn lựa vô đạo đức nhất mà anh 
đã từng làm”. Cô cười, “anh đừng nói vì thế mà việc gì 
anh cũng có thể làm”. Hắn nói, “cũng gần như vậy, anh 
có thể chấp nhận mọi thứ để có cái anh muốn, như em”. 
Cô khó chịu, “không so sánh chuyện đó với em”. Hắn nói, 
“anh không so sánh em với bất cứ cái gì, nhưng anh sẽ 
không bao giờ để mất em”. Cô hỏi, “còn việc anh trở nên 
giàu có?” Hắn nói, “cũng đơn giản. Anh đi theo những 
người có quyền và giàu có hơn. Một kiểu theo voi ăn bã 



mía”. Cô Hai bình, “bã mía cũng thơm nhỉ”. Hắn nói, “ừ, 
đôi khi choáng”. 

Tháng 4.2014. Hắn nói, “em đi Mỹ với anh nhé”. Cô 
hỏi, “đi bao lâu?” Hắn nói, “một tuần cho công việc, một 
tuần đi chơi”. Cô nói, “em phải đi làm”. Hắn nói, “chuyện 
đó để anh giải quyết”. Cô hỏi, “như thế nào?” Hắn nói, 
“em có thể bỏ việc về làm cho anh, nếu không muốn anh 
mở công ty riêng cho em”. Cô nói, “chuyện đó tính sau, 
để em xin nghỉ phép”.

Cô đi Mỹ với hắn. Trong một lần ghé thăm đại học 
Harvard, cô nói: “Em muốn học thêm quá”. Hắn nói, 
“chuyện nhỏ”. Tuy thế, khi trở về, cô quyết định làm 
giàu.

Tháng 5.2014. Công ty Neo M. không phải đầu tư bao 
nhiêu, chủ yếu làm dịch vụ, nhưng vốn điều lệ được đăng 
ký để cô Hai đủ tiêu chuẩn làm tổng giám đốc. Công ty 
chỉ có ba cổ đông, gồm hắn, một sếp lớn hơn của hắn và 
cô. Hắn tặng cô 20% giá trị vốn đóng góp. Công việc 
không mấy khó khăn với cô. Cái khó khăn nhất là khách 
hàng thì đã có hắn lo. Hắn bảo, “em cứ tưởng tượng một 
ví dụ, nhà nước này một năm xài bao nhiêu giấy, và in 
bao nhiêu chữ trên những thứ giấy đó. Một việc rất nhỏ, 
nhưng tiền thì không nhỏ. Vấn đề là biết chỗ nào có thể 
chen chân vào được và bằng cách nào”. Việc điều hành và 
sự khôn khéo của cô đã giúp cho công ty nhanh chóng 
phát triển. Cô hoàn toàn nhận thức được một cách đúng 
nhất sức mạnh của mình. 

Tháng 12.2010. Đã có một buổi chiều im lặng ở bên cô. 
Cô nói, “em không chịu nổi sự im lặng của anh”. Tôi nói, 
“cái cảm giác mất em đã làm anh trở nên trống rỗng”. Cô 
bảo, “ở nhà, em đã phải đối diện với sự cô độc. Gặp anh, 



em còn cảm thấy cô độc hơn”. Tôi nói, “chúng ta đang 
sống ở hai thế giới khác nhau”. Rồi tiếp tục im lặng.

Đột nhiên cô nói, “em muốn ăn bắp”. Tôi nói, “anh 
không biết chắc có chỗ nào bán. Mình đi lòng vòng may 
ra gặp”. 

Chúng tôi rời khỏi quán cà phê. 
Có vài người bán bắp nướng trên xe đạp chung quanh 

hồ Con Rùa. Tôi mua hai trái. Cô nói “đừng bỏ mỡ hành”. 
Cầm hai trái bắp, tôi chở cô chạy tiếp. Chiều đang xuống. 
Trời cuối năm đổ sương mù. Khi ra đến bờ sông, tôi hỏi: 
“Em có muốn đứng lại đây ăn bắp không, hay mang về 
nhà?” Cô nói, “sao cũng được”. Tôi tiếp tục lái xe. Gần 
hết bờ sông, cô nói, “mình đứng lại đi”. Chúng tôi ăn bắp 
trên một bờ đá. 

Tôi nói, “có lẽ tốt nhất là một cuộc chia tay không tuyên 
bố. Khi nào cảm thấy chịu không nổi thì gọi”. Cô nói, 
“dạ. Em không muốn anh buồn”. Tôi nói, “cũng khó để 
mà không buồn, nhưng anh sẽ cố gắng chịu đựng”. Cô 
nói, “rồi anh sẽ quen một người khác”. Tôi nói, “anh 
không cảm thấy cần thiết nữa”. 

Tôi đưa cô về nhà trước lúc cô muốn. 

Tháng 12.2011. Tôi vẫn theo dõi cuộc sống hàng ngày 
của cô trên blog. Tôi không thể tách khỏi cô như một thế 
giới khác. Thế là đã một năm không gặp cô. Cô đã ra 
trường và đi làm, một công việc như tôi đã từng làm. Tôi 
đọc những bài cô viết. Không có tôi trong đó. Không có 
những kỷ niệm. Không có bất cứ điều gì liên quan đến tôi. 
Và cô vẫn là cái tôi không bao giờ tìm thấy. 

Tháng 3.2010. Ngày sinh nhật tôi, cô Hai đã đến và 
mừng tặng bằng chính thân xác cô. Một món quà có ý 
nghĩa, nhưng tôi không thể khẳng định đó là tình yêu. Cô 
nói, “em đã là đàn bà. Anh không sợ phải trách nhiệm”. 
Tôi nói, “anh có trách nhiệm của anh và anh không quan 



tâm ai là người trước hay sau anh”. Cô nói, “đời em, để 
em trách nhiệm, không cần bất cứ ai trách nhiệm thay 
em”. Cô cho tôi một khái niệm về cuộc sống, “em chỉ làm 
những điều em thích, cho chính em”. Đừng bận tâm về cô 
hay bất cứ thứ gì thuộc về cô. Bởi những gì cô làm, không 
dành cho một ai. Nhưng đôi khi, tôi nhận ra những điều 
cô làm cho cô cũng là cho tôi, mặc dù sau đó cô luôn phủ 
nhận. Cô không muốn mình trở nên yếu đuối, kể cả trong 
sự hủy diệt. 

Tháng 7.2010. Suốt bốn tháng, ngày nào cũng làm tình. 
Cô nói, “em cần phải cắt đứt khỏi thành phố này và xa 
anh một thời gian. Em không muốn anh trở thành thói 
quen của em”. Cô đi xuyên Việt và yêu cầu tôi không liên 
lạc. Cô đã dừng ở Huế một tuần, cô viết trên blog: “Huế 
không phải là nơi để khám phá mà để chết. Nhưng tôi 
không muốn chết ở đây với những con người cũ kỹ và sự 
ngừng đọng của thời gian. Người con trai Huế nói với tôi, 
anh ta đã vượt qua thời gian để yêu tôi. Tôi hỏi “vượt 
bằng cách nào?”, anh ta nói bằng cách trở thành hậu hiện 
đại. Tôi cười bằng lỗ đít và đạp anh ta ra khỏi phòng”. 

Những ngày ở Hà Nội cô viết: “Một cái lẩu thập cẩm 
đương đại nhưng lại có mùi thắng cố đồng hành với món 
gà rán KFC, rượu vang và nhạc rock. Đó là người đàn ông 
làm thơ và hỏi tôi có thích đọc thơ không. Tôi nói tôi 
không thích đọc thơ, tôi chỉ thích đếm tiền, tuy nhiên tôi 
biết tên anh. Dường như điều đó đủ làm anh ta hài lòng. Ít 
ra, tôi cũng đã có những ngày khá thoải mái ở Hà Nội với 
anh ta và bạn của anh ta, những đêm ăn nhậu không bến 
bờ. Nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được với bọn thiên tài 
rỗng tuếch ấy. Tôi thà thủ dâm trong khách sạn với cái 
vòi nước”. 

Cô lại trở thành chính cô, khi ở Sapa. “Em muốn viết 
những dòng này cho anh, vì em biết anh sẽ đọc. Không 
hiểu sao em thích nó đến thế. Có thể vì nó đã làm cho sự 



cô đơn của em trở nên toàn vẹn hơn. Sâu thẳm hơn. 
Khủng khiếp hơn. Khi đối diện với sự hoang dã của núi 
rừng của những con người bản địa của thú vật và mùi 
phân của nó, em cảm thấy mình bị đồng hóa, đồng thời 
bao trùm lên chúng, như thể em đã là không khí ở nơi 
này, mà cái ý thức về bản thân lại quá minh bạch như một 
lưỡi dao cứa vào cổ. Anh không thể tưởng tượng được em 
đã muốn cứa cổ như thế nào. Em muốn máu mình chảy ra 
và tuôn xuống như thác. Em muốn dốc ngược mình 
xuống. Chính điều này đã làm em nhớ anh. Người đàn 
ông đã biết dốc ngược mình để sống cạn láng cái hiện 
sinh ngờ vực và nông nổi này. Em ước gì có anh bây giờ. 
Nhưng anh đừng gọi cho em. Cũng đừng tìm cách gặp 
em. Em dốc ngược em để cho chính em được tuột ra và 
hiện thân tinh khiết cùng với đất trời này, mùi cây cỏ này, 
sương mù này… Đây là thứ sạch sẽ không phải như anh 
vẫn nói với em, một thứ sạch sẽ được gột rửa, mà là sự 
sạch sẽ nguyên thủy với một mùi vị riêng biệt của nó. Nó 
làm cho em đậm đặc và rộng lớn hơn bao giờ hết. Nó 
cũng làm cho em nhỏ bé và đớn đau hơn bao giờ hết. Một 
cái miết tay của anh cũng có thể làm cho em chết. Em thật 
sự muốn chết. Anh chưa bao giờ biết đến cái đớn đau của 
em trong thế giới này, vì anh chưa bao giờ với tới em. Sự 
ngưỡng vọng mà anh dành cho em không đủ. Anh không 
biết đến cái ước muốn hủy diệt của em. Mà anh cũng 
không có khả năng hủy diệt em. Nỗi cô đơn của em chỉ có 
thể giải quyết trên tấm ván phóng dao. Nhưng tấm ván 
phóng dao của em chỉ còn là chiếc giường trong phòng 
khách sạn. Và kẻ phóng dao đã mất tích. Giờ đây, nỗi cô 
đơn của em trở nên trần trụi và trơ trẽn. Em càng muốn 
chết. Nó nằm ngoài anh, vì thế em không muốn anh liên 
lạc”. 

Tháng 31.1.2013. Mừng sinh nhật cô Hai, hắn nói: “Em 
có thể chọn bất cứ nhà hàng nào em muốn, một chỗ cao 



nhất hoặc một chỗ sâu nhất trong thành phố này”. Cô nói, 
“em chỉ muốn đến một nơi bằng phẳng nhất”. Hắn nói, 
“Ok. Chúng ta sẽ ngồi trên sông. Em có thể mời thêm bất 
cứ ai em muốn”. Cô bảo, “em không mời ai cả”. 

Hắn thuê nguyên một chiếc du thuyền, một đầu bếp nhà 
hàng và một nhóm nhạc tứ tấu đàn dây. Sự trọng thị bất 
ngờ mà hắn dành cho cô thật quá cảm động. Khi cô bước 
lên thuyền, âm nhạc đã tụng ca cô cùng với hoa dưới chân 
và ánh sáng của các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Hắn 
nói, “chúng ta có thể say và ở suốt đêm trên chiếc thuyền 
này”. Cô cười thật tươi, “cám ơn anh”. 

Đêm đó, cô đã uống rất nhiều. Cô nói, “đã có lần em 
muốn chết trong đêm sinh nhật”. Hắn bảo, “anh sẽ không 
bao giờ để em muốn chết nữa”. Cô cười, “em không chết 
vì những điều như anh nghĩ đâu”. Hắn nói, “dù bất cứ lý 
do gì, chết không phải là giải pháp hay nhất”. Cô nói, 
“chết với em không phải là một giải pháp. Anh sẽ không 
hiểu được điều đó khi anh coi sự thành công là mục đích 
của cuộc sống”. 

Và cô đã say. Khi tỉnh dậy, cô thấy trời vẫn còn mờ tối. 
Ban nhạc vẫn còn đó với những âm thanh như từ một thế 
giới khác. Hắn ngồi trên ghế bố hút thuốc. Cô hỏi, “em 
ngủ có lâu không?” Hắn nói, “khỏang 3 tiếng”. Cô nói, 
“em muốn uống nữa”. Hắn hỏi, “đây là cách chết của em 
à?” Cô nói, “không. Em đang sống”. 

Cô nghĩ đến lúc phải làm tình và cô không muốn làm 
tình với hắn trong sự tỉnh táo của ý thức. Hắn không phải 
là sự lựa chọn của cô trong những trường hợp như thế 
này. Tuy nhiên, một kẻ săn mồi thừa kinh nghiệm như 
hắn biết lúc nào nên ăn thịt con mồi là tốt nhất. Và đó 
cũng là cách hắn không để cô muốn chết. 

3.2.2013. Sinh nhật hắn. Cô được mời đến một trong 
những căn nhà của hắn để ăn một bữa cơm đạm bạc như 
thường ngày. Không nến. Không bánh. Không nhạc. 



Không rượu. Không bạn bè. Hắn nói, “hôm nay là ngày 
anh được sinh ra bởi cha mẹ anh. Và anh muốn được ghi 
dấu một lần nữa như sự tái sinh, bởi em”. Cô đã ở lại với 
hắn trọn một ngày và đêm. Và cô đã phục vụ hắn như 
phải thế. 

Một cách nào đó, cô chính thức thuộc về hắn, như hắn 
nghĩ. Như những người xung quanh hắn nghĩ. 

Tháng 8.2015. Hắn bị bắt trong một nhóm bị cho là 
thao túng thị trường chứng khoán và địa ốc được thông 
tin trên tất cả các báo. Cô Hai cũng bị triệu tập với cáo 
buộc nghi ngờ là cơ sở rửa tiền của hắn. Tuy nhiên, cô 
Hai đã chứng minh được công ty của cô chỉ làm dịch vụ 
ăn công và không có bất kỳ chứng cớ nào buộc tội cô đã 
lợi dụng sự quen biết hay hối lộ quan chức chính quyền 
để thực hiện các dịch vụ của mình. Cũng chỉ chưa đến 
một tháng, hắn đã ra khỏi trại tạm giam. Người ta không 
thể xác định được giữa các mối quan hệ và các nguồn 
thông tin như thế nào là bất hợp pháp hay không. Và hắn 
cũng như cô tiếp tục làm giàu. 

31.1.2016. Một năm cô có rất nhiều sinh nhật. Nhưng 
hôm nay là ngày sinh nhật mà cô dành cho riêng tôi tại 
căn hộ mới mua của cô. Cô nói, “lâu rồi, không gặp anh. 
Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy mất anh”. Tôi cười, 
“đây là điều an ủi chăng?” Cô nói, “không, em không bao 
giờ an ủi ai. Với anh, lại càng không. Anh biết điều đó 
mà”. Tôi nói, “ừ, em chỉ thích sự vùi dập”. Cô bảo, “và 
anh sẽ được nếm mùi vùi dập của em lần nữa”. Tôi cười 
nâng ly rượu, “em cứ tự nhiên”. Cô nói, “cả đời anh 
không uống rượu, phải không? Hôm nay, em cũng không 
bắt anh phải uống, nhưng anh phải say bằng bất cứ kiểu gì 
tuỳ anh. Em muốn anh trở nên hoang dại. Đừng ra vẻ 
trọng thị với em”. Tôi nói, “em lại giết người”, rồi tôi cầm 
con dao cứa vào cổ tay. Khi máu bắt đầu chảy, cô cầm tay 



tôi đưa vào miệng mút. Cũng chính cô, bịt máu tôi lại 
bằng miệng cô. Sau đó, cô hôn khắp người tôi. 

Tháng 12.2010. Tôi vẫn nghĩ tình yêu của cô Hai và tôi 
đã không còn từ những ngày chán nản này. Càng nói 
chuyện, chúng tôi càng cảm thấy xa nhau. Cô luôn đào 
sâu vào những điều cô gán ghép cho tôi, chẳng hạn tôi 
không có tình yêu mà chỉ có tình dục, hoặc tôi không chia 
sẻ gì được với nỗi đau ung mủ dưới làn da của cô. Tôi 
nói, tình dục của tôi chỉ là cách đi ra khỏi thế giới này, vì 
thế tình dục vừa như một phương tiện vừa như tối thượng. 
Cô nói tôi khinh thường đàn bà. Nhưng tôi nghĩ chẳng ai 
yêu và kính trọng đàn bà hơn tôi, vì đàn bà chính là 
dưỡng chất trần gian và sự vinh quang của tôi. Cô giản 
lược con người tôi thành nhu cầu và biểu kiến cho một 
hình tượng độc đoán. 

31.1.2016. Khi hôn lại cô, tôi biết đó không phải là dư 
vị của những ngày cuồng nhiệt cũ. Tôi đọc ra được một 
cơn hối hả mới trên da thịt dường như cũng tinh khôi của 
cô. Như một miền đất chưa được khám phá, tôi nhìn thấy 
chính tôi rạn vỡ dưới bước chân cô. Nhưng nó không phải 
một cuộc phiêu lưu hay khám phá mới, mà là một tầng 
sâu khác của cảm xúc và ý thức được khai quật. Nó làm 
cho chúng tôi trở nên phong phú và mãnh liệt hơn. Càng 
đi sâu xuống, chúng tôi càng đến gần hơn cái bản thể duy 
nhất của sự sống. Và tôi nghĩ, không còn gì có thể chia lìa 
chúng tôi được nữa. Khi cảm xúc chạm đáy, cô bật thốt, 
“anh là ông chủ của con”. 

31.12.2010. Cô Hai nói, “nếu anh không chổng ngược 
và tự trút bỏ mình, anh sẽ không biết thế giới thật sự như 
thế nào”. Đấy là câu nói cuối cùng khi chúng tôi xa nhau 
vì cô đã không hề biết tôi lúc nào cũng bị dốc ngược. Và 
thế giới tôi nhìn thấy hẳn không bao giờ giống cô. 
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CHAI & LỌ & VÀI THỨ LINH TINH 
KHÁC

1.
Hắn vuông. Ở cạnh vuông phía trên, cái đầu tròn như 

một cái núm. Bốn góc, tay chân mọc ra trông như mấy cái 
đuôi diều. Hắn bảo hắn bay được. Nhưng trong thực tế, 
việc di chuyển của hắn giống như một con cua. Mà không 
phải lúc nào hắn cũng đi được. Thường thì người ta vẫn 
túm đầu hắn như cầm một cái núm và ném vào một chỗ 
nào đó. Hắn vẫn quả quyết rằng hắn bay được. Hắn giải 
thích, khi người ta nắm đầu hắn quẳng vào một chỗ nào 
đó, chẳng phải là chân hắn không còn chạm mặt đất sao? 
Mà chân không còn chạm mặt đất, không phải bay thì là 
gì? 

Tuy nhiên, việc bay hay bị quăng ném đối với hắn cũng 
không có ý nghĩa gì lắm. Hắn bảo vấn đề là cảm giác. Mà 
cảm giác của hắn khi bị đè mới là tuyệt vời. Cái hình 
vuông của hắn lúc ấy bẹp xuống nhưng cảm giác lại bị 
căng hết cỡ. Sự khác thường đó hắn gọi là một nhục cảm 
thiêng liêng. Ngày nào hắn không bị đè, hắn bảo ngày đó 
không đáng sống. 

Những người biết hắn đều cho rằng hắn nửa này nửa 
kia, nghĩa là không phải chai cũng không phải lọ.

2.
Thế nào mới là chai?
Về hình dáng, chai phải dài hoặc cao, có cổ và miệng thì 

nhỏ.
Ngược lại, lọ phải to ngang hoặc thấp, không có cổ 

nhưng miệng lại rộng.



Cái chai thì có thể đút vào cái lọ. Việc cái này đút vào 
cái kia, người ta gọi là sự sắp xếp. Vậy thì làm thế nào có 
thể đút cái hình vuông vào cái hình tam giác khi có nhu 
cầu? 

Ở xứ sở của hắn, có một câu tục ngữ: “Ở bầu thì tròn, ở 
ống thì dài”. Cho nên việc hắn là chai hay lọ không thành 
vấn đề, mà điều quan trọng chính là đút một cái hình 
vuông vào trong một cái hình tam giác như thế nào, nó có 
phải là một nan đề toán học hoặc vật lý hay không? Hoặc 
nó thuộc phạm trù triết học hay thần học? 

Thật ra đối với hắn, chỉ cần nghĩ rằng sẽ chui vào cái 
hình tam giác, tức thì hắn sẽ có cảm giác ở trong hình tam 
giác. Thậm chí hắn vẫn luôn luôn ở trong hình tam giác 
mà hoàn toàn không ý thức được cái sự thể bao bọc mình 
là gì. 

3.
Hắn hình vuông. Ở cạnh phía dưới, hắn có đến hai cái 

chai để xả nước. Thật đáng tự hào, trong lúc mỗi người 
chỉ có một cái chai. Hai cái chai thì có thể đút vào cái lọ 
cùng lúc được không? Tất nhiên điều này còn tùy thuộc 
vào cái lọ cỡ nào. Hắn bảo chân trong chân ngoài là một 
hiện tượng phổ biến nơi xứ sở hắn. Cho nên việc sắp xếp 
để một cái chai bên trong, một cái chai bên ngoài không 
hề tạo ra một trở ngại nào trong cảm nghĩ của hắn về cuộc 
sống. Bởi cuộc sống luôn luôn được chấp nhận trong sự 
bất toàn của nó. Tuy nhiên, hắn chỉ nghĩ đến hắn mà 
không hề nghĩ đến cái lọ cảm thấy thế nào về sự thừa thãi 
đó. 

4.
Cô là một cái lọ hình tròn, mặc dù miệng lọ là một hình 

tam giác. Cảm giác của cô lúc nào cũng no đầy. Chỉ số về 
hạnh phúc trong xứ sở cô được xếp hạng vào loại nhất thế 
giới. Vì thế việc hắn chỉ đút một cái chai vào trong cái lọ 



của cô không làm cô cảm thấy thiếu. Cô bảo có thằng nào 
ở xứ sở này mà không đi hai hàng. Tuy như thế thì không 
được gọn gàng lắm, nhưng cô lại cho rằng bằng chứng về 
một cái đuôi của con người thì không nên xóa bỏ, cứ để 
nó ngọ nguậy bên ngòai thênh thang cho có vẻ tự do. 
Cũng theo cô, về mặt triết học hay thần học thì làm quái 
gì có tự do. Nhưng một cảm giác về tự do dù chỉ là sự 
ngụy tín tự phỉnh cũng làm cho người ta bớt ngạt thở. 

Một chai trong lọ, một chai ngoài lọ là một tình thế 
khốn nạn nhất của tính lưu đày tồn tại. Nhưng không một 
ai cần biết điều đó. Đôi khi để an ủi cái chai ngoài lọ, cô 
lấy tay cầm nó vừa vung vẩy vừa hát: “Đời người ai cũng 
có một cái đuôi…”

5.
Vuông và tròn vốn là một biểu tượng của sự tốt đẹp nhị 

nguyên. Nhưng cô và hắn đi bên cạnh nhau lại là một xô 
lệch lớn. Trong khi cô tỏ ra uyển chuyển bao nhiêu thì 
hắn lại khúc khuỷu gập ghềnh bấy nhiêu. Mặc dù xét về 
mặt hình học, hình vuông ở bên ngoài hay bên trong hình 
tròn đều mang ý nghĩa của sự trọn vẹn. Cô bảo, hắn 
thường làm cô đau vì những góc cạnh của hắn. Cô không 
phân biệt được sự thô kệch với phẩm chất của cá tính. 
Thật ra, cô lầm lẫn trong những trạng huống khác nhau 
của mối tương quan giữa cô và hắn. 

Nếu hình tròn nằm trong hình vuông, mọi thứ sẽ trơn 
tuột như quan hệ của thú vật.

Nếu hình vuông nằm trong hình tròn, sự va chạm giữa 
những khác biệt đó sẽ là tình yêu con người, nhưng con 
người luôn tìm cách chối từ những phẩm chất của mình. 
Vì thế, tính biểu tượng trở nên quan trọng hơn sự thật và 
đáng nói hơn sự thật.  

6.



Vấn đề lớn lao nhất giữa cô và hắn không phải là vuông 
hay tròn, mà chính là cái miệng hình tam giác. 

Một cái miệng tiện dụng.
Khi nghiêng về bất cứ phía nào, ba góc của cái miệng 

hình tam giác đều có khả năng đáp ứng cho những tình 
huống khác nhau để dốc nước ra. Kiểu nào cũng sướng, 
cô bảo thế. Nhưng hắn lại bảo như thế thì mất quan điểm 
lập trường. 

Không thể bịt kín được những khoảng hở do sự khác 
biệt tạo ra, sự rối rắm luôn phát sinh những điều phiền 
toái, chẳng hạn những tiếng kêu bọp bẹp như ếch nhái 
giữa cơn mưa. Nó lạc điệu với thần hứng tái tạo lịch sử. 

7. 
Lịch sử là trò bóp nặn sự thật. Trong tất cả những sự sắp 

xếp để tạo ra sự ngăn nắp và thông thoáng giữa các loại 
hình, thì cái miệng hình tam giác dường như luôn là 
nguyên nhân của những tình trạng phức tạp và nhạy cảm. 

Một hôm cô bảo: “Không phải cái tam giác nào cũng 
giống nhau”. 

Hắn nói: “Nhưng những cái tam giác để bên cạnh nhau 
sẽ rất gọn và ổn”. 

Cô bảo: “Và nó sẽ tạo ra một mặt phẳng vô nghĩa”. 
Hắn nói: “Không có gì vô nghĩa”.
Cô bảo: “Thế thì anh hãy đi tìm những cái hình vuông 

và xếp chúng lại với nhau. Anh sẽ tìm được sự tốt đẹp 
đấy”.

Hắn nói: “Không thể dẹp bỏ những cái chai vào trong 
chính nó được”.

Cô bảo: “Không hề gì, nếu những cái chai tự biết thu 
xếp giống như một quả bóng xì hơi”. 

Hắn nói: “Cái chai không là một quả bóng. Một cái chai 
chỉ có thể nằm trong cái lọ”.

Họ không cãi nhau nữa. Thay vào đó, họ thực hành việc 
bỏ cái chai vào trong cái lọ. Nhưng miệng lọ lại có hình 



tam giác, vì thế trong lúc xoay sở cho thần hứng tái tạo 
lịch sử và cho lịch sử có sự tươm tất, chẳng may cái chai 
bị vỡ bởi đường gấp bất ngờ của góc hình tam giác. 
Những mảnh vỡ đó sau được gọi là lịch sử bởi sự tồn tại 
đích thực của nó. Còn chính lịch sử chỉ là sự phiền phức 
hay nhạy cảm mà tất cả các bên liên quan đều không ghi 
chép vào trong ký ức của mình. 

7.7.2011  
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HỒI  I.
                    
                   

THỜI GIAN: 
Một buổi sáng năm 1965.
CẢNH 1: 
Đạo sư ngồi uống trà trong am Quế Sơn, đâu đó ở miền 

Nam Việt Nam.

Đệ tử (đứng bên cửa sổ): Thưa thày, quân Mỹ đã đổ bộ 
vào Đà Nẵng. 

Đạo sư: Con đã xem lại bụi tường vi cho ta chưa?
Đệ tử: Dạ, để hôm nay con xuống núi tìm ít phân bón. 
Đạo sư: Nhân tiện, con ghé bưu điện gửi cho ta bức thư.
Đệ tử: Dạ. 
Đạo sư: Con đừng quên mỗi bước đi của con người là 

một chuyển động chuyển hóa vào tương lai cái nghiệp 
quả của tư tưởng và sự sống chết của bản thân. Bởi vậy, 
con cần phải biết thở sao cho chân đi và nhịp thở ôn nhu 



hòa điệu. Con sẽ không cảm thấy mệt khi phải lên xuống 
ngọn núi này. 

Đệ tử: Dạ, con luôn ghi nhớ điều ấy. 
Đạo sư: Khi về, nhớ mua mấy xấp giấy. Ta nghĩ đã đến 

lúc sẽ phải viết nhiều rồi đây.
Đệ tử: Thưa thày, con đi.

(Đệ tử bước ra. Còn lại một mình, đạo sư uống cạn tách 
trà, xong ngài giơ cái tách lên cao, nhìn. Khi ngài hạ tay 
xuống, cái tách vẫn lơ lửng giữa không trung. Bây giờ thì  
cái tách nhìn ngài. Im lặng).

Đạo sư: Ta uống cạn ngươi, hay ngươi uống cạn ta cũng 
không có gì khác nhau. Nhưng dù thế cả ta và ngươi đều 
biết rằng, nước không bao giờ hết. Vậy thì ngươi hãy cứ 
là một cái tách. 

(Đạo sư giơ tay cầm cái tách đặt xuống bàn. Ngài đứng 
dậy bước từng bước rất chậm ra mái hiên - mép ngoài  
sân khấu, nhìn thấu suốt thế giới. Tiếng trống ngũ liên 
dồn dập vang lên. Tiếng chân người chạy. Tiếng đám 
đông hô: “Đả đảo bọn cướp nhà, cướp đất” nhiều lần.  
Đột ngột sân khấu lại chìm trong yên lặng. Đệ tử xuất  
hiện ở góc trong, để cho sân khấu trống).

Đệ tử: Thưa thày, giấy bút con đã để sẵn trên bàn thày 
làm việc. Cũng có một bức thư của nhà xuất bản Lá Dứa 
gởi thày.

Đạo sư (không quay lại): Hãy trả lời là một tháng nữa ta 
sẽ viết xong cho họ.

Đệ tử: Thày không nên quá sức, con nghĩ chậm hơn 
chút cũng không sao.

Đạo sư: Đừng lo cho ta. Cứ bảo họ như thế. 
Đệ tử: Thưa thày, quân Đồng Minh cũng đã vào nước 

ta.



Đạo sư: Ông Ngô Đình Diệm đã sai lầm, nhưng những 
người lật đổ ông Diệm còn sai lầm hơn nữa, Mỹ cần 
những người dễ sai bảo. 

Đệ tử: Chính quyền Sài Gòn muốn gặp thày. Sáng nay 
ông tỉnh trưởng đã đích thân tới đây. Nhưng con nói thày 
đã nhập thất.

Đạo sư: Tốt. Nhắn với ông ấy là thờ Bụt thì không nhất 
thiết phải đến chùa.

Đệ tử: Thưa thày, những người trong rừng cũng muốn 
gặp thày.

Đạo sư: Nói với họ là ta biết ta phải làm gì.
Đệ tử: Tòa đại sứ Mỹ nói cánh cửa của họ rộng mở, bất 

cứ lúc nào thày muốn, họ sẽ đón tiếp.
Đạo sư: Quế Sơn của ta cũng đủ bao la lắm rồi.

(Đạo sư quay trở lại bàn viết, ngài ngồi xuống ghế. Đệ 
tử đi vào trong và lấy ra một bát trầm, đốt. Khói trầm 
nghi ngút. Từ xa vọng tới tiếng hô của đám đông: “Đả 
đảo bọn cướp nhà, cướp đất”).

Đệ tử (nói vọng từ ngoài vào): Thưa thày, nhà thơ Lê 
Ngàn đang lên đồi.

Đạo sư: Thế à. Ta phải ra đón hắn thôi.

(Đạo sư đứng lên. Bước ra khỏi sân khấu)

CẢNH 2: 
Backdrop là một video clip cảnh đồi quế. Đạo sư và nhà 

thơ đi dạo trên đồi Quế Sơn.

Đạo sư: Kính mừng thi sĩ đến Quế Sơn.
Nhà thơ (vai đeo ba lô): Nẻo về quế lộ vẫn đầm đìa quế 

hương. Thiện tai.
Đạo sư: Đa tạ từ tâm của nghĩa sĩ.



Nhà thơ (cười lớn): Sư ông ăn phải bả của Việt Cộng hay 
sao mà lại gọi tôi là “nghĩa sĩ”?

Đạo sư: Oan gia rồi đây. Chữ nghĩa của ông chẳng phải 
đã rất sát phạt sao?

Nhà thơ: Nhưng tôi không “chống Mỹ, cứu nước” như 
ông. Tôi chỉ động thủ vào giữa hai đùi thánh thiện của sa 
mạc sa cơ thời thế linh hồn gái non.

Đạo sư: Thật ra thì thi sĩ nào chẳng là nghĩa sĩ nếu hắn 
muốn sống còn với cuộc chơi?

Nhà thơ: Vấn đề là cuộc chơi ở đây do chính ta bày ra 
hay do người khác đẩy ta vào cơn túy lụy?

Đạo sư: Ông muốn nói tôi là con bài của Mặt trận Giải 
Phóng?

Nhà thơ: Quả thật tôi muốn hỏi ông điều ấy.
Đạo sư: Tôi nghĩ không cần phải giải thích, nhất là với 

một người bạn hiểu biết như ông. 
Nhà thơ: Tất nhiên, tôi hiểu ông. Nhưng tôi không 

muốn nhầm lẫn ông với những người kêu gọi hòa bình 
khác. Họ sẽ phải trả giá đắt cho sự nông nổi trí thức, mà 
lại rất Chí Phèo này.

Đạo sư: Cần phải nghĩ đến khía cạnh tích cực của nó.
Nhà thơ: Tôi hy vọng cả tôi và ông còn sống đến ngày 

hòa bình, xem họ có sống được với hòa bình của Cộng 
sản không?

Đạo sư: Chuyện ấy hạ hồi phân giải. Tôi nghĩ trước mắt 
là cần phải chấm dứt sự hiện diện của người Mỹ và chấm 
dứt chiến tranh. Chấm dứt sát sinh từ tâm thức con người.

Nhà thơ: Nhưng rất tiếc bọn Cộng sản không bao giờ 
có được đức hiếu sinh của nhà Phật. Đây là cái sai lầm 
chết người của bọn a dua phản chiến khắp thế giới. 

Đạo sư: Thôi không nói chuyện chính trị nữa. Tôi nghĩ 
ông đến để cho tôi nghe thơ mới của ông, đúng không? 

Nhà thơ: Ừ. Đừng vọng động nhé.
Đạo sư (cười): Người làm thơ đã phá chấp thì chẳng lẽ 

người nghe thơ lại chấp sao.



Nhà thơ: Đọc thơ cũng cần có nghi lễ của nó.

(Họ dừng chân dưới một bóng cây. Ông nhà thơ gỡ ba 
lô xuống, mở ra lấy bịch thịt chó với đầy đủ gia vị và một  
chai rượu đế bày ngay xuống đất. Cũng ngay lúc ấy một 
đàn chó xuất hiện, chúng ngồi đầy trên sân khấu. Sân 
khấu quay. Đàn chó quay quanh bữa tiệc của hai người).

Nhà thơ: Nào. 

(Họ cụng ly)

Nhà thơ: Thơ đây:
“Thôi không nói nữa dù lời vẫn trào khỏi 
cuống họng
Không đi nữa dù chân đang bước 
con đường không dẫn về
nơi an nghỉ
của chữ nghĩa
mù tối lúc làm tình 
Không nói nữa cơn điên tháng tư 
lột da tìm cảm xúc giết người của nắng của không một 

ai 
những nấm mộ tự hủy của dự phóng bát ngát
Không đi nữa không đi nữa với ma không mặc áo cà sa 

đi với đĩ
không với bất tận ngôn 
không
cả với thơ ngây 
ngất một trời lồn.

Thôi không nằm nữa dù đang chết trân chết mơ màng 
chết bầm dập

Tính không của lồn là
rỗng 



cảm xúc giết người là 
tiếng rên sướng thỏa không đụ nữa giữa lúc cặc cương 

cứng
Ngày mai không ánh sáng
hơi thở chật lồng ngực
Không ăn nữa những giấc mơ vàng vọt dù tuyệt vọng
Không điên nữa dù cơn vẫn lên
vẫn 
nứng cặc hứng mần thơ
nhớ người (người ơi có biết?)

Không ngồi nữa quán cà phê quen thuộc vỉa hè
giết thần thánh giết hèn mọn giết 
không ghê răng
lập ngôn gốc cây chó đái
bờ vực
phục sinh bọn độc tài trên đầu lưỡi
Không 
cắt hai hòn dái làm đức 
hạnh mưa tinh trùng
Không hát nữa dẫu cõi lòng hoan lạc
để chiều hôm ấp ủ oan hồn
vào địa ngục
Không đến nữa chỗ mong chờ của 
quỉ
Trăng lung linh tiếng gọi của
mơ hồ
rất âu yếm của làn da dưới háng…” 

Đạo sư (sau vài phút im lặng): Tôi có cảm giác như đây 
là bài thơ cuối cùng của ông.

Nhà thơ: Ông có nhớ câu này của Thanh Tâm Tuyền: 
“Bài thơ hay là cái chết cuối cùng” không?

Đạo sư: Nhớ. Ông ấy cũng là một người tạo ra lịch sử.



Nhà thơ: À, đây mới là mục đích cuộc thăm viếng của 
tôi với ông.

Đạo sư: Tôi nghe.
Nhà thơ: Báo Time vừa có bài viết về ông. Họ nói ông 

là kẻ làm cho người khác mất ngủ.
Đạo sư: Làm gì có người khác. 
Nhà thơ: Cả chính quyền và Việt cộng đều e ngại ông.  
Đạo sư: Tòa đại sứ Mỹ đã ngỏ ý sẵn sàng cho tôi tỵ nạn 

chính trị.
Nhà thơ: Ông ở đây thật nguy hiểm. Bất cứ một thằng 

khùng nào cũng có thể đến giết ông.
Đạo sư: Tôi không sợ ai giết. Vấn đề là họ không muốn 

tôi ở đây.
Nhà thơ: Ảnh hưởng của ông quá lớn. 
Đạo sư: Không có gì lớn quá hay bé quá để chuyển hóa 

một năng lượng. Tôi đang có một cuốn sách mới, viết về 
Quế Sơn, trước khi có thể tôi sẽ phải từ giã nó. Vẫn biết 
mọi thứ vẫn chỉ là sắc – không, nhưng không khỏi cảm 
thấy đau đớn ông à. 

Nhà thơ: Vì Quế Sơn chính là ông. Để từ giã một cái gì 
đấy, người ta trước hết cần từ giã chính mình. 

Đạo sư: Cám ơn ông. Cho tôi hỏi ông điều này: Nếu 
mai kia mốt nọ, miền Bắc giải phóng miền Nam, ông có 
dám ở lại không? 

Nhà thơ: Việt cộng có thể giết tôi, nhưng chẳng lẽ tôi 
bỏ chạy theo Mỹ? Dẫu sao tôi vẫn muốn chia sẻ cái số 
phận của dân tộc, đấy không phải là cái gì to tát. Tôi 
không mường tượng được một nhà văn hay nhà thơ lại tự 
ý bứt ra khỏi gốc rễ của mình. Tôi cũng muốn hỏi ông: 
Tại sao ông nghĩ miền Bắc sẽ giải phóng miền Nam mà 
không phải ngược lại?

Đạo sư: Đó là cái chiều của lịch sử. Miền Bắc họ biết 
sử dụng cái chiều ấy.

Nhà thơ: Cái ác?



Đạo sư: Lịch sử không thiện không ác. Nếu tôi bị buộc 
phải ra đi, tôi muốn giao Quế Sơn lại cho ông gìn giữ, 
ông thấy thế nào?

Nhà thơ: Sao không giao lại cho giáo hội?
Đạo sư: Quế Sơn không phải tôn giáo, Quế Sơn là một 

nẻo về. 
Nhà thơ: Thế thì tôi về hay tôi đến?
Đạo sư: Sao cũng được. Quế Sơn thuộc về ông và 

những nỗi niềm thế kỷ của chúng ta.

(Bóng tối đổ dần xuống cho đến khi phủ mờ hình bóng 
đạo sư, nhà thơ và lũ chó).

                             

CẢNH 3: 
Trong phòng khách của am Quế Sơn.

Đạo sư: Người Mỹ sẽ mang xe đến đón. Chúng ta còn 
nửa tiếng nữa để hít thở bầu trời này.

(Đâu đó vọng về tiếng súng)

Nhà thơ: Ông định đến đâu?
Đạo sư: Tất nhiên không thể ở Mỹ. Hội nghị Paris đã 

bắt đầu. Có lẽ tôi đến đó.
Nhà thơ (diễu cợt): Ông định thổi sáo bên sông Seine 

à? (*)
Đạo sư: Ông đừng cười. Tôi sẽ dành phần còn lại của 

đời mình để tìm kiếm hòa bình cho mỗi con người.
Nhà thơ (vẫn mỉa mai): Thiện tai. Đại nguyện của bồ 

tát. 
Đạo sư (cười): Ông vẫn không bỏ được thói “gần chùa 

gọi Bụt bằng anh”.



Nhà thơ: Không gọi Bụt bằng anh thì sao là bạn của 
ông được.

Đạo sư: Tôi để lại cái máy đánh chữ và tất cả sách vở 
lại cho ông. Hy vọng hơi hám nhà chùa sẽ giúp ông bớt 
phần hơi háng vạn sự thanh lâu.

Nhà thơ: Hay là tôi biến am Quế Sơn thành động đĩ 
thập thành gái núi. Có khi lại để tiếng thơm đến muôn đời 
sau.

Đạo sư: Sự thanh sạch của Quế Sơn thì không điều gì 
có thể làm nó hoen ố. Tôi cũng biết không một ai ngoài 
Lê Ngàn có thể giữ được Quế Sơn trước những biến cố 
khốc liệt sau này.

Nhà thơ: Có vẻ như ông nhìn thấy tương lai?
Đạo sư: Đôi khi. Ông sẽ khốn khổ vì Quế Sơn. Nhưng 

ông cũng sẽ vinh quang vì Quế Sơn. 
Nhà thơ: Ông không sợ tôi bỏ chạy? Hoặc bán xới đi 

lấy tiền chơi đĩ khắp thế giới?
Đạo sư (cười): Thử xem. Một cõi ngoài ly tán cũng ly 

kỳ máu xương.

(Có tiếng còi xe)

Đạo sư: Họ tới rồi. Tôi phải đi. (hỏi đệ tử) Con ở lại đây 
chứ?

Đệ tử: Dạ không, con vào rừng.
Đạo sư: Ta vẫn biết con là người của Mặt trận. Cầu 

chúc con bình an. (Quay sang nhà thơ)  Cả ông nữa, bình 
an nhé. Nhớ chăm sóc bụi tường vi giùm tôi.

(Đạo sư khoác túi vải lên vai dợm bước. Nhưng ngài  
đứng lại rồi nằm sấp xuống mặt đất. Khi người Mỹ bước 
vào, ngài mới đứng lên và bước ra. Đệ tử cũng bước ra 
theo họ. Chỉ còn nhà thơ Lê Ngàn ngồi lại).

                                                                   



HỒI  II
                    

CẢNH 1: 
Nhà thơ Lê Ngàn vẫn ngồi đó, tê liệt. Tiếng súng đạn 

ầm ầm. Tiếng xe tăng nghiến xích sắt trên đường. Tiếng 
la hét. Tiếng khóc. Tiếng bài hát “Giải phóng miền Nam 
chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ, phá tan 
bè lũ bán nước. Ôi xương tan máu rơi hận thù này ngất  
trời…” cho biết đã đến thời điểm 30.4.1975. Vợ và hai  
đứa con của Lê Ngàn tuần tự xuất hiện và ngồi trước mặt 
nhà thơ.

Vợ nhà thơ: Hình như mọi người đã bỏ chạy hết rồi. 
Nhà thơ: Rồi họ cũng sẽ phải quay lại. Chúng ta cần 

bình tĩnh đón nhận bất trắc không sợ hãi. 
Vợ nhà thơ: Ai cũng sợ bị giết và cướp mất tài sản. 
Nhà thơ: Chúng không thể giết hết được nhân dân. 

Không ai có thể cướp Quế Sơn của chúng ta. Ngày mai, 
các con không phải đi học nữa. Chúng ta sẽ đốt bỏ am 
này và dựng một ngôi nhà lá nhỏ, hằng ngày cầm dao vác 
cuốc chăm sóc và bảo vệ rừng quế, đóng trọn cái số phận 
bần nông vinh quang khốn kiếp của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. May ra, chúng ta sống sót.

(Video Clip chiếu cảnh am Quế Sơn to lớn chìm ngập 
trong khói lửa. Cả nhà Lê Ngàn đứng nhìn đám lửa, im 
lặng thẫn thờ. Người đệ tử cũ của đạo sư xuất hiện trong 
vai trò của một cán bộ cùng với mấy dân quân đeo băng 
đỏ, tay cầm súng).

Cán bộ: Tất cả kinh sách cũng cần phải thiêu hủy. 
Không được để bất cứ nọc độc nào của Mỹ Ngụy lây 
nhiễm vào xã hội mới.



Nhà thơ: Các ông thấy cái nào là nọc độc thì cứ đốt. 
Tôi không làm.

(Ông cán bộ hất đầu. Mấy người dân quân xông vào 
nhà, họ khuân ra từng đống sách ném vào lửa. Cả nhà Lê 
Ngàn tiếp tục im lặng nhìn đám cháy cho đến khi mọi thứ 
trở thành tro bụi. Ông cán bộ và mấy dân quân bỏ đi, một  
người trong số họ hùng hồn hát: “Giải phóng miền Nam 
chúng ta cùng quyết tiến bước…”).

CẢNH 2: 
Trên đồi Quế Sơn, gia đình Lê Ngàn đang trồng mì.  

Ông cán bộ từ xa đi tới.

Vợ nhà thơ: Hình như  thằng cán bộ tìm mình.
Nhà thơ: Mọi người lánh đi một chút, để bố nói chuyện 

với thằng này.

(Khi mọi người đi hết, cán bộ xuất hiện)

Cán bộ: Lao động tốt đấy. Nhưng nhà ông để đất hoang 
nhiều quá, hiến cho Hợp tác xã đi.

Nhà thơ: Ông nói gì? Đất này hoang à? Cỏ tôi để cho 
bò. Cây tôi để làm củi. Thằng nào xớ rớ tới tôi chém cho 
bỏ mẹ.

Cán bộ: Tôi muốn giúp ông để ông có cơ hội đóng góp 
cho cách mạng, nhưng ông không muốn thì ông sẽ phải 
khóc mà dâng. 

Nhà thơ: Chúng mày muốn ăn cướp?
Cán bộ: Ông bảo cách mạng ăn cướp?
Nhà thơ: Đứa nào chiếm đất của nhân dân là ăn cướp. 

Chúng mày tưởng chỉ có chúng mày là cách mạng hả? 
Tao cũng là cách mạng nè. Tao chống cường quyền bóc 
lột áp bức có phải là cách mạng không? Mày là cường 
quyền hay mày là nhân dân? 



Cán bộ: Chống lại chính quyền là phản cách mạng. Các 
đồng chí đâu? Bắt thằng phản động này. 

(Mấy dân quân chạy đến. Một người bịt mồm nhà thơ,  
hai người khác giữ và trói gô nhà thơ lại. Rồi họ lôi ông 
đi như một con chó).

   

CẢNH 3: 
Vợ con nhà thơ đang xới đất trên đồi Quế Sơn.

Con trai (đứng chống cuốc): Mẹ, con muốn đi tu.
Mẹ: Con không thể trốn tránh cuộc sống này. 
Con trai: Con không trốn tránh, nhưng con ghê tởm nó.
Mẹ: Con muốn tu thì cứ tu tại đây. Đây là đất Phật. 
Con gái: Đây là đất của quỉ dữ. 
Mẹ: Con không được nói thế.
Con gái: Thế tại sao họ lại bắt bố?
Mẹ: Vì bố muốn làm người tuẫn đạo. Con hiểu không?
Con gái: Không phải. Bố chỉ muốn giữ những gì của 

bố. 
Mẹ: Điều ấy cũng không sai. Nhưng mẹ biết bố còn 

muốn sống như một biểu tượng. Và bố phải trả giá cho 
nó. Thời đại này không còn biểu tượng. 

Con trai: Bố không thể cứu vãn được những gì đã mất. 
Ngày hôm nay, chúng ta lại bị cướp mất một vạt đồi nữa. 
Không biết cho đến khi bố được tha về, chúng ta còn chỗ 
dung thân hay không?

Mẹ: Đấy là điều mẹ không muốn con bỏ cuộc. Chúng ta 
sẽ chết ở đây. 

Con gái: Cái chết không làm chứng được cho chân lý.
Mẹ: Nhưng nó làm chứng được cho sự sống của chúng 

ta.



(Có tiếng ồn ào, lộn xộn, càng lúc càng lớn, rồi đám 
đông xuất hiện với dao, cuốc, xẻng trên tay. Người ta  
nghe được một vài tiếng: “Đất của tôi”. Một vài tiếng  
khác: “Đất không là của ai”. Khi họ đi qua, trên sân 
khấu không còn nhìn thấy vợ con nhà thơ Lê Ngàn nữa.  
Thay vào đó, Lê Ngàn cầm búa và đục, đang tạc thơ vào 
hòn đá tảng).

   CẢNH 4: 
Vườn đá tảng.

Nhà thơ (vừa đọc vừa đục): 
“Không văn hiến nữa để văn bia chói lọi
dòng giống hoang 

Không lên đường xuống phố nữa để 
thân tàn ma dại với 
mai sau 
Không ngấp nghé cõi đời sắp
hết
tiếng chuông đổ vào tịch mịch
không với bao la 
cát chạy
hôn bàn chân em ướt 
không tận cùng 
tiếng rên

Không với đất để lên trời ngửa cổ 
hôn vạn dặm
Không với trời để về đất 
ôm chúng sinh gặm lá cỏ
vu vơ
Không ngày mai tắt thở 



(Ngắt quãng bởi những tiếng thét. Nhà thơ bước qua một 
tảng đá khác)

Không be bét thời gian để cô quạnh
nghìn trùng máu
lạnh tanh
Không nhòe nhoẹt dấu chân vô định
hồn người
Không với mặn 
nồng nồng trái chín
không với xanh xao đằm đằm lông măng
không một chút
không nhiêu khê khúc khuỷu lời
thú hoang 
ghềnh đá mốc
Không khóc”

(Nhà thơ đi khuất sau một tảng đá. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Những đóa tường vi của tôi vẫn nở chứ?

(Nói xong đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Những đóa tường vi vẫn nở, nhưng nó không 
phải của ông.

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Những đóa tường vi chắc chắn không phải của 
tôi, hay của Hồ Chí Minh, hoặc của ông, nhưng đóa tường 
vi nở sáng ngày hôm đó đã thuộc về tôi. Trở thành nghiệp 
chướng của tôi.

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)



Nhà thơ: Vậy thì ông nên quên đã có một đóa tường vi 
vừa nở hay đã nở ngày hôm đó, cũng như ông nên quên 
những chuyện đã xảy ra ở xứ này. 

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Tôi không thể quên một đóa tường vi, cũng như 
không thể quên những oan hồn vất vưởng của cả hai phía 
trong cuộc chiến vừa qua. 

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Cuộc chiến chưa chấm dứt.

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Tôi biết điều ấy. Chính vì thế tôi muốn kiến tạo 
một tâm thức hòa bình cho con người. Và tôi cũng muốn 
lập trai đàn giải oan. Tôi muốn trở lại Quế Sơn.

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Quế Sơn của ông không còn nữa. Am của 
ông, tôi đã đốt. Đất của ông, người ta đã cướp. Ở đây, chỉ 
còn linh hồn tôi thoi thóp. Và thơ tôi lao động trên phế 
tích của ngôn ngữ thời gian. 

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Ông đang đứng ở đâu? Chẳng phải là Quế Sơn 
tao nhã nẻo về cố quận? 

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)



Nhà thơ: Tôi đang đứng ở chỗ máu chảy tang thương 
ngẫu lục vẫn truyền sử xanh.

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Vẫn không phải vô sở trú thì có thể trao đổi 
trên cơ sở hiện sinh hiện tượng cơ cấu luận, phải không 
đạo hữu?

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Không, Quế Sơn đã không còn hiện thực xã 
hội chủ nghĩa mà quá độ đến hậu hiện đại thất tung thất 
tán rồi. 

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Thế thì ông cần phải bình tâm hồi hướng chân 
như.  Sáng mai, tại New York, tôi có buổi pháp thoại với 
các quan chức Liên Hiệp Quốc về ý nghĩa của sự dời đổi 
xét cả trên hai bình diện tâm thức và lịch sử. Buổi pháp 
thoại sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên toàn 
thế giới, sau đó là cuộc hành thiền qua phố Wall… Ông 
tham dự nhé.

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Ông muốn làm Phật sống à?

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Ông cũng biết là Phật vô cầu, tại sao ông hỏi 
tôi điều đó?

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)



Nhà thơ: Vì tôi thấy buồn cười.

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Lòng thành của tôi chưa đủ để chuyển hóa ông. 
Thật đáng tiếc. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi không tiếp 
tục chuyển vào thế giới tâm nguyện hòa bình của chư 
Phật, trong đó có ông. 

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ (cười lớn, tiếp tục đục đá và đọc): 
“Không cười cợt đười ươi và 
gái gú
chay tịnh mắt
để lòng tà vô độ

Hình đã đổ đè bóng 
Mưa đầu mùa trút suốt chiều hôm
lồn cạn
ráng chiều xanh 
mướt 
Không gọi nữa em yêu ngày chuyển 
bụng 
sinh đẻ hoàng hôn 
không thác lũ mặt trời

Không trăng sao của sến
mùa đĩ ngựa 
làm tình với mây bay
thoát
Không phu phen chữ 
nghĩa đồng bào 
rối loạn cương dương cõi miền thánh



Không một lần nữa
âm binh
Không ở lại lầu xanh thiếu phụ để thúy kiều 
về quê (Tàu) bắt ốc nuôi chồng cũ
không vào lăng thăm vua không vào miếu thăm thần 

không đốt hương 
để nghìn thu vắng 
lạnh cẳng lạnh gáy lạnh lưng 
ba nghìn thế giới
Không bó tay ngồi xổm chửi đổng thiên hạ
Nhất định không 
tao tất thắng mày tất thua
cả cái chết”.

                                                                 

HỒI  III. 
                            

CẢNH 1: 
Nhà thơ Lê Ngàn vẫn đục đá. Chỉ có âm thanh của cái  

đục chạm vào đá. Tiếng đục chậm dần và tắt hẳn. Sân 
khấu hoàn toàn im lặng và rồi đoàn người biểu tình xuất  
hiện. Họ là những người già, cả đàn ông và đàn bà, mang 
theo hình Hồ Chí Minh và quốc kỳ Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam đi trước. Tiếp theo là các biểu ngữ: “Trả 
đất lại cho chúng tôi”, “Chúng tôi cần công lý”, “Đả 
đảo bọn cướp nhà, cướp đất”… Trên những chiếc nón lá 
nông dân của họ cũng có những dòng chữ tương tự. Họ 
đi lặng lẽ, mệt mỏi, kéo lê trên sân khấu nhiều vòng, như 
thể họ đã đi qua nhiều năm tháng. Sân khấu vẫn im lặng.  
Chỉ có ánh sáng thay đổi như ngày qua đêm, rồi lại  
ngày… 



                              

CẢNH 2: 
Tiếp theo đoàn biểu tình, Đạo sư dẫn đầu đoàn người  

hành thiền từng bước đi qua sân khấu, rất chậm, có tiếng 
mõ làm nhịp. Backdrop chuyển qua phố Wall, New York.  
Khi đoàn người cùng với đạo sư vòng trở lại sân khấu lần 
thứ hai, cũng vẫn rất chậm trong tiếng mõ, phóng viên  
báo Time xuất hiện. Đoàn người đứng lại, tay chắp trước 
ngực.

Phóng viên: Thưa đạo sư, ngài có ý định sẽ tổ chức 
hành thiền qua lăng Hồ Chí Minh?

Đạo sư: Mô Phật. Một ngày nào đó. Đấy là một ý tưởng 
tuyệt vời. Phố Wall hay quảng trường Ba Đình cũng vô 
ngại như nhau. 

Phóng viên: Ngài tin  chính quyền Hà Nội sẽ cho ngài 
về làm điều đó?

Đạo sư: Chuyện gì cũng có thể. Tôi luôn để ngỏ tất cả 
mọi cơ hội tốt lành. 

Phóng viên: Có nghĩa ngài nghĩ Hà Nội sẽ thay đổi?
Đạo sư: Vâng, vấn đề là thời gian và chúng ta biết chờ 

đợi.
Phóng viên: Có người nói pháp môn của ngài có thể sẽ 

được Hà Nội chọn như một giải pháp cho vấn đề tư tưởng 
thời kỳ hậu Cộng sản ở Việt Nam. Thưa ngài, có thể xảy 
ra điều đó không? 

Đạo sư: Phần anh, anh có tin không?
Phóng viên: Về mặt lý thuyết thì có thể. Việt Nam đang 

có một khoảng trống về tư tưởng sau khi ý thức hệ Cộng 
sản phá sản. Tư tưởng chắp vá và hời hợt của ông Hồ Chí 
Minh không đủ tầm để thay thế, mặc dù chính quyền đã 
có nhiều nỗ lực cổ xúy cho cái gọi là tinh thần dân tộc của 



ông ta. Việt Nam vẫn là một quốc gia Phật giáo và ngài là 
nhân vật được thế giới kính trọng.
Đạo sư: Cám ơn anh. Thật ra, những nỗ lực hoằng pháp 
của chúng tôi đang hướng đến toàn nhân loại. Không chỉ 
Việt Nam đói khổ cần được lấp đầy bằng an lạc mà Tây 
phương cũng cần được giải thoát bằng những hân tưởng 
của thiền gia. 

Phóng viên: Có thể là vậy. Một số tăng thân của ngài 
cho rằng Quế Sơn là đất thánh, ngài sẽ về Quế Sơn và lập 
đạo tràng ở đó?

Đạo sư: Ở đâu con người an lạc, ở đó là đất thánh. Khi 
điều kiện cho phép, tôi sẽ về Quế Sơn, chỉ mong nhìn 
được những đóa tường vi vẫn nở. 

Phóng viên: Những đóa tường vi có ý nghĩa gì với 
ngài?

Đạo sư: Nẻo về cho những linh hồn luân lạc.
Phóng viên: Tại sao ngài không nói về Niết Bàn?
Đạo sư: Đạo Phật trong đời sống và Niết Bàn của tôi là 

hạnh phúc của cha mẹ tôi. Tôn giáo cần được nhìn thấy ở 
những góc độ hình nhi hạ và chỉ ở bối cảnh hình nhi hạ, 
tôn giáo mới mang lại an bình cho con người. 

Phóng viên: Phải chăng tôn giáo không cần “Thượng 
đế”?

Đạo sư: Tôi không nói là con người không cần Thượng 
đế, nhưng con người cần phải biết tự lo liệu cho mình.

Phóng viên: Tiếng nói của ngài có thể hòa giải được 
những khác biệt đối kháng?

Đạo sư: Tôi tin là vậy khi con người có thiện tâm, thiện 
ý với nhau.

Phóng viên: Nhưng chính tôn giáo vẫn là những 
nguyên nhân chính yếu nhất của sự chia rẽ con người.

Đạo sư: Vâng, đấy chính là một trong những lý do 
chúng tôi muốn tôn giáo hòa giải giữa con người với nhau 
trước khi hòa giải với Thượng đế. 



Phóng viên: Liệu ngài có hòa giải được với Hà Nội và 
hòa giải được những người Việt Nam sau cuộc chiến vừa 
qua, đặc biệt với đồng đạo của ngài ở trong nước?

Đạo sư: Trước hết cần phải nói lại điều này: Pháp môn 
của Quế Sơn và bản thân tôi không đối kháng với bất cứ 
ai, cho nên vấn đề hòa giải không cần phải đặt ra đối với 
vị thế của Quế Sơn. Tôi không phủ nhận rằng giữa những 
người Việt Nam còn nhiều ngăn cách và khác biệt, pháp 
môn của Quế Sơn không có khả năng hòa giải chính trị 
cho một dân tộc, nhưng pháp môn của Quế Sơn có thể 
mang đến cho mỗi con người một giải pháp riêng.

Phóng viên: Sau Liên hiệp quốc, ngài có định đến Little 
Saigon trước khi được về Hà Nội? 

Đạo sư: Vâng, tôi sẽ đến đó với những đóa tường vi dù 
có được hoan nghênh hay không. 

Phóng viên: Có một vài tờ báo của người Việt đang bôi 
nhọ ngài. Đó có phải là tình cảnh của một tiên tri với 
đồng hương của mình như trong Kinh thánh Thiên chúa 
giáo, hay có những tranh chấp về ảnh hưởng giữa ngài và 
các thế lực khác? 

Đạo sư: Không ai phủ nhận được sự thật. Và chỉ trong 
sự thật, con người mới tìm được sự công bằng. Pháp môn 
của Quế Sơn là nụ cười và chia sẻ nụ cười. 

Phóng viên: Ngài không phủ nhận sự tranh chấp?
Đạo sư: Thế giới vốn mâu thuẫn và tranh chấp, nhưng 

tôi đến để đối thoại và hòa giải trong sự khiêm cung của 
một hành giả, chuyển hóa năng lượng hòa bình vào tâm 
thức con người. 

Phóng viên: Tách rời khỏi hệ thống Phật giáo chính 
thống, pháp môn của ngài có thể bị coi là một dị giáo?

Đạo sư: Phật giáo là con đường mở. Và người ta có 
nhiều cách khác nhau để giải thoát. Pháp môn của Quế 
Sơn chưa bao giờ là một dị giáo.



Phóng viên: Về cơ bản, đó là một tư tưởng đối nghịch 
với các chế độ toàn trị. Nhưng xem ra Hà Nội vẫn có ý 
định đón chào ngài. Ngài giải thích điều này thế nào?

Đạo sư: Anh có vẻ vẫn thích nói chuyện chính trị. Thật 
ra, anh cũng như tôi đều biết trong chính trị, tất cả chỉ là 
những con bài, và người làm chính trị biết khi nào họ phải 
đi nước cờ nào. Tôi cũng sẽ trở thành một con bài trong 
ván cờ của họ. Vấn đề là tôi tìm được lợi ích gì trong ván 
cờ ấy. 

Phóng viên: Vâng, lợi ích của ngài?
Đạo sư: Tôi có cơ hội để nói những điều tôi ước mơ cho 

đồng bào mình.
Phóng viên: Họ có cho ngài cơ hội ấy không?
Đạo sư: Khi đứng trước đồng bào mình, không ai bịt 

được miệng tôi.
Phóng viên: Xét cho cùng, ngài là một giáo sĩ hay nhà 

chính trị?
Đạo sư: Đi đến tận cùng một giáo sĩ sẽ là một nhà chính 

trị, và đi đến tận cùng nhà chính trị sẽ là một giáo sĩ. Theo 
quan điểm của tôi, nếu cả nhà chính trị và giáo sĩ ý thức 
được đầy đủ điều này thì sẽ tốt hơn cho xã hội loài người. 
Bởi tận cùng của mọi đức hạnh đều giống nhau. Nhưng 
sự cấu kết giữa tôn giáo và nhà nước lại là một thảm họa 
cho con người, như nó đã và đang xảy ra trong lịch sử. 

Phóng viên: Tôi có thể hiểu đạo tràng của ngài như một 
cộng đồng chính trị không?

Đạo sư: Chúng tôi không nhằm mục đích chiếm lĩnh 
quyền lực, mà giải thoát quyền lực trên cuộc sống để con 
người có thể an cư  trong tự do. 

Phóng viên: Hà Nội tin rằng ngài vô hại? 
Đạo sư: Thậm chí, họ có thể nghĩ chúng tôi trang trí cho 

bộ mặt nhân quyền và chính sách hòa giải của họ. 
Phóng viên: Ngài chấp nhận điều ấy?
Đạo sư: Chẳng có điều gì không phải trả giá và sự trả 

giá nào cho lịch sử bao giờ cũng đắt. Vì thế cơ hội để 



người ta có thể nhen lên niềm hy vọng thì dù nhỏ đến đâu 
cũng quí.

Phóng viên: Ngài hy vọng điều gì?
Đạo sư: Mọi người tin vào sự đối thoại.

(Đám đông hành thiền vây quanh người phóng viên và 
nuốt mất ông ta. Họ vẫn chắp tay và tiếp tục bước đi  
trong nhịp của tiếng mõ). 

                                                          
                                                           

HỒI  IV.
                                 

CẢNH 1: 
Vườn đá tảng. Nhà thơ Lê Ngàn cùng vợ và hai con,  

mỗi người ngồi trên một tảng đá. Tất cả đều trần truồng. 
Thỉnh thoảng từ xa vọng lại tiếng của đám đông: “Trả 
đất lại cho chúng tôi”, “Đả đảo bọn cướp nhà, cướp 
đất”…

Con trai: Con không tin ông ấy dám vác mặt về đây đòi 
đất.

Vợ nhà thơ: Có thể ông ta không đến, nhưng biết đâu 
ông ta lại chẳng bắt tay với chính quyền để đuổi mình ra 
khỏi đây.

Con gái: Tại sao bố không điều đình sòng phẳng với 
ông ta? Chẳng phải chúng ta đã có công gìn giữ nó tới 
ngày nay, dù không còn nguyên vẹn? 

Nhà thơ: Chính vì chúng ta đã gìn giữ nó suốt mấy 
chục năm qua bất chấp tù tội và máu chảy, cho nên bố 
không muốn chúng ta phải từ bỏ nó. 

Con gái: Chắc chắn hôm nay ông ta đến chứ?
Nhà thơ: Ông ta đã hẹn bố như thế. 



Con gái: Tại sao bố không tin có thể nói chuyện phải 
trái với ông ta? 

Nhà thơ: Không thể nói chuyện với những người mà họ 
đã tự cho mình một huyền thoại thần thánh. 

Con trai: Có khi bố lo lắng quá đáng.
Nhà thơ: Con đừng quên sự cuồng tín tôn giáo là một 
trong những bi kịch khốc liệt nhất của con người, nhiều 
khi nó đẩy con người tới chỗ phản lại chính cái lý tưởng 
của mình.

Con trai: Nhưng chắc gì ông ta đến để đòi đất? 
Nhà thơ: Dù ông ta mua lại hay ông ta đòi, bố cũng 

không chấp nhận. Không có bất cứ sự thương lượng nào 
với Quế Sơn. Bởi Quế Sơn cũng là đất thánh của chúng 
ta.

Con trai: Nó chỉ là đất thánh của bố thôi. Con thấy 
sống ở đâu cũng được. Quế Sơn chỉ mang lại phiền toái.

Nhà thơ: Quế Sơn là danh dự của chúng ta. Bố thà chết, 
không để mất Quế Sơn.

Con trai: Con sẽ đi khỏi đây sau vụ mùa này.
Nhà thơ: Gia nghiệp của bố cũng là của con.
Con trai: Con không cần. Các đấng tối cao muốn giành 

giật thánh địa làm chỗ cho người ta tôn thờ thì cứ giành, 
nhưng đừng để con chiên của mình đổ máu.

(Nói xong, người con trai đi khuất sau các tảng đá).

Vợ nhà thơ: Thật ra em nghĩ, ông ta sẽ không ra mặt để 
làm chuyện này. Vấn đề là chúng ta phải đối phó ra sao 
khi có áp lực của chính quyền?

Nhà thơ: Đến đường cùng, anh sẽ tự thiêu. Đó là cách 
làm cho Quế Sơn trở nên ô uế, ông ta phải xấu hổ và danh 
dự của chúng ta được gìn giữ. Em có dám tự thiêu với anh 
không?

Vợ nhà thơ: Em không dám hứa. Điều ấy đòi hỏi sự 
dũng cảm, có khi là điên rồ.



Nhà thơ: Em cũng nghi ngờ lẽ phải của chúng ta ư?
Vợ nhà thơ: Không, em không nghi ngờ gì cả. Chính 

em đã đổ mồ hôi, nước mắt xuống đất này. Nhưng tại sao 
chúng ta phải chết để cho người khác hưởng? 

Nhà thơ: Đôi khi, người ta cũng cần phải chết cho chân 
lý.

Vợ nhà thơ: Không dại. Chân lý luôn thuộc về kẻ 
thắng. Em muốn cho người ta thấy chân lý và sự công 
bằng.

Con gái: Mẹ nói đúng. Hoặc chúng ta tung hê tất cả như 
anh Hai, hoặc chúng ta tử thủ đến cùng. 

Nhà thơ: Trong trường hợp của chúng ta, cả hai điều ấy 
đều bất khả. Họ sẽ vất chúng ta ra khỏi chỗ này như nhổ 
một rúm cỏ. Chúng ta không có quyền từ chối ước muốn 
của họ. Chúng ta cũng không có cả tiếng nói để tự vệ. 
Chúng ta chỉ có cái chết để minh chứng cho lẽ phải. 

Vợ nhà thơ: Em không chấp nhận mất hết. Em sẽ 
đương đầu.

(Đoàn biểu tình rách rưới với những biểu ngữ “Đả đảo 
bọn cướp nhà, cướp đất”, “Trả lại đất cho dân nghèo”,  
“Chúng tôi đòi công bằng”… đi ngang qua sân khấu 
chậm chạp, lê lết trong im lặng. Khi họ đi hết, gia đình 
nhà thơ Lê Ngàn cũng không còn một ai. Sân khấu trống 
trơn. Từ rất xa có tiếng mõ và tiếng tụng kinh từ từ lớn 
dần, cho đến khi nó trở thành một thứ âm thanh ồn ào 
chiếm lĩnh hết không gian, đạo sư xuất hiện).

                          

CẢNH 2: 
Âm bản. Vườn đá tảng. Chuyển qua kịch hình thể với  

những vũ điệu theo kiều hát Bội. 
Sự xuất hiện của đạo sư làm cho thế giới bỗng nhiên im 

lặng. Từ căng thẳng, khuôn mặt của đạo sư trở nên hân 



hoan khác thường. Ngài nhìn quanh như thể tìm lại  
những gì thân thuộc. Ngài sờ vào từng tảng đá và ngửi.  
Ngài cúi xuống đánh hơi sát mặt đất và bốc lên một nắm 
tung lên trời. Ngài lại cúi xuống mặt đất và ngửi. Khuôn 
mặt ngài giãn ra một nụ cười mãn nguyện. Rồi ngài nằm 
sấp xuống, hai tay giang rộng ôm mặt đất. Tiếng mõ bắt  
đầu vang lên từng tiếng, chững chạc. Rất lâu sau, ngài 
đứng lên. Lúc đó tiếng sênh phách mới hòa nhịp. Ngài  
bước đi, hai tay khuỳnh ra và ôm một khoảng trống. Vẫn 
loanh quanh qua các viên đá tảng, ngài chưa thật sự tìm 
thấy cái ngài muốn, vì thế có lúc ngài ngửa cổ lên trời,  
ngửi hư không. Từ trên cao rơi xuống một cái lọng che 
trên đầu ngài. Khuôn mặt ngài trở nên trầm trọng và ngài  
bước đi nặng nề. Trước mặt ngài xuất hiện một cái ghế 
trông giống như ngai vàng rực rỡ. Ngài ngồi xuống cái  
ghế đó. Loay hoay trên ghế một lúc ngài mới tìm được 
một tư thế thoải mái. Ngài muốn nói một điều gì đó 
nhưng không thành tiếng. Tiếng sênh phách từ từ lắng 
xuống. Người ta nghe thấy có tiếng rên của phụ nữ sung 
sướng lúc làm tình. Ngài ngồi mơ màng. Khán giả chờ 
đợi ngài sẽ sục cặc và dường như ngài đã sục cặc. Bất  
chợt tiếng đại hồng chung vang lên, trầm và mạnh. Ngài  
sửa lại tư thế, xếp bằng hai chân tọa thiền. Tiếng chuông 
và tiếng rên của đàn bà quyện vào nhau, làm nhịp cho 
nhau. Bỗng nhiên ngài gầm lên để chiến thắng cơn cám 
dỗ. Ngài đạp đổ chiếc ghế. Nhưng tiếng rên đàn bà vẫn 
còn đó. Tiếng chuông cũng trở nên hoan lạc. Ngài lại  
bước đi, tìm kiếm cái thất lạc. Dường như không còn Quế 
Sơn. Không còn vườn đá tảng. Ngài đi trên đồng bằng, 
trên những phố không người. Rồi ngài quyết định phải  
nhặt nhạnh lại mọi thứ của ngài. Nhưng thật ra ngài cũng 
không phân biệt được cái gì là của ngài và cái gì không 
phải của ngài. Bởi thế, ngài nhặt tất cả những gì ngài  
thấy. Ngài bị đánh đập bởi lũ côn đồ. Ngài bị phỉ nhổ bởi 
đồng đạo. Tuy thế, tiếng rên của đàn bà vẫn đeo bám 



ngài. Ở cuối đường, tiếng rên làm cho ngài gục xuống 
cùng với bóng tối. 

Sân khấu lại trở nên im lặng như thể chưa diễn ra điều 
gì. 

Nhà thơ Lê Ngàn xuất hiện, ông đi ngang sân khấu một 
tay cầm ngọn nến, một tay cầm đóa tường vi. Rồi vợ và 
con trai, con gái ông cũng lần lượt xuất hiện và đi qua 
sân khấu như đi qua trần gian và không để lại một dấu 
vết gì. Nhưng những con người khốn khổ thì vẫn tồn tại.  
Đoàn biểu tình với biểu ngữ: “Đả đảo bọn cướp nhà,  
cướp đất”, “Trả lại đất cho chúng tôi”… kéo lê tới giữa 
sân khấu và họ ngồi xuống, tại đó, mãi mãi. Màn nhung 
của sân khấu vẫn mở. Cho đến khi các diễn viên chính ra 
chào khán giả và mọi nghi thức như tặng hoa đã xong,  
khán giả ra về, những người biểu tình đòi đất vẫn tiếp tục 
ngồi với biểu ngữ của họ. 

4.5.2007

QUÁN

CẢNH 1
Buổi sáng. Quán hẻm bên hè phố với chiếc bàn thấp và 

những chiếc ghế nhựa, sơ sài. Bàn nào cũng có người 
ngồi. Có bàn 1 người. Có bàn 2 người. Bàn 3 đến 5 
người. Hầu hết là đàn ông. Một người đàn ông dựng xe 
và bước đến chỗ bàn đã có 4 người ngồi. Ông ta ngó 
quanh tự tìm cho mình một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

Khách 1: (nói với người đàn ông vừa mới đến – Khách 
5) Đi viếng Bố Già Nam Bộ không?



Khách 5: Ông ấy không phải là người đầu tiên chết và 
cũng không phải là người cuối cùng. Đi làm cái gì. 

Khách 2: Cũng có lý. Đợi tất cả các Bố Già ngủm rồi đi 
viếng một lần cho gọn. 
Khách 5: Bố Già này chết, lại có Bố Già khác xuất hiện. 
Vẫn có cái gì đó vĩnh cửu luân lưu. Cho nên tốt nhất là 
không cần phải tiễn biệt bất cứ ai.

(Người chủ quán đến mời nước)
Khách 5: (nói với chủ quán) Cho một Lipton nóng.
Khách 1: Nhưng vẫn cần một nén nhang cho một người 

tử tế như Bố Già Nam Bộ chứ. 
Khách 5: Chuyện tử tế hay không cũng cần phải coi lại. 

Tao không tin có một thằng Bố Già nào lại tử tế. 
Khách 3: Trong trường hợp nó nghỉ hưu rồi thì có thể.
Khách 5: Đó chỉ là một trò điếm. 
(Ở bàn bên cạnh có ông khách trẻ ngồi một mình, đang 

đọc báo. Ông ta ngẩng đầu nhìn người Khách 5, rồi lại  
cúi xuống chăm chú đọc tiếp).

Khách 2: Làm từ thiện đang là một cái mốt. Lương tâm 
tỉnh thức về già cũng là một cái mốt để mua một vé cho 
đời sau. Bọn cơ hội lúc nào cũng biết cách tận dụng lợi 
thế.

(Người chủ quán bưng nước đến, ông ta định nói một  
điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ông khách ngồi đọc báo 
một mình nên thôi).

Khách 5: Tốt nhất là cứ coi như tụi nó không có. 
Khách 1: Làm sao coi tụi nó như không có được khi 

chúng ta vẫn phải giữ lề luật của bọn nó. 
Khách 2: Cứ địt mẹ chúng nó là xong.
Khách 1: Cũng chẳng có cái gì xong. Chửi chúng nó thì 

cũng chỉ có mình nghe.
(Khách 4 tủm tỉm cười và rít một hơi thuốc, ngửa cổ thả 

khói lên trời. Có tiếng chuông điện thoại. Khách 5  rút  
điện thoại trong túi quần.



Khách 5: (nói điện thoại) Anh đây… Đề tài gì vậy?... 
Để anh tính, sẽ báo lại em sau… Ok, bye.

(nói với Khách 4) Mày viết kịch bản phim không? Bọn 
Thiên Hà đặt hàng.

Khách 4: Phim truyền hình hay phim nhựa?
Khách 5: Truyền hình nhiều tập. Mỗi tập 5 triệu. Đề tài 

cho Teen.
Khách 4: Teen không viết. Tao không thích nhố nhăng. 

Tao chỉ thích xúi dại thôi. 
Khách 1: Để tao viết cho. Ba ngày nữa đưa đề cương. 
Khách 5: Ok.
Khách 2: Xét cho cùng, cũng chẳng có nghề nào lương 

thiện. 
Khách 4: Có đấy. Tôi chỉ viết những gì tôi thích. 
Khách 2: Ông có viết vì tiền không?
Khách 4: Ở Hollywood người ta viết vì tiền. Ở New 

York Times người ta cũng viết vì tiền. Ở tạp chí Văn 
Nghệ, tạp chí Cộng Sản, hay Thanh Niên, Tuổi Trẻ… 
người ta cũng viết vì tiền hoặc một thứ gì đó hơn cả tiền. 
Những chỗ đó không có tôi.

Khách 2: Cứ cho là như thế. Nhưng ông viết cũng vì 
một mục đích riêng nào đó chứ. Mà cái mục đích của ông 
có chắc là không gây tai hại cho người khác? 

Khách 4: Tất nhiên là có thể gây hậu quả, tốt hoặc xấu. 
Nhưng cục cứt thối không phải là không cần thiết như 
một bông hoa thơm.

Khách 2: Dù ở lĩnh vực nào. Người ta cần có trách 
nhiệm với cộng đồng.

Khách 4: Đấy là giáo điều của bọn cai trị. Tôi chỉ muốn 
người ta nổi loạn. 

(Ông khách ngồi đọc báo ở bàn bên cạnh liếc nhìn 
Khách 4)

Khách 2: Tôi không ủng hộ nhà nước. Nhưng có thể là 
vô tình, ông có cùng giọng điệu với một phe phái khác. 
Đó cũng là một cái bẫy.



Khách 4: Không vô tình, cũng không có một cái bẫy 
nào cả. Vấn đề không phải là có đồng điệu hay không với 
một phe phái nào đó, mà là có tự do hay không. Và cái tự 
do ấy cho phép người ta trở nên khác biệt trong khi người 
ta vẫn có thể có một tiếng nói chung.
Khách 3: Mấy cha cãi nhau chuyện cũ xì. Đây mới là vấn 
đề mới: Trưa nay kiếm chỗ nhậu không? Lâu quá chưa 
nhậu.

Khách 1: Nhậu thì nhậu. Ngồi ở đâu?
Khách 3: Vào Dinh Tổng Thống đi.
Khách 2: Ok. Nhưng còn sớm quá. Ngồi đây chút nữa.
Khách 5: Mấy ông đọc bài trên Đàn Chim Việt online 

chưa? 
Khách 2: Có gì hay?
Khách 5: “Bao giờ Trung Quốc tấn công Việt Nam?”. 

Một bài đáng quan tâm. Đọc xong bần thần cả người. 
Khách 1: Vấn đề là thời gian thôi.
Khách 2: Vấn đề lúc nào mà không là thời gian.
(Mọi người cười).
Khách 4: Cầu cho nó đánh. Phải để cho mấy thằng 

Cộng sản nó dạy nhau thì mới tỉnh ra được.
(Ông khách ngồi đọc báo ở bàn bên cạnh lại liếc nhìn 

Khách 4)
Khách 2: Đừng giận mất khôn. Nó đã dạy mấy lần rồi 

mà có tỉnh ra đâu. 
Khách 5: Tôi không hiểu nổi đến giờ này mà tụi nó vẫn 

bợ đít thằng Tàu.
Khách 3: Chính mấy ông mới cần tỉnh ra đấy. Mấy ông 

đừng quên thằng Tàu ho là thằng Việt Nam ốm liền. 
Khách 4: Ông cũng đừng quên là bọn giặc cỏ Mông Cổ, 

bọn mọi rợ Mãn Thanh đã từng đạp đầu cỡi cổ người 
Hán.

 Khách 2: Nhưng rồi người Mông Cổ, người Mãn 
Thanh cũng đã bị Hán hóa. Điều kỳ diệu nhất của lịch sử 
con người là người thắng trong thời chiến lại thường là kẻ 



thua trong thời bình. Ở Việt Nam bây giờ cũng đang diễn 
ra quá trình đảo ngược đó. 

Khách 3: Ông có mơ không đấy?
Khách 2: Mặc dù xã hội càng lúc càng suy đồi, nhưng 

nếu nhìn sâu vào bên trong, chúng ta lại thấy những giá trị 
cũ của cái vốn bị coi là sản phẩm của cuộc xâm lăng về 
văn hóa và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt 
Nam đang được phục hồi một cách ngoạn mục. Hay nói 
một cách khác, chính các giá trị văn hóa xã hội truyền 
thống của miền Nam cũ đã cứu vớt dân tộc này không nát 
bét trong cái vực thẳm của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa máu me. 

Khách 5: Bọn Cộng sản đã phung phí nhân mạng và 
thời gian cho sự ngông cuồng ngu xuẩn.

Khách 3: Chửi Cộng sản hoài không chán à?
Khách 5: Cuộc chiến của sự lì lợm. Im lặng là bỏ cuộc. 

Và người ta chỉ mong có vậy. 
Khách 2: Bi kịch nhất của dân tộc Việt Nam ngày nay 

là hội chứng yêu cái xiềng xích của mình. Và những 
người tỉnh thức bị coi là dở hơi. 

Khách 1: Thôi, lên đường. Đi nhậu cho bớt dở hơi.
(Cả bọn đứng lên rời quán cà phê).

  

CẢNH 2
Quán cà phê tối thui. Những chiếc ghế đôi xếp hàng 

quay lưng vào nhau và quay lưng lại với khán giả. Người 
phục vụ cầm đèn pin soi đường dẫn một cặp tình nhân 
vào ghế ngồi. 

Giữa tiếng nhạc êm dịu, bất chợt một tiếng thì thầm: 
“Nhột em”. Hoặc đôi khi một tiếng rên nhẹ. Khán giả 
không nhìn thấy gì, chỉ thỉnh thoảng có một cặp đứng lên 
sửa lại quần áo cho ngay ngắn trước khi rời quán. Cũng 
thỉnh thoảng lại có một cặp khác vào. 



Một ai đó đốt thuốc. 
Tâm điểm của sân khấu tập trung vào đốm lửa của điếu 

thuốc.
Khi điều thuốc tàn. Những tiếng rên của các cô gái lúc 

làm tình bắt đầu vang lên, từ nhỏ rồi to dần. Và cực đại  
như một bản hòa ca tràn ngập không gian, cho đến khi  
bất chợt đèn bật sáng…

CẢNH 3
…Người ta chỉ thấy trên sân khấu một quán nhậu. Trên 

bàn của 5 ông khách quen thuộc, những dĩa mồi đã cạn. 
Những vỏ chai nằm ngổn ngang dưới đất. Những ly bia 
đang uống dở…Vẫn có người khách ngồi một mình ở bàn 
bên cạnh.

Khách 1: Quán nhậu cũng như bóng đá, thực chất là cái 
được chính quyền định hướng để ru ngủ nhân dân. Nó tạo 
ra ảo giác về tự do và sự thịnh vượng của cuộc sống. Bởi 
thế không lạ gì người ta thấy quán nhậu tràn lan như hội 
hè và bóng đá được tôn vinh như phẩm giá dân tộc mặc 
dù đó là một nền bóng đá què quặt và dơ bẩn. 

(Người khách ngồi một mình nhìn Khách 1 với một vẻ 
căm ghét).

Khách 2: Quán nhậu là chỗ để người ta chỉ trích, chửi 
bới chính quyền mà không sợ bị bắt.

Khách 3: Quán nhậu là chỗ để xì hơi sự bất mãn.
Khách 4: Quán nhậu là chỗ để người ta cảm thấy cuộc 

đời đáng sống.
Khách 5: Vui cũng nhậu. Buồn cũng nhậu. Không vui, 

không buồn cũng nhậu.
Khách 2: Cô đơn cũng nhậu. Làm ăn cũng nhậu. Gặp 

bạn gặp bè không thể không nhậu.
Khách 3: Nhậu là làm tình với cuộc sống.
Khách 4: Nhậu là giết người trong mộng.
Khách 5: Nhậu là khí phách nam nhi.



(Một cô gái bước đến, tay cầm ly bia)
Cô gái: Nhậu là thường tình nhi nữ.
(Cô gái kéo ghế ngồi xuống)
Khách 2: Ừ, thế mới oách. Cứ nhậu là OK.
Khách 3: Nhậu không cần bao cao su.
Khách 4: Nhậu không cần tính đảng.
Khách 5: Nhưng nhậu cần có tính dục.
Cô gái (nâng ly): Anh Năm lúc nào cũng có lý.
Mọi người cùng nâng ly: Em là mồi của bọn anh.
Cô gái: Chấp cả 5 anh đó. 
(Người khách ngồi một mình nhìn cô gái chăm chăm).
Khách 4: Ừ, làm tình cũng cần tính đoàn thể mới vui.
Khách 3: Cũng cần tính khủng bố.
Khách 2: Và đếch cần tính truyền thống.
Cô gái: Nhưng nhất thiết phải có lãnh đạo.
Khách 5: Tất nhiên, đó là vai trò của em.
Cô gái: Nhất trí thế nhé.
Tất cả họ cùng nâng ly và hô: Dzô…
Khách 1: Uống rượu, dễ có cảm giác mình là “phần còn 

lại của thế giới”.
Cô gái: Không uống rượu, em vẫn thấy anh là “phần 

còn lại của thế giới”. Có lẽ đó là điều khiến em luôn luôn 
là một fan của anh. 

Khách 1: Thật ra, không bao giờ có cái gọi là “phần 
còn lại của thế giới”. Đó chỉ là ảo tưởng. Cái tính đồng 
nhất nơi con người mới là thật. Và đó là điều kinh khủng 
nhất. 

Cô gái: Chỉ những người như anh mới nhận ra điều đó. 
Và nó làm cho anh trở thành “phần còn lại của thế giới”.

Khách 2: Chúng mày muốn tán nhau thì để lúc khác. 
Mồi là của chung.

Tất cả họ lại cùng nâng ly và hô: Bọn tao là tất cả thế 
giới. Dzô…

Khách 3: Bọn còn lại là hư ảo. Dzô… (Hắn nâng ly  
một mình).



Khách 4: (Cụng ly với cô gái) Và mồi bao giờ cũng chỉ 
là bánh vẽ.

Cô gái: Tội nghiệp anh Tư thiếu đức tin. (Cô gái cầm 
tay anh Tư đặt lên ngực mình) Mồi thật và sự sống thật. 

Khách 5: Hàng hiệu đó.
Khách 4: Cái gì không thuộc về mình thì cái đó không 
có.

Cô gái: Em đây anh à. 
Khách 3: Thằng này nó “mục hạ vô nhân”. Em cho nó 

biết thế nào là nữ quyền đi.
Cô gái: Em sợ anh Tư choáng.
Khách 4: Thử đi.
Cô gái: Thật chứ không thử.
Khách 4: Coi chừng anh phải bỏ chạy.
Cô gái: Đồ đểu.
Khách 3 (nâng ly): Cái này thì phải… vào.
(Ánh sáng mờ dần rồi tối hẳn).

CẢNH 4
Quán chỉ có một người khách duy nhất ngồi. Chủ quán 

là một bà già, thỉnh thoảng đi ra đi vào. Khách là một cô 
gái. Không ra vẻ chờ đợi một ai. Hững hờ. Trước mặt cô 
là chai bia và gói thuốc. Cho đến khi cô gái hút hết điếu 
thuốc thứ hai, vẫn chẳng có điều gì xảy ra như người ta  
có thể chờ đợi. 

Bỗng nhiên, những âm thanh xốn xang của xe cộ ngược 
xuôi đổ dồn đến, tràn ngập khán phòng. Cô gái vẫn ngồi  
im. 

Màn từ từ khép lại.

9.9.2008

THÀNH PHỐ DƯỚI ĐẦU GỐI
(kịch bản phim ngắn)



(Tất cả mọi hình ảnh đều được nhìn bởi một ống kính 
đặt trong khoảng dưới đầu gối.

Âm thanh thật của đường phố).

NGOẠI. NGÀY.
Đôi chân phụ nữ, váy trên đầu gối, với giày cao gót gõ 

trên hè phố đang lót gạch dang dở.

NGOẠI. NGÀY.
Bên cạnh đôi chân phụ nữ xuất hiện một đôi chân của 

người mù với cây gậy. Họ đi song song với nhau một 
đoạn đường.

NGOẠI. NGÀY.
Và rồi đôi chân phụ nữ rẽ vào một con hẻm ngập nước. 
Cô tháo đôi giày cầm ở tay, lội bì bõm.

NGOẠI. NGÀY.
Đi qua một nhúm phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất dưới 

mái hiên một căn nhà. Họ đang đánh bài tứ sắc.

NGOẠI. NGÀY.
Đi qua một người đàn ông đang ngồi xổm xỉa răng trước 

cửa.

NỘI. ĐÊM.
Đôi chân phụ nữ bước qua ngưỡng cửa một ngôi nhà. 

Và khuất trong bóng tối.

NGOẠI. NGÀY.
Vẫn đôi chân phụ nữ đó và đôi giày cũ, bên cạnh là cặp 

chân đàn ông với đôi giày sạch bóng. 
Họ băng ngang qua đường. 
Dưới chân họ là một nắp cống bằng sắt, hình tròn có hoa 

văn đẹp. Một loại nắp cống xưa cũ. Chung quanh nắp 



cống là một đường rãnh sâu khoảng hơn một tấc và rộng 
gần hai tấc. 

Những bánh xe chen nhau, lách qua nắp cống. Có tiếng 
chửi thề. 

“Địt mẹ mày, đi xe thế à”.
Những ống bô xe xịt khói đứng yên một chỗ. 

NGOẠI. NGÀY.
Trên lề đường, họ bước ngang qua một đứa bé khoảng 

một tuổi nằm dưới đất với cái mũ xin tiền bên cạnh. 

NGOẠI. NGÀY.
Họ bước đến chân cầu. 
Và ngồi thả chân đong đưa bên kè đá. 
Phía dưới bờ nước cạn, xác một con vịt chết bên cạnh 

một búp bê bằng vải.

NGOẠI. NGÀY.
Trong một góc nhìn rộng, trên sông lều bều những đàn 

vịt chết. Từng lớp, từng lớp trôi đầy.
 (một đoạn nhạc duy nhất trong phim: nhạc tưởng niệm 

chiến sĩ trận vong, hoặc âm nhạc diễn tả sự dâng tràn).
Lẫn trong đó một xác người.
Cận cảnh, đó là xác một cô gái.

NGOẠI. NGÀY.
Rồi họ tiếp tục bước đến một khu phố đông người…

NỘI. NGÀY.
…Trong một siêu thị với những đôi chân khác nhau, 

trước các cửa hàng, trên cầu thang cuốn.... Và mất hút 
trong đó.

17.10.2009



THẾ GIỚI
(Kịch câm)

(Tặng Nguyễn Thái Tuấn, Thận Nhiên, Lynh Bacardi,  
Trịnh Cung, Phương Lan của những ngày Đà Lạt 2008).

                                                                
                                                                
 HỒI I.
                                                              

CẢNH 1.
Một người đàn ông giết gà. 

Trước hết, ông ta vặt lông cổ con gà. Một tay cầm hai 
chân con gà giơ lên, cùng lúc bàn tay ấy cũng nắm lấy 
đầu con gà bẻ cong phần cổ để lộ mảng da đã vặt sạch 
lông. Bàn tay kia, ông ta cầm con dao cứa ngang cổ con 
gà. Máu vọt ra tung tóe. Ông ta hứng máu vào một cái  
bát. Con gà đã cạn máu, nhưng vẫn còn dẫy, ông ta liền 
vặn cổ và đút đầu con gà vào cánh của nó rồi nhúng vào 
nồi nước nóng để bên cạnh còn đang bốc hơi nghi ngút.

                                                                 
CẢNH II. 
Con heo bị trói nằm dưới sàn. 

Người đàn ông cầm hai kẹp điện kẹp vào hai tai con 
heo. Ông ta bước về phía cột nhà có sẵn ổ cắm điện, kéo 
cầu dao. Con heo dẫy nhẹ rồi nằm im. Hạ cầu dao xuống,  
ông ta đến gỡ hai kẹp điện. Với sức mạnh hiếm có, ông ta 
bế xốc con heo lên, treo hai chân sau vào một cái móc 
sắt. Thật chính xác, ông ta cầm con dao chọc một nhát  
vào cổ con heo. Máu xối xả vọt ra được hứng vào một cái  
xô nhựa dơ bẩn, dưới đất.

                                                                   



CẢNH III.
Con dê bị xích cổ vào chân cột. 

Người đàn ông cầm chiếc roi tre quất liên tục vào con 
dê. Con dê đau đớn lồng lên tuyệt vọng. Cho đến khi cả 
người đàn ông và con dê đều mồ hôi ướt đẫm, con vật  
mới thoát được cảnh tra tấn. Nhưng liền sau đó nó bị  
chọc tiết như người ta đã chọc tiết con heo.

                                                                    
CẢNH IV.
Con bò chảy nước mắt buồn khôn tả. Nó biết trước số 
phận của mình.

Người ta quàng dây thừng được thắt theo kiểu thòng 
lọng vào hai chân trước con bò, tiếp theo là hai chân sau. 
Sau đó, người ta kéo từ từ cho dây thừng xiết lại rồi giật  
mạnh hai chân trước cho con bò té khuỵu xuống, rồi  
người ta kéo tiếp hai chân sau, con bò ngã chổng vó. Một 
người cầm búa tạ đi đến trước đầu con bò. Đập ba nhát.  
Con bò chết không kêu được  tiếng nào. Ngay sau đó nó 
bị cứa cổ. Máu phọt ra một vòi lớn, cũng được hứng vào 
xô. Một người cầm cái ca nhựa múc máu uống. Ông ta 
lau miệng bằng tay. 

                                                                     
CẢNH V.
Cảnh chợ. 

Một người đàn bà đi chợ chỉ vào con cá lóc đang bơi  
trong thau. Người bán cá bắt con cá đó ra đặt trên thớt.  
Và chỉ cần đập hai cái bằng cán dao, con cá nằm im cho 
bà ta làm vẩy. Trong vòng vài phút, con cá đã nằm trong 
giỏ của người đi chợ.

                                                                     
                                                                     
CẢNH VI.
Trong phòng hộ sinh.



Người đàn bà mang bầu được đỡ lên bàn đẻ. Ánh đèn 
rọi sáng âm hộ người đàn bà vừa được cạo sạch lông 
đang hướng thẳng về phía khán giả. Sau vài đường rạch 
của bác sĩ, âm hộ người đàn bà mở rộng. Một thai nhi  
được lấy ra. Người xem không biết thai nhi ấy còn sống 
hay đã chết. 

                                                                      

HỒI II.
                                                                     

CẢNH I.
Trên bàn nhậu. 

Trong rất nhiều rượu thịt được bày ra, có một đĩa lớn 
đựng thai nhi con người vẫn đang thoi thóp đập.

Mọi người trên bàn nhậu nâng ly và cùng hô vang:  
“Vô”. 

Đó là  âm thanh duy nhất trong suốt vở kịch. Hoành 
tráng và khô khốc.

7.9.2008

TRỐN KHỎI THIÊN ĐƯỜNG

CẢNH 1:
Dưới cột điện, cô gái đứng chờ. Kéo ngang cột điện có 

một biểu ngữ: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Ngài”. Những người đàn ông đi ngang qua, tất cả 
đều ngoái nhìn cô. Thậm chí có người còn đứng lại quan 
sát cô, đánh giá nhan sắc và ước lượng số tiền mà họ sẽ 
phải trả nếu muốn mang cô đi. Nhưng cô không quan tâm 
đến bất cứ một người đàn ông nào như thể cô không nhìn 
thấy họ. 



Cái loa sắt: Đến giờ học tập theo gương ngài.
Cô gái bước đi, bỏ lại cái cột điện một mình giữa sân 

khấu.
Cái bóng đèn đổi màu từ vàng sang đỏ.
Cái loa sắt phát ra những tiếng rên của cô gái.

Một người đàn ông khác xuất hiện. Ông ta trườn ra 
giữa vùng ánh sáng đỏ rồi đứng lên phủi quần áo. 

Người đàn ông (gọi khẽ): Em ơi, đến chưa? 
Cái loa sắt: Không ai có thể đến được nơi này nếu linh 

hồn họ chưa được kết nạp.
Người đàn ông vội bịt tai lại. Và ngồi thụp xuống.
Cái loa sắt: Nhưng cũng không ai có thể thoát được nơi 

này nếu như thân xác họ chưa tan rữa.
Người đàn ông bỏ chạy, nhưng cái bóng đèn đuổi theo 

ông ta bằng những chùm ánh sáng huyễn hoặc. Ông ta 
chạy lòng vòng cho đến khi bị chùm ánh sáng quây nhốt 
lại bằng một màu tím.

Cái loa sắt: Công đức của Ngài phủ sáng khắp đất trời.
Người đàn ông quì xuống.
Cái loa sắt: Uy lực của Ngài vượt qua thời gian.
Người đàn ông cúi lạy.
Cái loa sắt: Tình thương của Ngài không biên giới.
Người đàn ông nằm xuống.
Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn.

CẢNH 2:
Tiếng nói trong bóng tối.

Giọng nữ: Em đây.
Giọng nam: Đi được chưa?
Giọng nữ: Bất cứ khi nào em bước đi, ánh sáng sẽ ngay 

lập tức soi chiếu.
Giọng nam: Anh sẽ cõng em. Bọn chúng sẽ không nghe 

thấy tiếng em bước và cũng sẽ không nhìn thấy dáng em 
đi.



Giọng nữ: Nhưng bọn chúng sẽ đánh hơi được mùi em. 
Giọng nam: Anh sẽ bọc em lại.
Giọng nữ: Làm sao em thở?
Giọng nam: Ở dưới địa ngục không cần thở. 
Giọng nữ: Thôi mình đi.

CẢNH 3:
Cột điện trơ trụi giữa sân khấu. Cái bóng đèn chiếu 

sáng một vòng tròn dưới sàn. 

Cái loa sắt: Tất cả mọi giấc mơ đêm qua đều đẹp. Ngay 
cả những người không ngủ cũng tràn đầy những ý tưởng 
tốt lành. 

Từng người đàn ông xuất hiện đi ngang sân khấu,  
khuôn mặt vô cảm. Không nói năng. Họ lầm lũi đi thẳng 
để đến một nơi nào đó. 

Cái loa sắt: Và hạnh phúc lại đến với chúng ta. 
Từng người đàn bà xuất hiện. Họ cũng lầm lũi đi về 

phía trước. 
Cái loa sắt: Đó là ý muốn của Ngài.
Đột nhiên một cô gái bỏ sân khấu chạy xuống phía khán 

giả và đi ra khỏi rạp hát.
Cái loa sắt: Những kẻ quay lưng lại với Ngài đều phải 

chết.
Có tiếng sấm dữ dội và sau đó là tiếng thét thất thanh 

của cô gái.
Cái loa sắt: Bình an của Ngài thấm đến cây cỏ.
Trên sân khấu đổ mưa. Đoàn người xếp hàng một, cả 

đàn ông lẫn đàn bà, tay chống gậy lặng lẽ đi qua.
Cái loa sắt: Được phục vụ Ngài là vinh quang của 

chúng ta.
Bỗng đoàn người ngừng lại, quay mặt về phía khán giả,  

giơ cây gậy lên trời.
Cái bóng đèn lướt qua từng gương mặt vô hồn của họ 

và lần lượt bôi xóa họ bằng bóng tối.



CẢNH 4:
Tiếng nói trong bóng tối.

Giọng nữ: Có ai nhìn thấy anh ấy đâu không?
Giọng nam: Hình như một ai đó đã đưa anh ta đi.
Giọng nữ: Đi đâu?
Giọng nam: Chúng tôi không biết. 
Giọng nữ: Hãy đi tìm anh ấy giùm tôi.
Giọng nam: Không thể đi trong trời tối thế này.
Giọng nữ: Thì phải có một cách nào chứ.
Giọng nam: Có ai biết đánh hơi không?
Giọng nam khác: Có, tôi biết. 
Giọng nam: Hãy đưa cô ấy đi tìm bạn. 
Giọng nam khác: Không thể được, vì bên ấy chỉ có 

một mùi duy nhất. 
Có tiếng chân một nhóm người rầm rập đi tới. 
Một giọng nói: Bắt thằng này.
Tiếng giằng co, vật lộn.
Một giọng nói khác: Đi.

CẢNH 5:
Vẫn chỉ có một cây cột điện với cái loa sắt giữa sân 

khấu.
Cái bóng đèn vẽ một vòng tròn màu xanh lá cây giữa 

sàn.

Cái loa sắt: Chúng tôi mơ thấy những tiếng cười rúc 
rích. Những khuôn mặt rạng ngời. Những đôi mắt trong 
xanh. Chúng tôi cũng mơ thấy những cánh đồng cỏ. 
Những dòng sông. Những giấc mơ làm chúng tôi no đầy. 
Chúng tôi cảm tạ ơn Ngài. 

Bỗng có tiếng nói phía sau lưng khán giả.
Giọng nam: Chúng tôi không mơ. Chúng tôi không thể 

mơ. Không có bất cứ thứ gì bên trong chúng tôi.



Cái loa sắt: Bên trong chúng tôi là Ngài. Bên ngoài 
chúng tôi cũng là Ngài. 

Giọng nữ (phía sau lưng khán giả): Chúng tôi không 
sinh nở.

Cái loa sắt: Chúng tôi là sự viên mãn của Ngài.
Giọng nam (phía sau lưng khán giả): Chúng tôi chỉ là 

ảo ảnh.
Cái loa sắt: Chúng tôi là sự thật của Ngài.
Giọng nữ (phía sau lưng khán giả): Chúng tôi là sự giả 

dối.
Cái loa sắt: Xin cảm tạ Ngài đã cho chúng tôi nhận biết 

chân lý.
Cái bóng đèn nổ. Vỡ tan. Sân khấu chìm trong bóng tối.
Cái loa sắt: Xin cảm tạ Ngài đã cho chúng tôi được 

hưởng ánh sáng tôn nhan của Ngài. Xin cảm tạ Ngài suốt 
đời chúng tôi. 

6.8.2007

DIỄN TỪ CỦA CÁI CHẾT 
(Cho mẹ tôi)

SÂN KHẤU ĐƯỢC CHIA LÀM 2 Ô

BỐN NGÀN NĂM 
TRƯỚC TRÊN MỘT 
NGỌN NÚI Ở PHÚ 
THỌ.

Một nhóm người thuộc bộ 
lạc Lạc Việt đang ngồi 
nướng thú rừng. Đàn ông 
đóng khố. Đàn bà cởi  
truồng. Thỉnh thoảng có 

NHÂN VẬT TÔI (đứng 
trong một cái lồng chim 
lớn ở một góc sân khấu, 
có thể kéo lên hoặc hạ 
xuống):
-Tôi đang sống trong một 
xã hội bị bằm nát bởi cái 
gọi là chủ nghĩa xã hội và 
hệ quả của cuộc chiến 
tranh 1954 -1975. Nhận 



người hót lên theo giọng 
của một con chim. 

biết tình trạng bị bằm nát 
này không phải đến từ 
một ý thức đối kháng mà 
bởi chính sự ngăn cách 
thực tế giữa tôi với thế 
giới chung quanh, giữa 
tôi với từng con người cụ 
thể, giữa những ý nghĩ và 
ý nghĩa của tôi và những 
người khác, giữa quá khứ 
và hiện tại, giữa các lối 
sống và nhận thức cuộc 
sống, giữa lịch sử cá nhân 
và lịch sử dân tộc. Đó là 
một cảm thức ly tán mà 
hướng quay về chỉ có thể 
là chính tôi, một định vị 
như một khả thể, vừa bấp 
bênh vừa xác tín.
Bấp bênh, bởi một cảm 
giác xao xuyến bất an. 
Một sự đe dọa hủy diệt 
thường trực có khi bóng 
gió có khi hữu hình. Một 
con cá nằm trên thớt. 
Xác tín, bởi tôi thấy mình 
thật sự hiện hữu với niềm 
tin: Tôi vẫn là tôi. 
Tôi vừa thấy mình ở 
trong, vừa thấy mình ở 
ngoài lịch sử. Đó không 
chỉ là lịch sử hình thành 
nên một dân tộc, lịch sử 
hình thành nên một nền 
văn hóa. Mà đó còn là 



Đồng loạt nhóm người  
này đứng lên, mỗi người  
hót theo một giọng chim 
khác nhau. Tiếng chim là 
một thứ tiếng nói bổ sung 
trong ngôn ngữ hàng ngày 
còn rất ít vốn từ của họ.

Một cô gái trong nhóm 
tách ra, cô đi về phía 
rừng.

lịch sử hình thành nên 
chính tôi. Cái lịch sử lúc 
nào tôi cũng muốn xóa 
bỏ. Cái lịch sử bị chia cắt, 
đứt đoạn không phải vì 
chiến tranh hay sự thống 
trị từ ngoài, mà bởi chính 
các nền văn hóa được áp 
đặt. 

NHÂN VẬT TÔI mở cửa 
lồng chim bước ra, hắn 
nhìn đám người đang 
hót. Bất chợt hắn cũng 
chu mỏ hót. Tuy nhiên 
âm thanh từ miệng hắn 
phát ra không phải tiếng 
chim, cũng không phải  
tiếng người.

NHÂN VẬT TÔI quay trở 
lại vào lồng.

-Khi cuộc chiến tranh 
chấm dứt vào năm 1975, 
cùng lúc với sự thống 
nhất về mặt địa lý của đất 
nước, một chia cắt khác 
mới thật sự bắt đầu. Nó 
làm hiển lộ sự khác biệt 
giữa tôi và các diễn biến 
của cuộc sống. Tôi nghĩ: 
Cái chết đã đến. Và tôi bị 
xóa bỏ. Tôi chỉ còn là 
một bóng ma. Cái bóng 



Cô gái quay trở lại. Cô đã 
biết che thân thể bằng lá.  
Tay cô ôm một rổ trứng 
khoảng 100 quả, vừa gà 
vừa vịt.
Mọi người xúm vào xem 
rổ trứng: 
-Trứng ở đâu nhiều vậy?
Cô gái chỉ vào bụng 
mình:
-Tôi đẻ ra nó.
Mọi người:
-Mày là đứa ăn cắp.
Cô gái:
-Tôi không ăn cắp. Tôi đẻ 
ra nó.
Mọi người:
-Hãy chứng minh đi.
Cô gái chỉ vào mấy chiếc 
lá che chỗ kín:
-Tôi đã biết che nó lại.
Mọi người:
-Không ai che, sao mày lại 
che? Nó không chứng tỏ 
rằng mày đã đẻ.
Cô gái:
-Tôi đã chứng tỏ bằng sự 

ma ấy cũng không bao 
giờ lành lặn. Chân bị vất 
dưới gầm giường. Hai tay 
bị xông khói trong gác 
bếp. Còn cái đầu lúc nào 
cũng ngong ngóng bên 
cửa sổ.

NHÂN VẬT TÔI ngồi  
xổm trên cái bồn cầu 
tiêu.



xấu hổ.
Mọi người:
-Sinh đẻ là vinh dự của 
đàn bà. Sao lại xấu hổ?
Cô gái:
-Vì tôi không thụ thai bởi 
một người đàn ông.
Mọi người:
-Nó dâm loàn. 
-Hãy đuổi nó ra khỏi bộ 
lạc.
-Hãy giết nó.
Cô gái:
-Tôi trinh trắng.
Mọi người:
-Điêu ngoa. Gái đĩ già 
mồm.
Đám đông xô cô gái ngã 
xuống vực sau khi đã 
giằng lấy rổ trứng khỏi  
tay cô ta. 
Họ cùng bước ra khỏi sân 
khấu.

NHÂN VẬT TÔI đứng sát  
thành lồng.

-Năm 2000. Tôi trở về 
nơi chôn nhau cắt rốn. 
Tôi không thấy tổ tiên, 
nhưng tôi thấy dòng họ. 
Dù vậy, những người bà 
con không cho tôi thấy 
một mối tương quan nào 
giữa họ và tôi. Ngôi nhà 
xưa kia, nơi tôi đã sinh 
ra, đã có một gia đình 
khác ở. Tôi bước vào 
trong căn nhà ấy. Tôi 



không thấy bóng cha mẹ, 
anh em ruột thịt. Tôi cũng 
không cảm thấy đó đã 
từng là căn nhà của mình. 
Sự xa lạ là cảm quan của 
một kinh nghiệm rất cá 
nhân, đồng thời là một 
biểu thức tất yếu của nhà 
văn. Nó là điều kiện cho 
sự khác biệt và độc lập 
của nhà văn. Tôi đã nghĩ 
thế và tôi trở thành nhà 
văn từ kinh nghiệm xa lạ 
đó. Và những gì được 
viết ra, theo những cách 
thức mà tôi nhận được từ 
bối cảnh cuộc sống chỉ là 
một lịch sử  được sắp đặt 
theo cái cách riêng của 
tôi. Cái cách mà tôi nhận 
được từ chính cuộc sống: 
hỗn độn và chia cắt, 
phẳng và dẹt.
Câu chuyện hay tác 
phẩm, là một nỗ lực gắn 
kết theo một trật tự khác, 
nhằm đạt đến một thông 
suốt liên không gian, liên 
thời gian của tâm thức và 
những sự kiện tương 
quan. 
Không thể nào hiểu được 
vũ trụ khi con người tư 
duy bằng suy tưởng của 
mặt đất. Tuy thế, tôi đã 



TRÊN CON ĐƯỜNG 
MÒN GIỮA RỪNG SƠN 
ĐỊNH, THUỘC HUYỆN 
LA HAI, TỈNH PHÚ 
YÊN NGÀY 15.4.1975.

Người lính du kích địa 
phương áp tải 4 tù binh 
thuộc quân đội Việt Nam 
Cộng Hòa. Đến một ngã 
ba, người du kích nói:
-Đi về phía tay phải.

bẻ gập không gian và uốn 
cong thời gian thành một 
vòng tròn, tạo nên những 
va đập lịch sử. Những cơ 
hội sát sườn. Những số 
phận chồng lấn. Và đó là 
thiết kế bố cục tác phẩm 
của tôi. Không có khởi 
đầu cũng như không có 
kết thúc. Diễn biến cuộc 
sống con người không 
phải là một đường thẳng 
đi từ quá khứ đến hiện tại 
rồi tương lai. Giữa cái 
thường hằng và bất định 
là một nếp gấp của huệ 
nhãn vô ngại. Người ta 
hoàn toàn có thể đi trên 
nếp gấp ấy để thấy được 
thời gian không bao giờ 
là một đường thẳng. 



Một tù binh lên tiếng:
-Lộn rồi, hướng tay trái 
mới về trại được.
Anh du kích quát:
-Tôi nói đi về hướng tay 
phải. 
Tay anh ta lên đạn khẩu 
AK 47. Những người tù  
binh buộc phải rẽ hướng 
phải theo lệnh của anh du 
kích.
Họ đi được khoảng năm 
bước, bỗng anh du kích 
hét lên: 
-Tụi mày bỏ trốn hả?
Cùng lúc tay anh ta bóp 
cò súng. Tiếng nổ đanh và 
khô. Bốn cái xác ngã vật  
xuống. 

Tiếng nổ làm NHÂN VẬT 
TÔI đau nhói, hắn ôm 
ngực.
Sau đó, NHÂN VẬT TÔI 
bước ra khỏi lồng, hắn đi 
một vòng quanh cái lồng 
và xăm xoi những chấn 
song bằng tre. Sau đó 
hắn ngồi bệt xuống, lưng 
dựa vào cái lồng.
-Tôi đã nghe thấy tiếng 
súng từ khi còn là một 
đứa bé. Vào một buổi tối 
năm 1961, những người 
từ trong rừng ra lôi cậu 
tôi đến giữa sân trường 
học và bắn, dưới ánh 
sáng của một cây đèn 
bão. Tôi không biết phải 
nói cậu tôi là một anh 
hùng hay một tên phản 
quốc. Nhưng nhìn thái độ 



của cậu, tôi biết rằng cậu 
tôi đã sống đúng và chết 
không hổ thẹn. Cả nhà tôi 
không ai dám khóc. 
Chúng tôi chôn cậu ngay 
trong đêm đó. Rồi rời bỏ 
ngôi làng. Chúng tôi trôi 
dạt về thành phố và nhai 
kẹo cao su khi bố tôi đi 
làm sở Mỹ. 
Tôi biết không gian có 
nhiều nếp gấp và tôi hoàn 
toàn có thể nhảy từ nếp 
gấp này sang một nếp gấp 
khác. Và tôi không đếm 
thời gian theo cái cách 
của một đồng hồ cát. Bởi 
vậy tôi có thể nhìn thấy 
lịch sử mịt mù trong 
những thời điểm khác 
nhau mà không phải tuân 
theo một thứ tự nào. Cái 
nhìn ấy cho phép tôi thấu 
hiểu lịch sử một cách sâu 
sắc hơn. Và nó cũng cho 
phép tôi dựng nên những 
lịch sử khác. Song song 
và bù đắp cho nhau. Và 
hiểu một cách nào đó, tất 
cả những lịch sử ấy đều 
thật. Cũng như hoàn toàn 
không có một thế giới 
văn chương gọi là hư cấu. 
Sự tồn tại của những sự 
thật khác ấy có thể gọi là 



NĂM 2007. 

Người du kích năm xưa 
giờ đã già. Ông ta ngồi 
uống rượu trong một quán 
nhỏ bằng lá được dựng 
ngay tại ngã ba, chỗ ông 
ta đã bắn bốn người lính 
của chế độ cũ. Ông ta nói  
một mình:
-Được cái này thì mất cái 
kia. Bởi thế tao chỉ lấy 
phần của tao. Phận của 
chúng mày như thế là tốt 
đẹp. Chúng mày cứ suy 
nghĩ kỹ đi có phải thế 
không?

gì? 
 Cần phải có một 
“trường” khác cho sự đi 
lại của tinh thần cũng như 
vật chất trên các nếp gấp 
của không gian và thời 
gian, tôi nghĩ thế. 

NHÂN VẬT TÔI chõ 
mõm sang người đàn ông 
đang uống rượu:
-Tôi nghĩ đó là những 
bước sóng. Ông thử nhìn 
lại sau lưng ông xem.
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Trên bàn ăn trong nhà một ông bộ trưởng.

Ông bộ trưởng nói với bà vợ:
-Sáng nay, thủ tướng nói chuyện riêng với tôi. Ổng 
cho biết tôi phải chuyển công tác.
Bà vợ thản nhiên hỏi:
-Lên hay xuống?
-Sang ngang.
Bà vợ phán:
-Ông mới lên chức đây mà bây giờ rẽ ngang như vậy 
là chắc. Lên nhanh quá cũng không phải là điều tốt 
đâu.
Ông chồng:
-Đúng, một điều chỉnh để cân bằng các thế lực.
-Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Vấn đề cần làm 
ngay của ông là cứ cho rò rỉ thông tin và cho cấp dưới 
biết là muốn chấn chỉnh lại đội hình trước khi đi nhận 
nhiệm vụ mới. Mọi chuyện còn lại để tôi.
Ông chồng gật đầu:
-Tôi hiểu rồi. Bà cũng cần chuẩn bị tinh thần để gặt hái 
phần sau. Cái này mới thật sự béo bở. Tôi sẽ nắm một 
bộ hoàn toàn mới, từ cơ sở vật chất cho đến các vấn đề 
nhân sự sẽ được xây dựng từ trên xuống dưới. Nếu bà 
thu xếp tốt, phen này chúng ta có thể mua được cả một 
hành tinh.
Bà vợ cười:
-Ông yên tâm. Nhưng cái này thì ông cần tuyên bố 
công khai thẳng thừng rằng bộ mới của ông sẽ do ông 
cài cắm tất tần tật các chức vụ lớn bé cũng như sẽ có 
một hạ tầng cơ sở tương xứng với tầm quan trọng và 
hiện đại của nó. Tôi không muốn bỏ sót một thuộc cấp 
nào mà khiến cho họ nghĩ mình thiếu quan tâm đến họ.



Ông chồng cũng cười:
-Phần tôi cũng cần có thưởng chứ?
Bà vợ thản nhiên:
-Chuyện nhỏ. Riêng khoản trợ lý hay thư ký riêng gì 
đó tôi để ông quyết định và chọn lựa. Không thu phí.
-Đừng ghen nhé.
-Không bao giờ. Mà cũng đừng ghen với tôi đấy.

Ông cựu chiến binh cầm 
chai rượu quơ quơ trong 
không khí:
-Tao cũng đã bảo rồi. Cứ 
bắn cho chúng nó chết bớt 
đi, cuộc đời có phải nhẹ 
nhàng hơn không.

-Nhưng bọn chúng cho 
rằng quá khứ thì đáng quí 
hơn tương lai.

-Không phải thế. Chúng 
biết cả đấy. Chúng chỉ giả 
vờ thế thôi. Mày không 
biết bọn chúng là một lũ 
đểu cáng chuyên xúi trẻ 
con ăn cứt gà à?

NHÂN VẬT TÔI quay 
lưng lại phía khán giả.
-Cần phải vất vào sọt rác 
những thứ không cần 
thiết. 

-Thật ra, bọn chúng chỉ 
quan tâm đến hiện tại. 
Bọn chúng không có khái 
niệm về thời gian.

-Đừng tưởng cứt gà 



-Mày lại dẵm phải bãi cứt 
của bọn làm chính trị rồi.

-Thế mày có biết uống 
rượu, ăn tiết canh không?

không đáng quí.

-Ông cũng từng muốn làm 
anh hùng mà, phải không?

-Ông định nói về sự trinh 
tiết à? Hay là mua dâm 
gái vị thành niên?

Ông bộ trưởng hỏi bà vợ:
-Chuyện gì thế nhỉ?
Bà vợ:
-Chúng nó toàn cầu hóa ấy mà.
Ông bộ trưởng:
-Cái gì toàn cầu hóa?
Bà vợ:
-Thì mấy cái chỉ thị của ông chứ cái gì.
Ông bộ trưởng:
-Bà nói chúng nó dẹp cái chuyện ấy đi. Đây là vấn đề 
nội bộ quốc gia. 
Bà vợ:
-Làm sao dẹp được. Hoặc ông bắt bỏ tù chúng nó. 
Hoặc ông chấp nhận hội nhập sống chung với giặc.
Ông bộ trưởng:
-Bà cho gọi hộ tôi thằng tổng cục văn hóa quần chúng 
đến đây. 
Bà vợ:
-Nó đang chờ ông ngoài cửa.
Ông bộ trưởng:
-Cho nó vào.



Ông tổng cục văn hóa quần chúng bước vào:
-Dạ, em đây ạ.
Ông bộ trưởng:
-Chú biết gì chưa? 
Ông tổng cục gãi đầu:
-Dạ, em chờ anh dạy.
Ông bộ trưởng:
-Chú có học tập nghị quyết Trung ương về vấn đề hội 
nhập và toàn cầu hóa chưa?
Ông tổng cục:
-Dạ, em thuộc lòng. 
Ông bộ trưởng:
-Toàn cầu hóa là đúng đường lối, nhưng chỉ toàn cầu 
hóa từng phần thôi, (chỉ vào dưới bụng thuộc cấp) toàn 
cầu hóa từng khúc thì được, phải gìn giữ  bản sắc dân 
tộc chứ, chú hiểu không?
Ông tổng cục:
-Dạ, em hiểu.
Ông bộ trưởng:
-Sao chú để nhân dân toàn cầu hóa tùm lum vậy? 
Ông tổng cục:
-Dạ, đó là sự sáng tạo của nhân dân.
Ông bộ trưởng:
-Làm sao nhân dân sáng tạo được. Nhân dân chỉ là một 
tập thể biết chấp hành đường lối lãnh đạo của chúng 
ta. Chú cần phát động phong trào học tập lại nghị 
quyết Trung ương đi.
Ông tổng cục:
-Dạ, em cho làm ngay.

NHÂN VẬT TÔI quay vào 
trong lồng, bật lửa nhìn:



Ông cựu chiến binh ném 
chai rượu xuống đất, cười  
kha kha:
-Thằng này chắc chắn 
không biết uống rượu. 
Cũng không biết chửi thề. 
Tao bảo cho mà biết nhé: 
Trí thức mà không biết 
chửi thề thì chưa thành 
người được. 

Ông cựu chiến binh tò mò 
nhìn sang cái lồng của 
nhân vật TÔI:
-Ê, này. Đừng đốt nhà.

-Đừng xa xỉ.

-Chúng mày chỉ biết nói 
dóc. 

Ông cựu chiến binh gọi  
vào trong:
-Cho thêm một xị.

-Cả sự phẫn nộ cũng bị 
che giấu.

-Cả những giấc mơ cũng 
lén lút. 

-Ông nói cái gì dân tộc?

-Đó là một từ bị đánh đĩ. 
Bệnh họan và hôi thối.

Cái lồng chim được kéo 
lên lơ lửng giữa không 
trung. NHÂN VẬT TÔI 
không biểu lộ một thái độ 
gì cho thấy hắn ta ý thức 
được mình đã bị treo lên.



Rồi ông ta lại ngồi xuống 
như ông ta vẫn ngồi như 
thế, ngày này sang ngày 
khác. -Trong một hòan cảnh nào 

đó, người ta buộc phải 
làm ngược lại tất cả, 
chống lại tất cả. Tuyệt 
vọng và bi thảm. Đôi khi 
gây nhầm lẫn, nhưng 
người ta vẫn phải hành 
động, không còn cách nào 
khác, để cứu vãn cuộc 
sống. Cứu vãn chính sự 
tồn tại của mình bất chấp 
mọi ngộ nhận.

29.9.2007
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PHẦN 1

NGẮN CŨNG ĐỦ
(Truyện cực ngắn liên hoàn)



1.
ÂM VỌNG TIẾNG CHỬI THỀ

Buổi sáng phẳng lì. Những người ngồi trong quán cà 
phê dẹp và mỏng như tờ giấy với đầy những ký tự đại 
khái như “tôi uống, tôi hiện hữu”, “tôi đẹp trai, tôi hiện 
hữu”, “tôi hiểu biết, tôi hiện hữu” v.v... cứ như thể không 
có những tuyên ngôn ấy thì họ không hiện hữu. Những ly 
cà phê cũng dẹp lép như một khái niệm.

Trong văn phòng làm việc không phải mọi thứ đều 
phẳng lì. Nhưng cái gọi là sự thật thì phẳng lì. Nó phẳng 
đến độ tất cả mọi-âm-thanh-mọi-tiếng-nói-mọi-ý-nghĩ đều 
trượt đi. Bởi vậy, dường như văn phòng lúc nào cũng 
trống trơn mặc dù cô trực văn phòng điểm danh không 
thiếu một người nào và cơ quan mỗi tháng phải xuất ra 
một số tiền không nhỏ để trả lương cho những kẻ vắng 
mặt hợp pháp này.

Buổi chiều, sự phẳng lỳ mới đáng sợ. Tất cả mọi đàn 
ông đều chui vào quán nhậu. Bia, mồi và những câu 
chuyện của họ chính là cái phẳng lì mà trên đó họ tuột 
xuống còn nhanh hơn cả việc rơi tự do trong không gian. 
Khi những người phục vụ chưa kịp mang tăm xỉa răng ra 
thì họ đã biến mất. Những cái ghế không hề làm chứng 
cho một hiện hữu nào ngoài việc chứng minh rằng nó là 
một cái ghế. 

Những cô gái chưa chồng thì đi shoping. Thật ra, chẳng 
ai nhận dạng được các cô này ngoài các nhãn hiệu nổi 
tiếng. 

Những quí bà thì bao giờ cũng có lý do để vội vã. Họ lo 
đón con ở trường học hoặc chạy vội về nhà để nấu nướng. 
Hết chiều này đến chiều khác, từ điểm nọ đến điểm kia, 
họ chỉ là cái gạch nối để mọi người nhận ra có một cuộc 
đời và cái cuộc đời ấy thật ra nó lại nằm trên màn hình cái 
TV chiếu phim truyện. 



Có một phần không nhỏ của nhân loại thường thức quá 
nửa đêm. Nhưng điều ấy cũng không làm cho đêm bớt 
phẳng lì. Tất nhiên không phải ai cũng thao thức, việc ngủ 
trễ có trăm ngàn lý do. Chơi, làm việc hay không chơi 
cũng không làm việc, chung qui cũng chỉ nối dài cái 
phẳng lì vốn dĩ đã quá phẳng lì của ban ngày. Mà ngay cả 
việc “tôi thao thức, tôi hiện hữu” thì cũng chẳng phải là 
một mệnh đề khả dĩ có thể cứu vãn được cái phẳng lì bớt 
phẳng lì. 

KHÔNG PHẢI CHUYỆN PHIM 
TRUYỀN HÌNH 

Chị đã bước ra khỏi quán cà phê sau khi ném vào mặt 
hắn một cái nhìn khinh bỉ. Chị không nghĩ là mình đã 
từng ăn ngủ và có hai đứa con với hắn. Hắn đã thật sự trở 
thành xa lạ khi nhất quyết đòi chia gia sản làm hai, một 
mình hắn một nửa, ba mẹ con một nửa còn lại. Cho dù 
hắn chấp nhận chu cấp nuôi con hàng tháng thì điều ấy 
cũng không có nghĩa là hắn có quyền cướp hết quyền thụ 
hưởng của con cái. 

Vấn đề chưa ngã ngũ, chị phải về đón con. Mặc dù lộn 
ruột, nhưng chị vẫn băn khoăn không biết nên cho hai đứa 
con biết về cách cư xử của bố nó như thế nào. Chị có 
quyền tước bỏ lòng yêu thương và sự kính trọng của con 
cái với bố nó không? 

Cuối cùng chị vẫn quyết định nói sự thật với con. Đứa 
lớn bảo: “Con không quan tâm đến việc có được chia gia 
tài hay không. Con chỉ nghĩ là mẹ phải ly dị”. 

Và chị đi tìm một luật sư.

WE ARE THE WORLD 



Gã luật sư nói với hắn: “Ông có quyền hưởng một nửa 
gia sản. Phần con cái sẽ tùy thuộc vào việc ai là người có 
trách nhiệm nuôi chúng sau này. Nhưng phần chắc là ông 
không có quyền đó. Có một khác biệt rất lớn giữa tiền chu 
cấp hàng tháng với khoản gia sản ông nhận được nếu chia 
hai”. 

Người thứ ba trên bàn nhậu nói: “Chuyện đó không ảnh 
hưởng gì đến hòa bình thế giới. Các ông cần phải cưa cho 
hết cái chai này trước khi năm 2012 đến”. 

Người thứ tư nói: “Vợ là nợ, con là oan gia, bố mẹ vợ là 
hai con khỉ già, em vợ là tiên nga. Hãy chọn đi”. 

Người thứ năm nói: “Tất cả các ông đều tầm phào. 
Descartes bảo: “Tôi suy tưởng, tôi hiện hữu”. Các ông có 
hiện hữu không mà nói chọn hay không chọn”. Người thứ 
sáu nói: “Nếu ông không hiện hữu thì ông móc túi nhân 
dân bằng cách nào?” Người thứ bảy nói: “Tao đếch cần 
phải móc túi đứa nào. Tao chỉ chờ tụi nó tự nguyện dâng 
thôi”.

Hắn nâng ly: “Chúng ta là thế giới. Vô”. 

NHỮNG CỤC CỨT TRÔI SÔNG 

Lại đêm. Không ai nhìn thấy gì trên mặt sông ngoài 
những mảng lục bình khổng lồ trôi theo con nước. Nhưng 
hắn bảo nhất định phải có cứt. Mọi thứ đều có thể phẳng 
lì nhưng mùi cứt thì dứt khoát không. Một thằng vô tích 
sự phát biểu cả cuộc đời này là một bãi cứt, thì mấy cục 
cứt trôi sông nhằm nhò gì. Hắn bảo, chỉ những cục cứt 
trôi sông mới hiện hữu. Thằng vô tích sự nói, đừng ám 
thị, ám chỉ, phân cấp, phân lô như thế làm tủi hổ cho 
những cục cứt nhân dân. Hắn bảo, cứt cũng cần phải phân 
biệt chính tà và được lãnh đạo, nếu không mùi cứt cũng 
phẳng lì thì làm thế nào.



PHÁT NGÔN CỦA THẰNG VÔ TÍCH 
SỰ 

Các ông phải biết rằng, quả đất này tròn. Hừ. Bởi thế 
không chỗ nào là tâm, mà chỗ nào cũng là tâm. Hừ. Các 
ông cần phải vất mẹ cái dân tộc, tổ quốc của các ông đi. 
Hừ. Hãy toàn cầu hóa triệt để. Hừ. Các ông cứ nghĩ kỹ đi, 
như thế có phải không. Hừ. Lúc ấy, biển Đông hay biển 
Nam là của chung. Bô-xít toàn thế giới chỉ cần một 
ông/bà tổng giám đốc là đủ. Hừ. Tất cả các mỏ dầu đều 
chảy vào một kho là xong.

Hừ, mặt trăng có phải của thằng nào đâu, đúng không. 
Muốn có hòa bình không chết đói thì cứ bán mẹ cái quốc 
gia cho một tổng công ty toàn cầu là êm xuôi, ăn ngon 
ngủ khỏe, đúng không. 

Hãy định nghĩa lại cái phẳng lì đi các cha. 
Há.

12.1.2010

2.
THÀNH HOÀNG 

Đó là tấm hình của một người đàn ông có râu được đặt 
trên bàn thờ của ngôi đình. 

Tôi đã nhìn ngắm tấm hình rất nhiều lần và thật kỹ. Ít ra 
về tướng mạo học, có thể nói đó là một người đàn ông uy 
nghi nhưng phúc hậu như người ta đã cố tình tạo ra một 
chân dung như thế. Và tôi không thể không tự đặt cho 
mình một câu hỏi: Điều gì đã khiến ông ta được tôn thờ 
và tại sao việc tôn thờ ông ta lại quan trọng và cần thiết 
đến thế?



Cho đến bây giờ, tấm hình đã bạc đi ít nhiều. Nhưng 
chẳng hề chi, ông ta vẫn ở trên bàn thờ và đóng vai thần 
thánh của mình. Tôi tin chắc rằng bản thân ông ta không 
phải thần thánh nhưng sự cả tin vào ông ta đã biến ông ta 
thành thần thánh. Và chính những người tạo nên sự cả tin 
ấy mới thực sự đáng được biết đến, bởi vì đó chính là tấn 
tuồng nhân loại và nó tạo nên lịch sử cho một cộng đồng.

Nhưng tại sao ông ta phải chết trước khi cái chết thật sự 
đến? Điều này thì chính tôi đã tìm thấy câu trả lời: chỉ có 
cái chết mới tạo ra huyền thoại và cái chết mang lại một 
tự sự chung cho tất cả những ai thương tiếc người chết đó. 
Và cái chết biến thành một chiêu bài cho những ai biết sử 
dụng nó.

Thế là hiện thể, hiện tồn hay hiện thực của một sinh linh 
bị bắt buộc giản lược vào một tấm hình. Chung quanh tấm 
hình ấy người ta tạo ra hào quang và sự tôn thờ trở nên có 
ý nghĩa.

NHỮNG NGƯỜI CON 

Ông có ba người con trai. 
Khi ông có những biểu hiện thiếu quyết liệt trong những 

vấn đề của cuộc sống như một người già, những người 
con của ông ta đã nghĩ đến gia tài mà cha họ để lại. Họ 
hỏi nhau: “Chúng ta sẽ thừa kế gia tài này như thế nào, 
một khi cha chết đi?” 

Cậu Út Tư nói: “Thì cứ chia đều là công bằng, phải đạo 
và văn minh nhất.”

Anh Hai cười: “Chú mày ngây thơ quá. Anh không có ý 
định giành phần hơn dù là huynh trưởng phải có bổn phận 
hương khói, giỗ chạp. Vấn đề là chúng ta cần sử dụng gia 
tài ấy sao cho có lợi nhất.”



Anh Ba nói: “Anh Hai nghĩ đúng. Chúng ta cần phải 
làm cho danh cha chúng ta tồn tại đến muôn đời. Đó mới 
là cách hoàn hảo nhất thừa kế gia tài của cha.”

Anh Hai nhìn anh Ba trìu mến: “Chú Ba có thể làm 
chuyện đại sự được.”

Anh Ba nói: “Anh Hai cứ tin em. Điều gì anh Hai quyết, 
em sẽ thi hành.”

Vốn quen tùng phục các anh, cậu Út Tư nói: “Em tin là 
hai anh đủ sức làm cho gia tộc chúng ta vẻ vang mãi 
mãi.”

Anh Hai nói: “Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải 
thông suốt vấn đề và nhất trí với nhau cũng như quyết liệt 
trong việc thực hiện, chỉ như thế chúng ta mới hoàn thành 
được tâm nguyện của cha, cũng chính là mong ước của 
chúng ta: Chúng ta và con cháu chúng ta vinh quang đến 
muôn đời sau.”

Cậu Út Tư sốt ruột hỏi: “Nhưng cái vấn đề ấy là gì?”
Anh Hai chậm rãi nói: “Là không cho phép bất cứ ai cản 

trở con đường chúng ta đi.”
Cậu Út Tư hỏi: “Kể cả cha nữa à?”
Anh Hai nói: “Phải. Cha đang có dấu hiệu chùn bước và 

muốn thoả hiệp.”
Anh Ba xen vào: “Chúng ta không thể làm hoen ố hình 

ảnh của cha.”
Anh Hai nói: “Chính vì thế cha chỉ có thể là một tấm 

hình và chúng ta phải giữ cho tấm hình ấy mãi mãi trong 
sáng.”

Cậu Út Tư kinh hãi: “Các anh muốn giết cha?”
Anh Hai nói: “Đó là một cách hiểu.”
Quay sang anh Ba, anh Hai hỏi: “Chú làm việc này 

được không?”
Ngần ngừ một lúc, anh Ba nói: “Để em thu xếp.”



MỘ CHÍ 

Trước hết, họ chọn một mảnh đất đẹp theo đúng phong 
thủy. Xây sẵn một ngôi mộ to, họ dẫn cha của họ đến và 
nói: “Đây là nơi cha sẽ an nghỉ.” Người cha nói: “Trồng 
cho ta một cái cây. Ta muốn có bóng mát cho các con và 
những ai đến với ta.” Một người con nói: “Chúng con sẽ 
làm việc này.” Một người con khác hỏi: “Cha còn muốn 
gì nữa không?” Người cha nói: “Đây là điều ta biết các 
con sẽ không vâng lời, nhưng ta vẫn nói, các con đừng 
sửa đổi di ngôn của ta.” Người con thứ ba nói: “Chúng 
con yêu cha và sẽ không bao giờ làm điều đó.”

Ngày hôm sau, người cha phát bệnh. 
Để tỏ lòng hiếu thảo, tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều được 

mời đến, kể cả những bác sĩ ngoại quốc. Nhưng bệnh tình 
của người cha ngày càng nặng. Ông chết sau khi bày tỏ 
nguyện vọng cuối cùng được nghe một khúc dân ca quê 
hương người vợ quá cố. 

Một trong những ông bác sĩ chăm sóc cho ông đến gặp 
anh Ba nói: “Thưa ông, tôi đã tiêm cho ông cụ một liều 
thuốc ‘trợ tim’ và ông đã đi thanh thản.” Anh Ba nói: 
“Tốt. Chúng tôi ghi nhớ công anh.”

Chưa về kịp đến nhà, ông bác sĩ này đã bị một chiếc xe 
tải cán nát.

Trên tấm bia bằng đá cẩm thạch trước ngôi mộ người 
cha được khắc dòng chữ sau: “Không có gì. Không có gì. 
Không có gì.” Không biết bằng cách nào mà tất cả các 
bậc thức giả trong nước đều có những lời ca tụng giống 
nhau: “Đó là một người giác ngộ chân lý và tư tưởng của 
người vượt qua mọi thời đại.” Từ đấy ông ta được tôn thờ 
như một vị thánh. Nhưng cũng có những kẻ rỗi hơi đồn 
thổi, di ngôn của ông ta đã bị sửa đổi cho phù hợp với 
triết lý thiền, vốn đang là trào lưu tư tưởng của một xã hội 
cần sự im lặng.



10.8.2010 

3.
CẮT TIẾT 

Chúng bẻ quặp hai tay tôi ra sau lưng. Một tên khác trói 
cẳng tôi lại bằng sợi dây cước. Rồi chúng dốc ngược treo 
tôi lên cái xà tập thể dục, đầu chúi xuống đất. Một tên 
cầm con dao Thái Lan cán vàng cứa vào cổ tôi ngay chỗ 
động mạch cảnh, trong lúc tay kia của hắn nắm tóc bẻ đầu 
tôi quẹo qua một bên. Máu chảy ồng ộc xuống cái thau.

Trước khi tôi không còn biết gì nữa, một tên nói: “Máu 
con gà này không đông.” 

BÀN NHẬU 

Tôi thơm trên bàn nhậu. Nhưng tôi không phải món “mỹ 
nhân hấp hành”. Tôi chỉ là một con gà biết gáy và món 
nhậu này được gọi “thi sĩ nướng đất sét”. Những người 
nhậu tôi cũng là thi sĩ. Họ làm thơ ca ngợi cuộc chiến đấu 
vĩ đại mà họ đã từng trải qua trong thời trẻ. Trong lúc 
khật khùng vì rượu họ vẫn đọc thơ cho nhau nghe và nghe 
nhau tâng bốc. 

Trong thế giới các loài vật, thật ra tôi cũng là một thi sĩ. 
Và thơ của tôi là ánh sáng của gươm đao, nhưng tôi 
không giết đồng loại. 

Dù sao, tôi cũng rất hài lòng khi các bạn nhậu bảo “thịt 
thằng này dai nhưng ngon.”



HỒI QUANG TỪ ĐỊA NGỤC 

Một điều chắc chắn, tôi cũng có linh hồn như bất cứ sinh 
vật nào, dù tôi chỉ là một con gà. Bởi thế sau khi chết đi, 
linh hồn tôi vẫn tồn tại. Và chỉ sau khi chết đi bạn mới 
biết được rằng tất cả các linh hồn đều bình đẳng như 
nhau, dù là con người hay con vật. Sự tồn tại của linh hồn 
tôi giờ đây chỉ còn là những tiếng gáy. Nó làm cho những 
linh hồn muốn an nghỉ không an nghỉ được, những linh 
hồn không muốn an nghỉ sẽ đòi sống lại. Và bởi tất cả 
mọi linh hồn đều sống trong địa ngục, nên tiếng gáy của 
tôi luôn được đáp lại bằng lời chửi rủa “mày là thằng 
khốn nạn.”

5.1.2011 

4.
CON ỐC

Nó nằm sâu trong bùn trong một lớp vỏ kín và cứng. 
Thật thầm lặng. Không có một cảm giác nào đi qua nó 
ngoài sự mềm mại và ấm áp quen thuộc của lớp bùn xung 
quanh. Khi có một con ốc khác với một sự thầm lặng 
khác xuất hiện bên cạnh, thì sự thầm lặng của nó càng lúc 
càng trở nên thầm lặng hơn. Và khi đến tột cùng của sự 
thầm lặng, nó toát ra một cơn khoái cảm bản năng sâu kín 
tràn vào lớp bùn. Con ốc kia ngạt thở và hớp lấy cơn 
khoái cảm ấy vào đáy sâu kín của mình. Cũng thầm lặng 
như sự giấu mặt của thượng đế. 



ĂN ỐC 

Sau tết, tôi rủ cô Ba đi ăn ốc. Nhìn những con ốc len xào 
dừa thơm trên dĩa, cô Ba cười hỏi: “Ốc làm công việc 
truyền giống như thế nào nhỉ?” Tôi nói ốc len thuộc loài 
lưỡng tính như nhiều loại ốc khác, mỗi con có hai bộ phận 
sinh dục đực và cái. Khi có nhu cầu truyền giống, chúng 
chui ra khỏi vỏ quấn lấy nhau và bộ phận sinh dục đực 
của con này “làm việc” với bộ phận sinh dục cái của con 
kia, và ngược lại. Mỗi lần làm tình của chúng kéo dài 
khoảng 12 giờ đồng hồ. 

Nghe đến đó, cô Ba sặc. 

& NÓI MÒ

Cái chết là một cú vượt thoát khỏi thời gian. Và thời 
gian thật ra chỉ là một định lượng của sự sống. Và vì thế, 
sự vĩnh cửu không còn là một định lượng. Và những kẻ 
có cơ may vào nơi vĩnh cửu sẽ giải thoát thời gian khỏi 
mọi tâm thức. Và bất kỳ sự hiện hữu ngoài thời gian nào 
cũng là thượng đế. Và vì thế, thượng đế không phải là kẻ 
sáng tạo. 

17.2.2011 

5.
TÔI ĐƯỢC SINH RA VÀ TÔI 
KHÔNG BIẾT TÔI ĐƯỢC SINH RA 
ĐỂ LÀM GÌ 

Năm 20 tuổi, tôi thích “Ngày sanh của rắn” [*] vì sự 
kiêu ngạo của nó.

http://tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=12048#*


Năm 30 tuổi, tôi thích ngày sinh của tôi dù tôi đã không 
ăn mừng hay viết gì về nó.

Năm 40 tuổi, tôi thích ngày sinh của những đứa con vì 
đó là hạnh phúc của tôi.

Năm 50 tuổi, tôi thích ngày sinh của vợ tôi với lòng biết 
ơn.

Năm 60 tuổi, tôi thích ngày sinh của mặt trăng vì sự kỳ 
diệu của nó.

Tôi không biết có thể sống đến năm 70 tuổi hay không, 
tuy nhiên tôi tin rằng lúc ấy tôi sẽ không thích bất cứ một 
ngày sinh nào kể cả của tôi, bởi vì tôi không giải thích 
được tôi sinh ra để làm gì.

TẠI SAO TÔI KHÔNG CHẾT ĐI 

Tôi cần sống để tìm giải đáp cho câu hỏi “tôi sinh ra để 
làm gì?”

NẾU TÔI BIẾT ĐƯỢC TÔI SINH ĐỂ 
LÀM GÌ THÌ LIỆU TÔI CÓ NÊN 
SINH RA HAY KHÔNG

Chúa bảo tôi được sinh ra bởi tình yêu thương của người 
và mỗi ngày mỗi tín hữu như tôi phải đọc kinh cám ơn. 
Tôi chưa bao giờ cảm thấy được sinh ra là một ân huệ, 
mặc dù tôi vẫn biết sự sống là kỳ diệu. Đến lúc này, tôi lại 
nghĩ sự chết còn kỳ diệu hơn. Và sự thật, tôi vẫn sống để 
cho sự chết được toàn vẹn như nó phải thế. 

29.1.2011 



6.
CĂN NGUYÊN 

“Có thể tất cả mọi thứ đều nhảm nhí, ngoại trừ việc em 
ngủ với anh.” Tôi nói với cô gái trong khi cô đang chạy 
trốn tôi bằng cách nói rằng “anh là thằng khốn nạn nhất 
mà tôi từng gặp.” Có thể có nhiều thằng khốn nạn đi qua 
đời cô, tuy nhiên việc trở thành thằng khốn nạn nhất cũng 
không làm cho cuộc chạy trốn của cô trở nên dễ dàng 
hơn. Bởi vì không phải cô chạy trốn tôi mà chính là cô 
chạy trốn một sự thật, cô yêu tôi nhất trong số những 
người cô đã yêu. Và tình yêu ấy thật ra chỉ là sự dày xéo 
của thời gian với những khoảnh khắc thảng thốt chênh 
vênh của tồn lưu sinh thể mơ màng sau cái cực điểm 
khoái lạc của sinh thể tồn lưu cô độc khốn cùng. Đấy có 
thể là lý do khiến cô phải luôn luôn chạy trốn và luôn 
luôn quay về.

TRÚ XỨ

“Em phải ăn thịt anh. Cắn xé anh.” Cô gái nhắn tin cho 
tôi trong lúc tôi nghĩ tôi không còn thuộc về cô nữa. Đó là 
một khoảng cách được dựng lên bởi tính hoang đường 
của tình yêu mà những kẻ yêu nhau thường ngộ nhận về 
nó. Và bởi vì tôi cũng ý thức được cái bất khả của tin 
nhắn kia cho nên tôi đã im lặng. Mặc dù vậy, chúng tôi 
vẫn gặp nhau sau đó như đã không có bất cứ một sự mong 
nhớ gầm gừ nào. Tôi nói với cô, “Thượng đế đã xơi hết 
các món hiến tế rồi.”



NGUYỆT HÀNH 
Máu là biểu tượng của sự hiến tế linh thiêng nhất mà con 
người có thể dâng lên Thượng đế. Có lẽ vì thế mà đàn ông 
phải đồ máu nơi chiến trường, đàn bà phải đổ máu cho 
tính thể tồn lưu thân phận. Đó cũng là lý do mỗi khi có 
kinh, cô cuồng lên như chó sói và tôi giống như một con 
dê non béo. Trong cuộc hiến tế này, Thượng đế đã mất 
phần của mình. Những lúc như thế, tôi nhìn thấy rõ 
Thượng đế hơn bao giờ hết. 

19.1.2011 

7.
NHỮNG CÔ GÁI VẪN HÀNH KINH 

Cô ấy nói: “Em không cảm thấy có chút máu mủ nào 
với con người, kể cả bố mẹ em.” Dù thế, tôi không thể kết 
luận cô là người ngoài hành tinh vì những cảm thức khác 
thường đó 

Những cô gái vẫn hành kinh. Đó là một bằng chứng 
hiển nhiên nhất về phụ nữ. 

Nhưng tôi biết sự cô độc và niềm kiêu hãnh mới chính 
là cô.

Cô nói tiếp: “Anh sẽ không bao giờ hiểu được em. Anh 
chưa bao giờ tin em.”

Tôi bảo: “Ít nhất anh tin vào tình yêu của em.” 
Dẫu sao chúng tôi vẫn ôm ấp và làm tình triền miên mỗi 

khi có thể. 
Cô nói: “Không, con người thật của em không yêu ai.”
Như vậy, cô có một con người thật mà tôi không biết và 

một con người vẫn ăn ngủ với tôi. Có thể tôi chẳng cần 
biết con người thật kia là gì, ngoài con người mà tôi vẫn 
hôn hít và say đắm. Nhưng yêu cô, tôi không thể giữ phần 
này, loại trừ phần kia. Vì thế, cái thế giới còn lại của cô 



luôn là một thách thức cho một khát khao tuyệt đối của 
tôi về tình yêu. Đôi khi tôi nghĩ, có thể cô là một trong 
những sinh vật ngoài trái đất đang hiện hữu và tìm cách 
tác động vào cuộc sống nhân loại. Hoặc đó chỉ là hiện 
tượng phân thân, tự kỷ, tâm thần phân liệt... của một con 
điên, hay một trạng thái hỗn mang của thiên tài.

Tôi hỏi: “Cái phần làm tình của chúng ta ở đâu trong 
em?”

Cô bảo: “Cái đó là của trần gian. Em không thuộc về 
trần gian.”

Còn hơn cả sự nghiêm túc khi cô nói những điều như 
thế. Hoang đường và siêu việt. 

Tôi nói: “Làm thế nào anh có thể đến với cái không 
thuộc về trần gian ấy?”

Cô bảo: “Tình yêu của anh không đủ.” 
Tôi không biết thế nào là đủ nên chỉ biết đụ. 
Tôi nói: “Dẫu sao em đã đến trần gian. Và anh yêu em 

theo cái cách của trần gian.” 
Cô bảo: “Thật ra, anh yêu em chỉ để thoả mãn chính 

anh.” 
Tôi nói: “Đó chỉ là một nửa sự thật. Một nửa còn lại là 

sự cung hiến anh cho em. Anh thuộc về em.” 
Cô bảo: “Không. Anh xạo. Anh đang nói những câu của 

thập niên 60 thế kỷ trước. Em chỉ là một con đĩ của anh.” 
Tôi nói: “Ý tưởng về một con đĩ hình như còn xưa hơn 

thế.” 
Cô bảo: “Em không muốn ở bên anh nữa.”
Tôi nói: “Tùy em. Nhưng anh chỉ muốn nói rằng, anh 

luôn luôn yêu em.” 
Những cô gái vẫn hành kinh. Và mỗi lần hành kinh, thế 

giới lại thay đổi. 



SỰ CHIA CẮT VÀ NHỮNG 
KHOẢNG TRỐNG TRONG LINH 
HỒN 

Có một thế giới khác đâm xéo vào hiện hữu của cô. Nó 
chẻ cô ra làm hai mảnh nhìn theo chiều dọc. Ở giữa cô là 
một gạch chéo (/). Nếu nhìn từ trên xuống chỉ thấy như 
hai dấu chấm (:). Ở giữa cô là một khoảng không. 

Một gạch chéo hay hai dấu chấm của một khoảng không 
đều tạo ra sự khác biệt. Những sự khác biệt này làm cho 
hiện hữu của cô trở nên bất tương thông và không thể giải 
thích. Ngay cả cái thế giới đâm xéo vào cô ấy cũng không 
thể lý giải. Mặc dù nó vẫn là một thực tại nhãn tiền làm 
cô đau rát. 

Tôi không thể định nghĩa được cô. Nhưng tôi yêu cô 
cho dù cô vẫn bảo tình yêu của tôi không thật. Riêng điều 
này tôi có thể hiểu. Tôi không phải là một là một cây que 
dài có thể xiên hết các hiện hữu của cô thành một xâu. 
Nếu nhìn ở một trong hai phía của cái gạch chéo (/), tôi 
chỉ là (hay tình yêu của tôi chỉ là) cái mũi nhọn ở đầu 
đinh (không phải toàn bộ cây đinh). Nếu nhìn từ trong cái 
khoảng không của hai dấu chấm (:), tôi (hay tình yêu của 
tôi) chỉ là một giọt nước tan trong vô vọng. 

Bởi vì không thể định nghĩa được cô, tôi trở thành kẻ 
khờ khạo khi yêu cô. Mặc cho cô đưa đẩy (và đôi khi hãm 
hiếp) trong cái ma trận hiện hữu của cô. Tôi không bao 
giờ biết hay hiểu toàn bộ về cô. Nhưng điều ấy lại giúp 
mang lại cho tôi những cảm giác luôn luôn mới khi đi vào 
trong cô. Và tôi thật sự tin rằng có rất nhiều cái gạch chéo 
(/) chia cắt cô, cũng như có rất nhiều cái hai chấm (:) tạo 
ra sự trống rỗng vô biên nơi cô.



& CÔ GÁI ĐI TRÊN NÚI 

Cô nói: “Hôm nay có một em khác đến với anh.” 
Tôi không bao giờ dám đùa theo kiểu “gái nào cũng là 

gái.” Nhưng tôi vẫn nói: “Mỗi ngày em là mỗi một mối 
tình. Sự bất tận của những hoá thân nơi em là sự vô luân 
thần thánh.” 

Cô cười: “Anh cũng tự phong thánh cho mình đấy à?”
Tôi bảo: “Đôi khi anh cảm thấy mình bất xứng.” 
Cô nói: “Sướng thì cứ hưởng đi.” 
Cô ngồi trên người tôi và cho tôi thấy một hiện thân của 

cô. 
Tôi đã nhìn thấy một ngọn núi. Trên ngọn núi ấy mọc 

đầy những cây cỏ tranh dài sắc như lớp lông phủ trên con 
mãnh thú. Và con mãnh thú tỏa sắc trên từng sợi lông 
lóng lánh nhưng mượt mà như thể tất cả những giác quan 
đang ngủ. Cuộc săn mồi của con mãnh thú chỉ bắt đầu khi 
đôi mắt của nó rực lên. Khi ấy, linh hồn tôi mềm nhũn. 
Nhưng cả thân xác tôi cứng đờ. Tiếng cô nói: “Em đến từ 
ánh sáng và mang bóng tối đến cho anh.” Sau đó tất cả 
thế giới còn lại chỉ là những tiếng gầm của con mãnh thú. 
Khi linh hồn và thân xác tôi trở thành những âm vang, tôi 
đã thấy cùng lúc một ánh sáng và một bóng tối bao phủ. 
Tôi không biết mình rơi vào trạng huống của sự minh trí 
hay mù mịt. Và ngọn núi càng lúc càng dâng cao mãi. Tôi 
cũng không biết đó là sự sống hay sự chết. Tiếng cô nói: 
“Em sẽ hoán cải anh thành nước.” 

Trước khi tôi thật sự biết mình là ai, tôi thấy mình có 
mùi nước đái của cô. 

6.9.2010 



8.
CÔ GÁI 

Nỗi cô độc giống như nước giấm, chua lè trong bao tử cô. 
Nó làm cho cô nôn nao. 

Nỗi cô độc cũng giống như một thanh sắt nung đỏ khua 
khoắng trong linh hồn cô và nó làm cô bỏng rộp. 

Trong phòng trọ, giờ này chỉ có một mình cô và cô nghĩ 
mình sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi cô độc ấy thêm một 
giây nào nữa.

Cô mở máy tính. Cô phân vân giữa việc tìm coi một 
phim sex với việc liên hệ với một ai đó bất kỳ. Trên mục 
tìm kiếm của Google, cô gõ “heo”. Có hơn 29 triệu kết 
quả. Cô chọn đọc “cô ấy gọi tôi là heo” ở trang thứ 3.

Đó là đoạn văn của một blogger trên Yahoo 360 plus.
Đoạn văn kể về chuyện tình của chủ nhân blog. Cô viết 

một comment: “Anh viết dễ thương lắm. Nếu tôi là cô gái 
ấy tôi sẽ gọi anh là dê con. Tôi thích có một con dê con để 
tôi có thể làm một dê mẹ. Tuy nhiên, điều tôi thích thú 
hơn là những bài sưu tầm của anh về chuyện tình của các 
danh nhân. Nhưng tôi lại chỉ có thể yêu được một ranh 
nhơn thôi.”

Đùa chút làm cô nguôi đi sự quay quắt đang hành hạ cô.
Cô đọc một diễn văn Nobel văn chương của J-M. G. Le 

Clézio, vài bài thơ dịch của Mỹ. 
Tất cả những buổi chiều với cô đều là cái chết lâm sàng 

của sự cô độc.

& HẮN 

Tất cả những buổi chiều với hắn đều có một nỗi hoang 
mang giống nhau. Nhưng hắn không thể làm gì khác hơn 
là kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống và nhìn chiều đi. Và 



cứ mỗi một chiều qua như thế, hắn lại nghĩ, ta đã đến gần 
hơn với sự nhạt nhòa. Tuy thế, hắn lại là người thèm khát 
yêu đương đến độ nhấp nhổm. Hắn thích những chuyện 
tình đẹp và hắn luôn luôn thêu dệt những chuyện tình đẹp 
cho mình trên blog. 

Thế rồi, có một cô gái viết cho hắn: “Tôi thích có một 
con dê con để tôi có thể làm một dê mẹ.” Hắn trả lời: “Tôi 
ước gì được là một dê con của dê mẹ vĩ đại.” Cô viết: 
“Tôi không phải là dê mẹ vĩ đại, nhưng rất vui nếu anh là 
dê con của tôi.” Hắn viết: “Vậy thì mình có thể gặp nhau 
chứ?” Cô nói: “Rất tiếc. Ngày mai tôi phải đi tour xuyên 
Việt gần một tháng mới về.” Hắn viết: “Không có vấn đề 
gì. Cho tôi xin số điện thoại. Còn đây là điện thoại của 
tôi...” 

Ngày thứ nhất. Hắn hỏi: “Tối nay em sẽ ngủ ở đâu?” Cô 
trả lời: “Qui Nhơn.” Buổi tối hắn gọi cho cô: “Em khoẻ 
không?” Cô nói: “Khoẻ.” Hắn nói: “Anh muốn gặp em.” 
Cô nói: “Không được. Em xơ xác lắm.” 

Ngày thứ hai. Hắn hỏi: “Hôm nay em sẽ ở đâu?” Cô nói: 
“Hội An.” Buổi tối hắn gọi cho cô: “Anh đang ở Hội An 
với em. Gặp nhau nhé?” Cô nói: “Hôm nay em mệt.” 

Ngày thứ ba. Hắn hỏi: “Tối nay em sẽ ở Huế phải 
không?” Cô bảo: “Dạ.” Buổi tối hắn gọi: “Huế đẹp. Có 
mấy quán cà phê hay lắm. Đi uống cà phê với anh 
không?” Cô bảo: “Em phải đi với bạn rồi.” 

Ngày thứ năm. Cô báo cho hắn: “Tối nay em ngủ ở 
Quảng Bình.” Buổi tối hắn gọi: “Có thể ngày mai anh 
cũng sẽ vào Phong Nha với em, nhưng tối nay gặp nhau 
trước đi.” Cô nói: “Thôi. Em không bỏ bạn ở khách sạn 
một mình được.” 

Ngày thứ sáu. Hắn gọi: “Anh đã nhìn thấy em. Xinh 
lắm. Anh yêu em.” Cô nói: “Có thể anh nhìn lầm người 
đấy.” 

Ngày thứ bảy. Cô gọi cho hắn: “Hôm nay em sẽ đến 
Quảng Ninh.” Buổi tối hắn gọi: “Đi dạo bờ biển nhé?” Cô 



bảo: “Anh không sợ xấu hổ khi đi bên em sao?” Hắn nói: 
“Đừng giả vờ khiêm tốn làm gì. Anh sẽ hãnh diện nếu em 
đi với anh.” Cô nói: “Em sợ anh ân hận.” 
Ngày thứ tám. Hôm nay cô ở Lạng Sơn. Cô nhắn tin cho 
người yêu: “Có một người theo em từ Sài Gòn ra tới đây. 
Ngày nào hắn cũng đòi gặp em. Nhưng em đều tìm cách 
thoái thác. Em nhớ anh.” 

Ngày thứ chín. Cô ở Sapa, nhắn tin cho người yêu: “Em 
quyết định gặp hắn.” Người yêu cô nhắn lại: “Tùy em. 
Đừng quên anh yêu em.” 

Hắn gọi cho cô: “Em ra chỗ sân nhà thờ đi.” 
Cô đi đến chỗ người bán khoai lang nướng. Cô thích ủ 

củ khoai nóng trong tay. 
Hắn gọi: “Em đến chưa?” Cô nói: “Em đến rồi. Anh 

đâu?” Hắn nói: “Em hãy nhìn lên thánh giá nhà thờ. Anh 
đang ở trên đó.” 

Cô ném củ khoai lên trời, đồng thời miệng văng ra một 
câu chửi thề. 

Thật ra, câu chuyện này cũng chỉ là một truyện hắn viết 
trên blog. 

21.8.2010 

9.
CÔ ẤY LÀ THI SĨ 

Tất nhiên cô ấy thường làm thơ. 
Việc làm thơ thì cũng chẳng có gì ghê gớm đối với cô 

ấy, tuy nhiên nó lại thiết thân giống như ăn, ngủ và làm 
tình. Bởi thế, tuy xa xỉ nhưng không làm thơ thì cô chết 
mất. 

Có một điều gì đấy trong cô như ngọn lửa của khởi 
nguyên sáng thế luôn luôn bùng phát và nó đốt cháy linh 
hồn cô, thể xác cô. Và đó là thơ của cô. Nhưng những gì 



được thể hiện trên mặt chữ lại chỉ là sự thất lạc của các 
mảnh vỡ, đôi khi là tàn tro của linh hồn và thể xác cô.

Chẳng ai biết cô là thi sĩ ngoài một cậu trai đang tìm 
cách tán tỉnh cô.

CẬU ẤY LÀ KẺ GIẤU MẶT 

Thẩm tra lý lịch công dân là việc hằng ngày của cậu ấy. 
Và cậu ấy đã tìm thấy cô trong hàng triệu phụ nữ ở xứ sở 
này. Cái xứ sở giống như hộp đồ chơi trong tay một cậu 
bé. Mỗi ngày, cậu nhặt trong cái hộp ấy ra một vài thứ gọi 
là thằng người và cậu chơi với nó.

Cậu luôn có cảm giác sung sướng của người thắng cuộc 
trong trò chơi của mình. Không chỉ khám phá những bí 
mật đời tư một người mà đôi khi cậu còn có thể điều 
khiển con người theo một hướng nào đó trong trò chơi 
của cậu. Tuy nhiên, cậu đã bất ngờ khi biết cô là thi sĩ.

Thật ra, tỉ lệ nghề thi sĩ trong các phiếu sưu tra lý lịch 
chiếm đến gần 80%. Ừ, ra đường không cẩn thận sẽ đạp 
nhầm thi sĩ. 

Thế nhưng, cậu vẫn bất ngờ vì lý lịch của cô trong mục 
nghề nghiệp ghi: “không làm thơ.” Có thể hiểu cô làm bất 
cứ thứ gì ngoài việc làm thơ. Khi xâm nhập vào máy tính 
của cô, cậu mới biết cô lén lút viết những thứ giống như 
thơ. Nhưng đọc kỹ, cậu vẫn không thể xác quyết đó là thơ 
hay thứ gì khác. Tìm hiểu thêm cuộc sống của cô, cậu 
cũng không thể biết đó là cách sống của một thi sĩ hay 
một loại rác rưởi. 

Dù sao cũng phải phân loại xác định con người, nghề 
nghiệp cô trong hồ sơ, cậu ghi chú: “Chỉ có thi sĩ mới giết 
được thơ, bởi thế người này là thi sĩ.”

Chính trong lúc điều tra về cô, cậu nhận ra thế giới của 
cô là cái cậu không thể có. Cậu thèm khát cái thế giới ấy 
và cậu muốn được chia sẻ.



& NHỮNG QUẢ LỰU ĐẠN 

Chỉ thị của cấp trên yêu cầu các ban ngành phối hợp 
thực hiện giảm tỉ lệ thi sĩ xuống dưới 50% trong vòng 3 
năm. Một số biện pháp được đưa ra là:

- Diệt trừ tận gốc và ngăn ngừa tất cả các mầm mống 
công dân có khuynh hướng trở thành thi sĩ.

- Đối với các thi sĩ đã đang hành nghề, có các biện pháp 
cụ thể làm nản lòng sự ham muốn nổi tiếng của họ, như 
yêu cầu các tờ báo không có chức năng dẹp bỏ mục sáng 
tác. Đối với các tờ báo chuyên ngành, chỉ đăng thơ dở 
hoặc thơ bẩn. Đối với các nhà phê bình lý luận, cấm tiệt 
viết bài bình luận thơ hoặc viết về các thi sĩ…

Cậu tìm đến với cô. Cậu nói: “Tôi là người yêu sách, 
yêu văn chương. Và vì thế tôi cũng yêu những gì em 
viết.” Cô ngạc nhiên: “Tôi có làm văn chương đâu. Anh 
lầm người rồi.” Cậu nói: “Tôi không bao giờ lầm. Em đã 
từng viết ‘tôi quăng quả lựu đạn vào các nhà thơ và từ xác 
của họ bắn tung toé ra những chữ có mùi thối’ đúng 
không?” Cô nói: “Đúng câu đó là của tôi, nhưng tôi chưa 
bao giờ công bố, sao anh biết?” Cậu nói: “Vì tôi là kẻ 
giám sát.” Cô hỏi: “Và anh muốn gì ở tôi?” Cậu nói: 
“Anh muốn em giết tất cả các thi sĩ còn lại?” Cô bật cười: 
“Tại sao tôi lại phải giết họ?” Cậu bảo: “Vì chỉ có em là 
thi sĩ.” Cô lại cười: “Nếu tôi là thi sĩ, thì người khác cũng 
có thể là thi sĩ vậy. Càng đông càng vui, phải không?” 
Cậu nói: “Không, ngoại trừ một thi sĩ như em, đám đông 
thi sĩ cần phải cho vào lửa đốt.” Cô hỏi: “Anh yêu thơ đến 
thế ư?” Cậu nói: “Cũng không hẳn vậy. Anh yêu em.” Cô 
hỏi: “Tại sao lại yêu tôi?” Cậu nói: “Vì em không làm 
thơ. Tất cả thi sĩ đều méo mó, kể cả bọn nô bộc.” Cô nói: 
“Tôi quăng lựu đạn vào các nhà thơ, tôi cũng có thể 
quăng lựu đạn vào những kẻ giám sát giấu mặt. Anh 



không sợ à?” Cậu nói: “Không. Thật ra, kẻ giám sát cũng 
đáng chết như các thi sĩ.” Cậu nói thế, nhưng cậu không 
quên nhiệm vụ là phải thực hiện cho bằng được việc giảm 
xuống dưới 50% tỉ lệ các thi sĩ trong cộng đồng. Cậu nói 
tiếp: “Thơ là một nỗi ám ảnh của con người. Vì thế cần 
phải loại trừ nó trước khi loại trừ mọi nỗi sợ hãi.” Cô bảo: 
“Điều ấy đồng nghĩa với việc anh sẽ giết tôi.” Cậu nói: 
“Không phải. Cần phải tách thơ ra khỏi đời sống. Anh tin 
rằng em sẽ thanh khiết hơn nếu không có thơ.” Cô nói: 
“Tôi không làm thơ, nhưng tôi cũng không phải bọn 
người máy như anh. Các anh chỉ có nhiệm vụ. Lúc nào 
cũng nhiệm vụ.” Cậu nói: “Em cực đoan rồi. Anh có máu. 
Và anh yêu em.” Cô nói: “Tôi không tin bọn giám sát.” 

Dù vậy, cậu nghĩ đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy sẽ 
không bao giờ trở thành thi sĩ bởi vì cô ấy biết mình bị 
kiểm soát. Nhưng phần cô, chưa bao giờ cô lại cảm thấy 
cần phải viết và quăng những quả lựu đạn đến như thế. 

15.8.2010 

10.
TÔI Ở PHÍA BÊN KIA

Hắn nói: “Chúng tôi muốn ông đóng một vai trò tương 
xứng và hữu ích.” Tất nhiên, cả tôi và hắn đều hiểu giống 
nhau “tương xứng và hữu ích” là như thế nào. Thế là tôi 
trở thành kẻ được chọn.

Tôi không cần phải chuẩn bị gì. Người ta dẫn tôi ra 
trước đám đông và nói: “Đây là con của giao hòa.” Bổn 
phận của tôi là cười với tất cả mọi người. Và tôi đã nở 
một nụ cười thật tươi. Tôi cúi chào chung quanh. Không 
có tiếng vỗ tay. Hắn đứng sau lưng tôi bảo: “Ông cứ nói 
đi, tất cả mọi người đang lắng nghe ông.” Và tôi nói: 
“Chúng ta là một thực thể, chúng ta cũng là một thực tế, 



và chúng ta cũng sẽ là một khả thể.” Không có ai phản 
đối. Tôi nói tiếp: “Chúng ta ai cũng phải ăn, ai cũng biết 
nghĩ và tất nhiên suy nghĩ của chúng ta không giống 
nhau. Bởi thế tôi đã được sai đến. Tôi là giao hoà.” Vẫn 
im lặng. Hắn đứng sau lưng bảo: “Tốt lắm, tiếp đi.” Và 
tôi nói: “Ai cũng sẽ có chỗ của mình. Đàn ông và đàn bà, 
phụ lão và thiếu nhi, hãy rửa ruột để ơn phúc được chứa 
đựng.” Hắn đá vào chân tôi, nhắc: “Biện chứng duy vật.” 
Tôi hắng giọng: “Tôi nói các bạn có nghe rõ không?” 
Trong lúc các tiếng ồn từ từ dậy lên, tôi nghĩ: “Đây là vấn 
đề thể thức.” Và tôi quay lại, muốn nhìn vào mặt hắn, 
nhưng không còn thấy hắn đâu nữa.

TÔI Ở PHÍA BÊN NÀY 

Hắn nhốt tôi vào trong một cái thùng, bảo: “Đấy, mày 
muốn nói gì thì nói.” Được nói thì dẫu nói trong một cái 
thùng thì cũng hơn không. Và tôi nói: “Đây là tiếng nói 
của một cái thùng. Không phải thùng rỗng, vì trong thùng 
có tôi. Mặc dù là cái thùng nhưng không thể kêu to. Hãy 
lắng nghe như nghe tiếng của loài muỗi.” Tiếng của tôi 
dội vào hai lỗ tai, lùng bùng. Tôi cố gắng nói tiếp: “Tôi 
nói các bạn có nghe rõ không?” Dường như không có bất 
kỳ ai đã nghe thấy. Tôi nghĩ: “Thế giới này không còn 
người.” Đáp lại ý nghĩ của tôi, tiếng muỗi vo ve như tiếng 
sáo diều. Tôi lại nghĩ: “Tại sao mình lại không mường 
tượng đó là tiếng sáo diều để được nhìn thấy trời cao 
rộng.” Tôi nghĩ tiếp: “Nhất định khi nào mình ra khỏi cái 
thùng này sẽ phải làm một con diều cho thỏa sự mơ mộng 
và thơ ngây.”



CON DIỀU 

Ít nhất thì nó đã bay lên khỏi mặt đất gần 100 thước. 
Thật ra, tôi vẫn có thể leo lên một building ba bốn chục 
tầng nhấm nháp ly cà phê và nhìn xuống thế giới bên 
dưới. Nhưng ngồi trên một cánh diều thì cảm giác khác 
hẳn. Chao đảo và chơi vơi.

Cái cảm giác không có chỗ dựa và cũng không phải tự 
do thật khốn khổ. Làm thế nào duy trì được cảm thức bay 
bổng và trạng thái an toàn không phải là điều dễ dàng. 
Chỉ còn một sự trông cậy duy nhất, tin vào chính mình. 
Nhưng cỡi lên lưng cọp hay ngồi trên cánh diều thì cũng 
chẳng khác nhau mấy. Cuộc đời không còn tùy thuộc vào 
mình mà nó tùy thuộc vào sự run rủi. Dù sao tôi cũng 
phải dự trù tình huống diều đứt dây hay mất gió cắm chúi 
xuống đất. Trong trường hợp ấy, tôi nghĩ, một vài giây đủ 
để tôi vẽ một đường bay đến chân trời.

16.2.2010 

11.
ÐÔI KHI CON CU CŨNG BAY 

Sau một trận làm tình mê mỏi, hắn ngủ thiếp đi. Khi 
tỉnh dậy, cô gái của hắn vẫn còn nằm bên cạnh, tuy nhiên 
con cu của hắn bay đâu mất. Hoảng hốt, hắn gọi cô gái 
dậy, “Em đã làm gì với nó khi anh ngủ?” Cô gái nhìn vào 
háng người bạn tình, quả thật con cu của hắn không cánh 
mà bay. Cô cảm thấy buồn cười hơn là sợ hãi, “Em chẳng 
làm gì ngoài việc hôn và mân mê nó cho đến khi em cũng 
buồn ngủ quá và ngủ quên đi”. 

Tuy không có máu me, nhưng cảm giác bị thiến làm hắn 
đau đớn. Từ sâu thẳm, hắn thấy mình không tồn tại như 
một con người. 



Cô gái bên cạnh không có vẻ gì là thủ phạm của một vụ 
hành quyết kiểu ghen tuông đó. Cô hỏi hắn, “Sao nó có 
thể biến đi được nhỉ?” Hắn cũng không hiểu nổi. Cô lại 
hỏi, “Có sao không anh?” Hắn muốn chửi thề, “Có sao thì 
cô sẽ biết”. Cô gái giận dỗi nói, “Anh cứ làm như em là 
người phải chịu trách nhiệm về việc nó biến đi vậy”. Hắn 
bảo, “Không lẽ tôi điên mà tự thiến à?” Cô nói lại, “Nó là 
của anh, anh không giữ được là chuyện của anh”. Cô đi 
lấy quần áo mặc và có ý định bỏ về, nhưng bất chợt nhìn 
thấy nó đang đính ở trên tường trong tư thế ngỏng cứng 
như một chiếc móc áo, cô nói: “Có phải nó là của anh 
không?”

Hắn vội chạy tới, giật con cu xuống và cắm lại vào chỗ 
cũ trên thân thể. 

CÔNG NGHỆ LÀM HÀNG GIẢ 

Hắn bước vào sex shop và chọn một con cu giả màu đen 
ấntượng, bởi vì hắn không thể tự bú con cu của chính hắn, 
mà việc bú một con cu khác đối với hắn là kinh tởm. Hắn 
bảo tự sướng là một hành vi sang cả, nhất là khi hắn tự 
coi con cu của mình là ngoại hạng, cu thựcdân. Nhưng 
việc trở thành thực dân trong thực tế thì ngoài tầm của 
hắn. Con cu của hắn không đụ được chữ cho nên không 
khai hóa được gì, lại không đụ được lồn tươi cho nên 
cũng không sáng tạo được gì. 

Trong thế giới của những người sang cả, hắn đứng mút 
con cu giả màu đen ấntượng bên cạnh các tủ kính bày 
hàng trong sex shop, thật ra cũng chỉ là một sản phẩm của 
công nghệ làm hàng giả, nhưng hắn nhất định cho rằng: 
“Tao mới là thứ thiệt”. 



HÀN LÂM & MÙ CHỘT 

Cô gái kéo ghế đến ngồi bên cạnh hắn, nói: “Em biết 
anh thích có một cô bên trái, một cô bên phải, một cô 
đàng trước, một cô đàng sau, một cô ngồi trên đầu”. Hắn 
cười, nắm tay cô: “Em lúc nào cũng hiểu anh”. Khi ấy, đã 
có một cô khác ngồi bên cạnh hắn và một số bạn bè đang 
ngồi quanh một cái bàn cà phê nhỏ, vỉa hè. 

Hắn nói: “Anh bị mất con cu hôm qua rồi”. Cô hỏi: 
“Trong khách sạn à?” “Không, nguyên ngày hôm qua anh 
đi ngoài đường”, hắn cho biết. “Vậy thì em biết rồi, cô 
nói, lúc này đường sá chỗ nào cũng sửa, anh gặp ổ gà, nó 
xóc một cái là rớt xuống đất ngay”. Hắn bảo: “Cũng có 
thể, nhưng anh không biết mất ở đoạn đường nào để tìm 
hay báo công an”. Cô nói: “Điên mới đi báo công an, anh 
chỉ cần đăng một cái rao vặt xin hậu tạ là có người mang 
đến tận nhà ngay”. 

Thằng làm thơ ngồi trước mặt hắn bảo: “Làm chi mất 
công vậy”. Nói xong, hắn móc trong quần ra một con cu 
bóng lộn đen ấntượng. “Tặng ông”.

Nhưng hắn nói: “Con của tôi màu trắng”. 
Thằng làm thơ cười ruồi: “Ông nghĩ tôi ăn cắp của ông 

à?”
Hắn nghiêm nghị: “Không, vấn đề ở đây là đẳng cấp”.
Cả bàn cười hô hố. Những người ngồi ở bàn khác cũng 

cười theo. 
Cô gái đứng lên: “Các bác tự xử cũng hay đấy”. Cô bỏ 

về. Cô gái đến trước cũng đứng lên. Cô nghĩ, may mà 
mình không làm thơ. 

7.2.2010 



12.
CON BÒ VÀ TÔI

Nó là một loài thú siêng năng. Và có thể làm giàu nếu 
người ta cho nó quyền tư hữu. Nhưng không phải vì thế 
mà nó không biết hưởng nhàn.

Nó vẫn nhìn bầu trời khi ngồi nhai lại mớ rạ.
Đôi khi trước hư vô, nó cũng rống lên bảo rằng “tôi là 

bò và tôi hiện hữu”.
Và trong hố thẳm, nó chảy nước mắt. Không thể nào 

buồn hơn.
Và trước mặt tôi, nó nói: “tôi không quan tâm đến việc 

tôi ở trong chuồng hay ngoài chuồng”.
Tôi nghĩ, nó chưa bao giờ biết đến những đồng cỏ bao la 

và những cánh rừng huyễn hoặc. Và nó chưa bao giờ biết 
sống một mình. Chưa bao giờ biết hoang vu. Chưa bao 
giờ biết điên dại. Chưa bao giờ đâm sừng vào bóng tối. 

TÔI VÀ CON BÒ

Tôi kéo lê đời tôi lên đồi thương khó. Và tôi đã ngã ba 
lần. 

Lần thứ nhất, mẹ tôi nâng tôi dậy và bảo: “Mẹ sẽ không 
bao giờ để mất con”. 

Lần thứ hai, một cô gái nâng tôi dậy và bảo: “Em sẽ 
luôn luôn bên anh”.

Lần thứ ba, một người đi đường đã đạp lên thân tôi một 
đạp và bảo: “Cho mày chết”.

Tuy nhiên, tôi đã không chết. Lúc ấy, có một con bò đã 
mang sữa cho tôi và nó nói: “Đây là sữa của tôi. Ông 
đừng ngại”. 

Sau khi đã no, tôi đủ sức leo lên lưng bò và cùng nó 
băng qua phía bên kia của đồi thương khó.



16.3.2011 

13.
MÀY CÓ SỢ TAO KHÔNG?

Ở lớp 1.
Cô giáo hỏi một học trò:
-“Mày có sợ tao không”?
Thằng bé trợn mắt, mặt ngây dại.

Ở nhà buổi tối.
Ông bố đang ngồi trước máy vi tính.
Thằng con giả bộ làm cô giáo, hỏi bố:
-“Mày có sợ tao không”? 
Ông bố trợn mắt. Cũng ngây dại.

Đôi khi, vẫn có người hỏi tôi:
-“Mày có sợ tao không”? 
Tôi không dám trợn mắt. Chỉ quay đi.

CẦU NGUYỆN

Người lính ở phía bên này và người lính phía bên kia. 
Kẻ khủng bố và người chống khủng bố. Người chính 
nghĩa và quân gian tà. Bọn buôn gian bán lận. Cô gái 
điếm và người làm chính trị. Thập loại chúng sinh.

Khi họ cầu nguyện, Thượng đế bị giết chết. 

ĐẾN LƯỢT TÔI MUỐN CHẾT



Tôi gửi vào email cho một linh hồn cái địa chỉ này:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bay-Di-Canh-Chim-
Bien-Bang-Kieu.IW60677D.html

rồi nhắm mắt.

12.9.2010

14.
MADE IN CHINA

Phỏng vấn Hồ Cẩm Đào.

Phóng viên (PV): Thưa ông Tổng bí thư, người ta nói  
Trung Quốc là xứ sở ăn thịt người. Ông có thể xác nhận 
việc này? 

Hồ Cẩm Đào (HCĐ): Ông có nhìn thấy không?
PV: Chúng tôi thấy những hình ảnh đó trên internet. 
HCĐ: Đó là do các thế lực thù địch Trung Quốc tạo 

nên. Không phải người Trung Quốc làm chuyện đó.
PV: Cũng trên internet, chúng tôi biết Trung Quốc là 

một nước sản xuất băng đĩa giả lớn nhất thế giới. 
HCĐ: Ông hãy cho chúng tôi biết ở đâu không làm 

hàng giả? 
PV: Chúng tôi cũng biết Trung Quốc sản xuất bánh bao 

có nhân giấy cạc tông, dầu ăn từ nước cống, trứng gà 
giả, sữa có hóa chất độc, những sản phẩm chứa hàm 
lượng chì cao quá mức cho phép và không thể kể hết  
những thứ hàng giả, hàng nhái… 

HCĐ: Ông có thấy người Trung Quốc thông minh 
không?

PV: Vâng, người Trung Quốc rất thông minh. Nhưng 
xin hỏi ông, cuộc cách mạng vô sản và cách mạng văn 



hóa có phải là biểu hiện đích thực sự thông minh của 
người Trung Quốc? 

HCĐ: Chắc là ông có những nhầm lẫn lịch sử.
PV: Ông nhận định thế nào về tình hình Trung Đông và 

Bắc Phi hiện nay? 
HCĐ: Tất cả những vụ nổi loạn đó đều do các thế lực 

phản động nước ngoài xúi giục, cũng không loại trừ do 
bọn Hồi giáo cực đoan như al-Qaeda mua chuộc khuấy 
động. Tôi nghĩ các chính quyền ở đó cần học bài học 
Thiên An Môn của Trung Quốc.

PV: Một câu hỏi cuối. Người tôi đang phỏng vấn là Hồ 
Cẩm Đào thật hay giả? 

HCĐ: Người Trung Quốc chúng tôi có câu: “Lộng giả 
thành chân”, hoặc nói theo kiểu Việt Nam các ông: “Vậy 
mà không phải vậy”. Tuy nhiên, nói theo kiểu Đức Khổng 
Phu Tử của chúng tôi là “phải hay không phải chính là 
phải vậy”. 

PV: Vâng, xin cám ơn ông. 

MADE IN LIBYA

Bài phỏng vấn người lãnh đạo Liby  a   của BBC, ngày 
1.3.2011.

“Jeremy Bowen: Ông được biết là lãnh đạo tại đây và 
đã là lãnh đạo trong rất nhiều năm rồi. Có rất nhiều 
người ở nước này nói rằng ông chính là cản trở lớn nhất  
cho thay đổi? 

Đại tá Gaddafi: Ngược lại thì có. Sự hiện diện của tôi 
là để thúc đẩy và khuyến khích người dân có bất cứ thay 
đổi nào mà họ muốn, cũng như không có những thay đổi 
mà họ không mong muốn…

Bowen: Trong những năm gần đây, ông đã thiết lập lại  
quan hệ với các nước phương Tây. Các lãnh đạo quan 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/03/110301_gaddafi_interview.shtml


trọng như Tony Blair cũng đã tới đây. Nhưng nay có các 
lãnh đạo phương Tây nói rằng ông nên từ chức. Ông có 
cảm thấy bị phản bội không? Ông đã bao giờ coi họ là  
bạn chưa? 
Gaddafi: Dĩ nhiên như vậy là phản bội. Họ không có đạo 
đức. Ngoài ra, nếu họ muốn tôi từ chức thì tôi từ chức gì? 
Tôi có phải ông vua đâu. 

Bowen: Nhưng ông đã có diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, 
và nói đến Libya là nói đến ông, ngay cả khi ông không 
có danh hiệu chính thức. 

Gaddafi: Đó là danh dự, chứ không có gì động chạm 
đến thực thi quyền lực hay quyền hạn gì hết. Ở Anh, ai 
nắm quyền? Nữ hoàng Elizabeth hay David Cameron? 
Các ông không hiểu được hệ thống ở Libya đâu... Ông 
thực sự không hiểu hệ thống đang được áp dụng tại Libya 
đâu.

 Bowen: Tôi hiểu hệ thống ông có tại đây, nhưng ở 
quốc tế, ông được coi là lãnh đạo. 

Gaddafi: Ông không hiểu hệ thống tại đây. Đừng có nói 
‘tôi hiểu’ - ông không hiểu gì hết. Và thế giới cũng không 
hiểu hệ thống tại đây. Quyền lực của nhân dân. Các ông 
không hiểu điều đó đâu. 

Bowen: Thế người dân thể hiện quyền lực của mình như 
thế nào? Bởi vì một số người đổ ra đường biểu tình nói  
rằng người của ông đã bắn họ. 

Gaddafi: Không có biểu tình gì hết trên đường phố. 
Ông có trông thấy biểu tình không? 

Bowen: Có, tôi có trông thấy. 
Gaddafi: Ở đâu? 
Bowen: Tôi trông thấy một số người hôm nay. 
Gaddafi: Ở đâu? 
Bowen: Tôi trông thấy một số người biểu tình ở 

Zawiya. Hôm qua tôi cũng trông thấy biểu tình. 
Gaddafi: Họ ủng hộ chúng tôi. 



Bowen: Không, họ không ủng hộ ông đâu. Có một số 
người chống ông, và một số ủng hộ ông. 

Gaddafi: Họ không phải chống chúng tôi. Không ai 
chống chúng tôi hết. Chống chúng tôi để làm gì? Bởi vì 
tôi không phải là Tổng thống. Họ yêu tôi. Tất cả nhân dân 
đều sát cánh với tôi, họ đều yêu tôi. Nhân dân tôi sẽ chết 
để bảo vệ tôi. 

Christiane Amanpour: Nếu ông nói họ đều yêu ông thì  
tại sao họ lại chiếm Benghazni và nói họ chống lại ông? 

Gaddafi: Đó là al-Qaeda đấy. Nhân dân tôi không như 
thế đâu. Họ là những người ngoài. 

Bowen: Vậy đó là những người kéo các áp phích xuống 
và treo cờ của vua? 

Gaddafi: Đó là al-Qaeda, chúng vào các căn cứ quân 
sự, tịch thu vũ khí và khủng bố nhân dân. Những người 
mà có vũ khí là các thanh niên. Họ bắt đầu hạ vũ khí vì 
thuốc phiện mà al-Qaeda cấp cho họ đang hết tác dụng. 

Bowen: Vậy đó là những người kéo các áp phích xuống 
và treo cờ của vua? 

Gaddafi: Đó là al-Qaeda tới các khu quân sự và đồn 
cảnh sát, bắt giữ súng ống và giờ đây khủng bố mọi 
người, rồi giờ đây đổ ra đường phố. Họ không có yêu cầu 
gì, đòi hỏi gì. Họ không hề dựng ra các cuộc biểu tình. 

Bất cứ nơi đâu, cho dù là Libya, Nigeria hay 
Afghanistan, người ta không đổ ra đường phố hay dựng 
lên các cuộc biểu tình.

Những người đó có vũ khí, họ là thanh niên, còn trẻ, 
không biết al-Qaeda. Giờ đây, họ đã bắt đầu hạ vũ khí 
xuống, bán chúng đi và quay trở về nhà. Giờ đây, họ đang 
tỉnh khỏi những ảo giác của thuốc phiện người ta cấp cho 
họ.

Bowen: Đại tá Gaddafi, ông sẽ chấm dứt cuộc khủng 
hoảng này thế nào? Một phần lớn của đất nước giờ đang 
nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy. Áp lực của 



nước ngoài lên ông cũng đang rất lớn. Mọi chuyện sẽ 
chấm dứt như thế nào? 

Gaddafi: Chúng tôi không bận tâm về áp lực của nước 
ngoài. 

Bowen: Thế còn thực tế là ông đã mất quyền kiểm soát  
một phần lớn đất nước thì sao? 
Gaddafi: Chúng tôi quan tâm tới nhân dân, và nhân dân 
tôi ủng hộ tôi. Chúng tôi chắc chắn về bản thân mình. 
Chúng tôi sẽ trụ lại, còn họ sẽ đổ vỡ.”

(Cũng theo BBC, Đại tá Gaddafi là người bạn thân thiết 
của Việt Nam).

MADE IN VIETNAM

Phỏng vấn con Rùa.

-Thưa cụ, cảm nghĩ của cụ khi được nhân dân Việt Nam 
kính trọng gọi bằng cụ? 

Cụ Rùa: Sướng. Rất sướng. Cực kỳ sướng.
-Nếu tính theo phả hệ thì cụ là thế nào với các bác, các 

chú và bố mẹ con ạ? 
Cụ Rùa: À, cái này thì phải hỏi Đảng Cộng sản Việt 

Nam.
-Xin mạo muội thưa cụ, nếu chẳng may cái vụ lở mồm 

long móng này không xong thì di chúc của cụ thế nào ạ? 
Cụ Rùa: Cái này thì chờ tôi xin ý kiến lãnh đạo.
-Thưa, lãnh đạo cụ là ai ạ? 
Cụ Rùa: Còn phải hỏi.
-Thưa, cụ có thể cho biết bí mật cái vụ thương tích, hay 

bảo tồn này là thế nào không ạ? 
Cụ Rùa: Tôi cũng hỏi thật cậu nhé. Đứa nào vất mấy 

cái con rùa cái giang mai, lậu mủ, mồng gà, hoa khế 
xuống hồ vậy?



-Thật tình con không biết. 
Cụ Rùa: Cái gì cũng không biết mà đòi làm báo à?
-Biết hay không biết không phải là vấn đề của con ạ. 
Cụ Rùa: Thế thì nó là vấn đề của ai?
-Dạ, để con xin ý kiến lãnh đạo rồi trả lời cụ. 
Cụ Rùa: Thế lãnh đạo của cậu là ai?
-Cụ cứ đùa. 
Cụ Rùa: Này, tôi tiết lộ tí bí mật lịch sử cho cậu biết 

nhé. Cái con rùa mà nhân dân các cậu nghĩ là thần Kim 
Qui, Rùa Vàng hay con tiều nào đó trong lịch sử các cậu 
nó ngủm từ khuya rồi. Tớ là rùa sản xuất tại Quảng Đông 
“Made in China” đấy. Vận nước của các cậu nằm trên mu 
tớ. Không tin cứ hỏi mấy thằng thày bói hay Hồ Cẩm Đào 
xem.

9.3.2011



PHẦN 2

CHAI - LỌ & ĐẦU ĐẤT
(Truyện ngắn)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
========================================

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN 

1.Họ và tên: .............. 

Theo lời bố tôi kể lại, việc đặt tên tôi là một ngẫu hứng 
bí ẩn. Suốt nhiều tháng trời khi biết mẹ tôi mang thai, bố 
đã nghĩ đến việc đặt tên cho tôi. Ông nghĩ đến ước vọng 
cũng như ý nghĩa sự tồn sinh cho tôi, nhưng cho đến khi 
tôi được sinh ra, ông cũng chưa vừa ý với bất cứ cái tên 
nào đã chọn trước đó. Chỉ đến lúc ôm tôi vào lòng, đứa 
con đầu tiên và là con trai của ông, ông mới bật thốt: 



“Thằng giống”. Tôi là giống của ông vừa mọc lên trên 
mặt đất này và vì thế tôi được gọi là Giống. Nguyễn 
Giống, trong niềm hân hoan mãn nguyện của ông. Tôi 
vừa là giống của ông và đồng thời cũng sẽ là kẻ đi gieo 
giống. Sau này, cũng có khi tôi tự hỏi, cái giống của mình 
thì có đáng gì để được đi gieo trên mọi miền đất xa lạ? 
Nhưng Chúa bảo hãy sinh hoa kết trái. Thì tôi cứ sinh hoa 
kết trái mà cũng không biết để dành cho Chúa hay cho tôi. 
Hay cuộc sinh tồn này vốn thế? Và mỗi số phận thì cứ để 
cho nó vận hành theo cái cách của riêng nó? Thế nào là 
tốt xấu với tôi và với Chúa? Những câu hỏi cũng không 
làm ngập ngừng hơi thở dồn dập trong những cuộc gieo 
giống.

Và khi đến lúc tên tôi trở thành một hồ sơ lưu trữ trong 
guồng máy hành chính và an ninh, tôi cảm nhận được một 
cách rõ ràng hơn hết thảy mọi thứ tôi đã làm để hình 
thành nên số phận mình. Tôi được xếp loại. Cái tên 
Nguyễn Giống không còn mang ý nghĩa của một bản thể 
mà chỉ còn là một sự vụ. Điều đó làm cho tôi bị tách rời 
ra giống như các miếng ghép, đặc biệt là những khi tôi bị 
công an đeo bám theo dõi. Bản thân tôi mất tính thuần 
nhất và rất nhiều khi tôi phải sống riêng rẽ với những 
phân mảnh của mình. Đó là một cách tồn tại. 

Tồn tại. Tồn tại. Tồn tại.
Âm vang của sự tồn tại hay tiếng kêu thảng thốt của tôi 

giữa im lặng của thời gian và cái hoang vu trên mặt đất 
cũng không dấy lên được điều gì khả dĩ mang đến cho tôi 
niềm hy vọng về sự tồn tại của mình 

Âm vang của sự tồn tại hay tiếng kêu thảng thốt của tôi 
giữa cái ồn ào của thời gian và sự chật chội trên mặt đất 
cũng không làm cho sự va đập của tôi vào lòng thế giới 
một ý nghĩa thiết tha nào. 

Thằng giống đi gieo giống.
Và nhiều khi tôi cảm thấy mình bị mất tích. 



Tên tôi đôi khi vang lên đâu đó như một lời mời gọi hay 
chỉ là tiếng tôi đi tìm mình đã bị đứt gãy với toàn bộ cái 
gọi là truyền thống hay tổ tiên. Tôi bị mất nguyên quán. 
Sự tồn lưu của tôi vì thế giống như một cuộc lưu vong. 
Tính lưu vong càng trở nên khốc liệt hơn khi tiếng nói và 
sự hiện hữu của tôi bị chối bỏ, bị khai trừ, bị truy đuổi, bị 
hăm họa bởi sự toàn trị của cuộc sống. Dù thế nào, tên tôi 
không thể là một trong những cái đồng nhất về loại hình. 

Khi sinh ra tôi, cái nguồn mạch thiêng liêng nối kết tôi 
với tổ tiên vẫn được xác định nhưng nó bị chính cái ý chí 
hiện hữu bôi xóa. Tôi từ chối gánh vác lịch sử dòng giống 
cũng như phủ định tính kế thừa gia sản di truyền. 

Thằng giống không đi gieo giống.
Việc không có quyền chọn lựa cho sự có mặt của mình 

làm tôi khủng hoảng suốt cả đời. Chính vì thế, rất nhiều 
lần tôi muốn tự tử. Dường như đấy là cơ hội duy nhất do 
ta tự quyết định. 

2.Nam, nữ:.......... 

Thằng giống không đi gieo giống.
Trong sự xác tín về phái tính không thể không kể đến 

tính ba hoa khoe mẽ của giống đực. Tiếng hống và bộ 
bờm của con sư tử đực. Tiếng gáy và bộ lông sặc sỡ của 
con gà trống. Tôi không có nhu cầu phải khẳng định điều 
gì, ngay cả đó là việc mình có phải là đàn ông hay không. 
Tuy nhiên tôi vẫn sống như một người đàn ông là biết yêu 
và chiều phụ nữ. Nhưng không để phụ nữ ràng buộc 
mình. 

Tôi không thích những người đàn ông làm ra vẻ “hầm 
hố” cũng như những gã óng ả. Bản lãnh đàn ông đích 
thực không phải là cầm ly rượu hay bia chai tu một hơi 
như quảng cáo, hoặc ngậm điếu thuốc trầm tư cho trí tuệ 
hay phải đeo mang các thứ hàng hiệu. Tất cả mọi phô 
trương đều đáng vất vào sọt rác. 



Người đàn ông trong tôi chỉ có sự khinh bỉ.
Người đàn ông trong tôi là một ngọn lửa thiêu đốt mọi 

thứ nó đi qua. 
Và tôi không cho phép mình trở thành đồng bọn với bất 

cứ ai. 
Tôi chọn sự tuyệt tự cho sinh phận mình.

3.Ngày, tháng, năm sinh:............ 

Ngày nào cũng là ngày sinh nhật tôi. 
Nhưng có một ngày tôi đã cất tiếng khóc chào mặt đất. 

Trên ngón tay cái bên phải tôi có thừa một ngón nhỏ xíu. 
Khi tôi chuẩn bị đi học, bố tôi đã cắt bỏ cái ngón thừa ấy 
của tôi. Mặc dù được đem chôn cẩn thận trong sân nhà, 
nhưng bố tôi bảo, mỗi khi nhớ đến cái ngón bị cắt lìa ấy, 
bố đều cảm thấy thương xót như một phần thân thể mình 
lưu lạc. Tôi cũng nhớ cái ngón lủng lẳng nhỏ xíu ấy, 
nhưng nó không gợi cho tôi một cảm xúc nào. Tôi luôn 
luôn sống với một sự thật là chết đi mỗi ngày và tái sinh 
mỗi ngày. Bởi thế, mọi sự mất còn trong dòng chảy nhân 
sinh với tôi giống như những bọt bèo. 

Và thời gian sẽ chẳng bao giờ là những cột mốc.
Tôi đã được rửa tội sau khi sinh ra 5 ngày với tên thánh 

là Đôminicô. Và được dạy là có một thiên thần bản mệnh.
Nhưng máu tôi không phải máu thánh.
Tôi không cảm thấy có mối liên hệ với ông thánh quan 

thày dòng Đa Minh này. Nhưng tôi vẫn cảm nhận có một 
thiên thần bản mệnh thật sự trong mọi bước đi của tôi. 
Mấy ông thày tử vi lại bảo có những âm hồn bảo bọc tôi. 
Tôi tin có nhiều thế giới trong vũ trụ và có những giao lộ 
giữa các thế giới đó. 

Tôi đã từng đứng giữa các giao lộ của những thế giới 
khác nhau và điều đó cho tôi một cảm thức nhất quán về 
sự tương thông phi thời gian, phi không gian. 



4.Thường trú số nhà: ......... Đường:............... 
Phường, xã:......... Quận, huyện:.................... 

Có khoảng 1.130.000 kết quả (0,20 giây) cho cụm từ 
“Tôi đã bị đuổi khỏi nơi cư trú” và có khoảng 1.250.000 
kết quả (0,15 giây) cho cụm từ “Số người đã bị đuổi khỏi 
nơi cư trú”. Đó là kết quả của Google vào thời điểm 
23.4.2011.

Có rất nhiều lý do và hoàn cảnh của việc bị đuổi khỏi 
nơi cư trú. Từ một kẻ ở nhờ nhà vợ cho đến những nông 
dân bị lấy đất cho các dự án của chính quyền. 

Thật ra, một triệu người hay một tỷ người bị đuổi ra 
khỏi nhà hay tự buộc phải ra đi không cho một ý nghĩa 
nào về sự không chốn dung thân của con người. Có lẽ con 
người cũng không nên trông đợi vào một sự an cư nào kể 
cả sự quan phòng của Chúa. 

Tôi luôn đứng trên bờ vực và tôi nghĩ mình cần phải 
nhảy.

Nhưng nhảy như thế nào lại không phải là điều dễ dàng. 
Tôi tự hỏi nếu không phải tôi đang đứng trên bờ vực mà 

tôi đang nằm trên giường thì cuộc sống tôi có khác? 
Chúng ta luôn có những địa chỉ khác nhau và không cần 

phải nhớ chúng ta đã từng ở địa chỉ nào. Hãy mặc mẹ bọn 
công an khu vực, bọn quản lý hộ khẩu, bọn kiểm soát an 
ninh. Vô sở trú hay vô sở trụ là một địa chỉ chính xác để 
tôi tìm về. Và nhảy xuống. 

5.Dân tộc:............Tôn giáo:............ 

“Theo truyền thuyết dân tộc Kinh, những người Việt 
đầu tiên là con cháu của một thần rồng tên là Lạc Long 
Quân và một vị tiên tên là Âu Cơ. Hai người này lấy nhau 
và đẻ ra một bọc 100 trứng và nở ra 100 người con. 
Những người con sinh ra cùng một bọc gọi là "cùng bọc" 
(hay còn gọi là Đồng bào) và "đồng bào" là cách gọi của 



người Việt để nói rằng tất cả người Việt Nam đều cùng có 
chung một nguồn gốc. 

Nếu xét xa hơn nữa thì Lạc Long Quân, tên thật là Sùng 
Lãm, là con của Kinh Dương Vương, vua nước Xích Quỷ 
và Long Nữ; còn Âu Cơ là con gái của vua Đế Lai. Lạc 
Long Quân nối ngôi cha làm vua nước này. Bờ cõi nước 
Xích Quỷ phía bắc giáp hồ Động Đình (tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc), phía nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm 
Thành), phía đông giáp biển Nam Hải, phía tây giáp Ba 
Thục (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). 

Kinh Dương Vương tên thật là Lộc Tục, là con của Đế 
Minh, cháu ba đời của vua Thần Nông. Đế Minh đi tuần 
thú phương nam đến núi Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam 
bây giờ) gặp một nàng tiên, lấy nhau. Sau Đế Minh truyền 
ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương bắc, 
và phong cho Lộc Tục làm vua phương nam, xưng là 
Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. 

Con cả của Lạc Long Quân và Âu Cơ trị vì dưới tên 
Hùng Vương, và là vị vua đầu tiên của người Việt. Vì thế, 
người Việt thường tự xưng là con rồng cháu tiên.” 

(Wikipedia)

Dân tộc của rồng.
Tổ tiên tôi sinh ra từ trứng của rồng. Người họ đầy vẩy. 

Sau hơn bốn ngàn năm biến thái, những chiếc vẩy biến 
thành các hình xăm. Những hình xăm mang đủ các biểu 
tượng của nền văn minh Trung Hoa lẫn Ấn Độ. Thời đại 
toàn cầu hóa, những hình xăm bị xóa để lại các vết sẹo. 
Các vết sẹo biến thành bài vị và được đặt lên bàn thờ. 

Tôn giáo của rồng.
Từ im lặng dấy lên tiếng ồn. Tiếng ồn tạo ra màu sắc. 

Màu sắc tạo ra sự ngưỡng vọng và cầu khẩn. 
Các vết sẹo được phát tán thành ấn. Ấn được vẽ theo 

những mong ước tài lộc. Tài lộc trở thành đạo của rồng. 
Nghi thức thiêng liêng nhất của đạo rồng là múa rồng. 



Tuyệt đỉnh công phu của múa rồng là leo lên ngọn cột 
thẳng đứng hái lộc. 

6.Trình độ văn hóa:............... Ngoại ngữ:............... 

Trình độ văn hóa mang tính cộng đồng. 
Khu phố tôi ở được gắn bảng hiệu “khu phố văn hóa” 

trên một cái cổng lớn. Chẳng có lý do gì tôi lại không 
phải là một công dân có văn hóa. Ít ra tôi cũng đã leo lên 
được 4 cấp độ. Từ một cá nhân văn hóa, gia đình văn hóa, 
tổ dân phố văn hóa đến khu phố văn hóa. 

Tuy nhiên, tôi cho rằng trình độ văn hóa đích thực của 
một cá nhân hay một dân tộc là khả năng biết xấu hổ của 
cá nhân hay dân tộc đó. 

Nếu như trong mục “Nam, nữ” ở trên, tôi đã bộc bạch là 
“người đàn ông trong tôi chỉ có sự khinh bỉ”, thì cùng với 
sự khinh bỉ, một cái nhìn ngược vào bên trong , tôi cũng 
luôn biết xấu hổ với những điều đáng xấu hổ của mình. 
Như vậy, trong bản chất, văn hóa cũng là một khả năng 
phản tỉnh, khả năng nhìn lại. Và nó tạo ra sự cày xới của ý 
thức với hành động. 

Trình độ văn hóa của tôi là khả năng phản tỉnh và lên 
tiếng của tôi trước cuộc sống. 

Ngoại ngữ là một thế giới khác.

7.Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công 
đoàn):..............tại:..................

Tôi chưa bao giờ có khái niệm về tổ chức cho đến sau 
ngày 30-4-1975 khi chế độ Cộng sản áp đặt lên cuộc sống 
toàn xã hội. 

Tôi biết mỗi tổ chức là một cách quản lý con người 
trong bộ máy của chế độ. Tôi nhìn thấy tính bi kịch của 
nó (từ sự sợ hãi tới sự nịnh nọt) và trong tôi chỉ có sự 
thương hại với tất cả những con người của mọi thứ tổ 



chức ở mọi thứ cấp bậc. Chưa bao giờ tôi chứng kiến sự 
rẻ rúng con người đến thế. Có một sự kiểm soát chặt chẽ 
đến nỗi nếu anh không tham gia vào bất cứ tổ chức nào 
thì anh cũng sẽ bị đẩy vào một trong các tổ chức trên. Xã 
hội không cho phép anh đứng bên ngoài sự lãnh đạo của 
Đảng. Chỉ đến khi nền kinh tế thị trường bắt đầu phát 
triển, quyền tư hữu được xác lập, quyền cá nhân mới 
được hình thành. 

Tuy thế, tôi cũng đã không thoát được một thời gian dài 
là một đoàn viên công đoàn khi đi làm trong các cơ quan 
nhà nước. 

8.Ngày vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh:........... tại:............. 

Thú thật, tôi ngưỡng mộ về sự nhiệt thành của một số 
người làm cách mạng. Nhưng tôi ngạc nhiên không hiểu 
được tại sao người ta (từ một anh nông dân mù chữ đến 
một anh trí thức) có thể luôn luôn lập lại đúng như một 
con vẹt tất cả mọi ý kiến, mọi phát biểu, mọi suy nghĩ, 
mọi quan điểm, lập trường một cách máy móc đến không 
sai một dấu phẩy? 

Không kể tới những điều kiện của lý lịch mà tôi không 
đủ, tôi không thể tự biến mình thành một con vẹt và một 
con cừu. 

9.Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:................. 
tại:................ 

Đã không làm vẹt và làm cừu thì tôi cũng không thể trở 
thành người nuôi vẹt và chăn cừu. 

10.Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến 
nay, làm gì? Ở đâu?): …………….



Tại sao lại phải khai lý lịch từ năm 12 tuổi? 
Tôi không tìm được câu trả lời thỏa đáng. 
Đó là thời điểm bắt đầu hình thành nhân cách?
Đó là lúc các âm mưu phản loạn nẩy mầm?
Đó là lúc bắt đầu có ý thức về hành động của mình và 

có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình?
Đó là khởi điểm của một chuỗi các hành động cần được 

theo dõi? 
Dù sao, cũng phải khai báo thành thật thôi.
Mặc dù đã bắt đầu vào học cấp 2, tức là Trung học đệ 

nhất cấp thời ấy, nhưng tôi vẫn là đứa trẻ thích sờ tí mẹ. 
Buổi tối tôi vẫn thích nằm với mẹ và chỉ sờ vú mẹ tôi mới 
ngủ được. Mẹ tôi chiều tôi cho đến khi tôi sờ được tí của 
một cô gái khác. 

Đó là năm tôi 13 tuổi. 
Cô gái học cùng lớp với tôi và đẹp. Hình như do lòng 

thương hại, cô đã đồng ý đi chơi với tôi trong vườn lài. 
Cũng hình như vì tội nghiệp sự thèm khát của tôi, cô đã 
để cho tôi ôm trong vườn vắng. Và hình như muốn bố thí, 
cô đã để cho tôi sờ tí. Tôi đã sờ tí cô đến hết năm học.

Năm 14 tuổi. 
Tôi bắt đầu viết nhật ký. Đây là một đoạn nhật ký tôi 

còn giữ được: “Cô giáo dạy tiếng Anh của mình đẹp lắm. 
Có lẽ là đẹp nhất trên đời. Bởi vì lúc nào mình cũng thấy 
cô trong suốt. Lúc nào mình cũng thấy cô lồng lộng. Lúc 
nào mình cũng nhìn thấy cô... như thể sáng lòa. Mình ước 
mong sao được ở bên cô suốt đời.”

Năm 15 tuổi.
Tôi nghĩ mình đã là một người lớn. Bởi vì tôi đã đủ 

dũng cảm để viết cho cô giáo một lời tỏ tình: “Cô ơi, em 
yêu cô”.

Năm 16 tuổi.
Tôi đổi trường học. Công việc đầu tiên ở trường mới 

của tôi là tìm xem cô bé nào đẹp nhất. Kết quả là tôi bị 



bọn ma cũ đánh cho một trận tơi tả. Cũng nhờ trận đòn đó 
mà cô gái tôi tìm được đã xót xa yêu tôi. 

Cô đã yêu tôi đến khi chúng tôi cùng đậu tú tài 1. 
Cô gái nghỉ học lấy chồng là một sĩ quan cộng hòa. Tôi 

tiếp tục học ở một trường khác với những ông thày rất nổi 
tiếng như Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Sĩ Tế, Lữ Hồ... 

Khi lên đại học, tôi gặp những ông thày nổi tiếng khác: 
Vũ Khắc Khoan, Kim Định, Lê Tôn Nghiêm, Nguyễn 
Văn Trung, Lê Xuân Khoa, Đặng Phùng Quân...

Lúc này, chỉ có gái đĩ thương hại tôi. 
Cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc đối với tôi 

đã bắt đầu ngay sau khi gia đình tôi bước xuống tàu há 
mồm di cư vào Nam, lúc ấy tôi 5 tuổi. Chúng tôi đã bước 
vào một chiến tuyến khác với mọi hệ lụy. Nhưng bản thân 
tôi chỉ có sự đối kháng thật sự khi bị đặt dưới sự cai trị 
trực tiếp của chế độ Cộng sản với những trải nghiệm về 
sự sai lầm và giả dối của nó. 

Máu đổ từng ngày từng giờ. 
Một người anh của tôi dù đã chết cả tuần lễ trước, 

nhưng khi nhận xác anh từ trong ngăn kéo một tủ lạnh của 
quân y viện Cần Thơ, vẫn tiếp tục hộc máu. Xác mang về 
đến nhà, anh tôi lại hộc máu khi mẹ tôi ôm xác anh. 

Sau thời gian được hoãn dịch vì lý do học vấn, tôi được 
hoãn dịch tiếp vì lý do công vụ. Nhờ thế tôi không mang 
nợ máu, nói theo kiểu những người chiến thắng, chỉ 
những kẻ thua trận mới mang nợ máu. Nhưng dù máu của 
ai, mùi máu cũng làm tôi lợm giọng. Tôi không thể ca 
tụng máu, cho dù đó là máu chiến thắng mang hồn nước. 
Nhưng cũng không ai cho phép tôi ca tụng hòa bình. Bởi 
ca tụng hòa bình là phản bội máu. Chỉ có những kẻ ca 
tụng hoa lá cỏ và gái gú là vô can. Cho dù không mang nợ 
máu, tôi cũng là tội đồ. 

Khi chiến tranh chấm dứt vào ngày 30-4-1975, máu 
thằng em tôi lại chảy khi nó tìm cách vượt biên và bị bắt. 



Một người anh họ của tôi bị đánh cho đến chết khi về 
nông thôn tìm đất cày. 

Những vết máu hôm nay vẫn loang lổ trên mặt đất.  
Tôi 26 tuổi khi đất nước thống nhất. Xác định cuộc đời 

mình chấm dứt. Tôi thuộc về một thế hệ bị bỏ đi. Bạn bè 
tôi bị bắt đi cải tạo hoặc ngồi tù. Những kẻ may mắn ra 
đứng chợ trời. Những kẻ không may đi kinh tế mới cầm 
cuốc. Một cuộc đổi ngôi khốc liệt. Tôi cũng ra đường bán 
các thứ tinh hoa của miền Nam từ sách báo, chén bát, 
vàng bạc, kim cương đến quần áo cũ. 

Khi 50 tuổi, tôi mới lần đầu trở về quê quán và nhìn Hà 
Nội ngàn năm văn hiến. Tôi đã không có cảm xúc như tôi 
vẫn tưởng. “Hà Nội ở dưới ấy” như Mai Thảo đã viết 
trong đêm giã từ. Tôi trở thành kẻ mất quê hương vĩnh 
viễn. 

Năm 60 tuổi. Tôi biết không còn cơ hội nào nữa. Và tôi 
sẽ giã từ cuộc đời như một kẻ bé mọn. 

Có thể tôi bỏ sót một số việc như đã từng dạy học, đã 
từng làm thơ, đã từng đi cày... Tôi không khai vì xét thấy 
những việc đó không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia 
cũng như không làm cho tôi thành danh hay thành công. 
Nhưng tôi cần bổ sung một chi tiết mà tôi cho rằng đã 
khắc họa một nét cá biệt trong lý lịch tôi.

Đó là thời gian những năm cuối cấp hai. Tôi có hai 
nhóm bạn tách biệt. Một nhóm chỉ tụ tập đi đánh lộn với 
đầy đủ dao búa. Thằng bạn thân nhất của tôi đến giờ này 
có cháu nội ngoại vẫn là một đại ca khét tiếng. Nhưng bạn 
tôi bao giờ cũng là một tay anh chị coi trọng đạo nghĩa 
giang hồ và khí tiết quân tử. Một nhóm bạn khác lại có 
máu văn nghệ. Chúng tôi đã lập nhóm “The black dogs” 
và cũng đập phá mọi thứ có thể đập phá. Tôi cho rằng sự 
“nổi loạn” trong giai đoạn thiếu niên là cần thiết. Và có 
thể cần thiết đến suốt đời đối với một người chọn văn 
chương làm sự nghiệp. 



PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

11.Họ tên cha: .................. 

Tôi không ra gì, nhưng bố tôi rất nổi tiếng. 
Tên khai sinh của ông là Nguyễn Du. Tôi được di truyền 

từ ông hai thứ, một là thích làm thơ, hai là mê gái. Với cả 
hai thứ đó, nam nhi chi chí. Suy từ tôi ra ông, chẳng làm 
hai thứ đó thì còn nên làm gì trên đời? 

Làm thơ và tán gái. 
Chuyện làm quan của ông đã rõ. Chẳng phải ông đã thú 

nhận chỉ là một thứ hàng thần lơ láo!? Tôi cũng đã từng 
lơ láo hàng thần như ông. Thế gian này, mua vui cũng 
được một vài trống canh. Thì hãy cứ vui. Ông đi hát cô 
đầu. Nhịp phách ngất ngưởng. Tôi đi hát Karaoke ôm. 
Úmbala mật. Ông cố tôi là Nguyễn Trãi thì cũng thơ và 
gái thế thôi. Quan trường cũng oan nghiệt với ông tới 
mức. Một ông cố khác là Nguyễn Dữ, quan trường mới 
chập chững đã đứt gánh. Ông về quê sáng tác truyện quỉ 
thần để bày tỏ lẽ xuất xử của mình với thế sự. Cứ xem thế 
thì dòng họ nhà tôi, hoạn lộ hôn ám. Chỉ có ông nội 
Nguyễn Nghiễm là hanh thông, tuy nhiên ông cũng lấy 
đến tám bà vợ. 

Chẳng làm thơ, tán gái thì làm gì? 

Sinh năm:........................ 
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-

1975:.................chỗ ở hiện nay:.................................... 

Tại sao lại đặt cột mốc trước và sau 30-4-1975 cho lý 
lịch của mỗi con người? 

Ngày chấm dứt chiến tranh, ngày hòa bình, ngày thống 
nhất đất nước. Đó cũng là ngày phán xử. Kẻ thua người 
thắng. Ngày định phận. Kẻ có công người có tội. Và mỗi 
lần khai lý lịch là mỗi lần xác nhận cái sự thua thắng, 



công tội đó. Một lằn ranh không cho phép ai vượt qua. 
Một sự chia cắt vĩnh viễn giữa các con người, giữa các 
công dân.

Không được quyền quên. 
Trước ngày 30-4-1975, bố tôi có thời gian đi làm sở Mỹ. 

Nhờ thế có tiền in thơ. Việc đi làm cho Mỹ khiến sau 
ngày giải phóng ông cũng khốn khổ. Một vài ông cán bộ 
văn nghệ nằm vùng tố cáo bố tôi làm tay sai cho địch với 
tang chứng là các tác phẩm đồi trụy phản động. Trong vụ 
án Hồ Con Rùa, bố tôi bị bắt. Tù 3 năm. Ngoài ra bố tôi 
còn bị truy cứu về tội âm mưu chạy theo vua Lê Chiêu 
Thống, cho nên bị quản thúc tại nhà thêm 3 năm nữa. 

Trong 3 năm bị quản chế, bố tôi viết hồi ký. Tôi hy 
vọng rằng, khi chế độ kiểm duyệt không còn khắt khe, tôi 
sẽ in cuốn hồi ký đó. 

Sau thời kỳ đổi mới, nhờ có chút ít chữ nghĩa và biết 
làm thơ, nên bố tôi được mời ra cộng tác với nhà văn hóa 
huyện. Họ giao nhiệm vụ cho bố tôi thành lập câu lạc bộ 
thơ lục bát. 

Thành thật mà nói, nhờ có câu lạc bộ này, những năm 
cuối đời của ông cũng bớt tẻ nhạt. 

Tôi không biết hồn ông hiện nay ở Thăng Long hoài cổ 
hay Nam Kinh vong quốc.

12.Họ tên mẹ:................ 

Vốn là người gốc Minh Hương, mẹ tôi là con của 
Vương gia Thanh Tâm Tài Nhân. Sau khi nhảy xuống 
sông Từ Đường tự vẫn, mẹ tôi được một ông chủ ghe 
thương hồ vớt và cứu sống. Mẹ tôi theo ông đến xứ An 
Nam tị nạn triều đình Mãn Thanh. 

Bố tôi gặp mẹ tôi trong một lần nghe bà đàn hát. Biết bà 
là Vương Thúy Kiều, bố tôi xin cưới ngay, mặc dù khi ấy 
bà đang mang thai mà không cần biết người để lại hậu 
quả cho mẹ tôi là Từ Hải, Kim Trọng hay một thằng sở 



khanh nào khác. Cũng may, bà chỉ còn một mình, bố tôi 
mới lấy được. Tôi nghĩ Vương gia, ông ngoại tôi chẳng 
khi nào chịu gả bà cho một gã trai Việt. 

Sinh năm:........................ 
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-

1975:................chỗ ở hiện nay:.................................. 

Trước 30-4-1975, mẹ tôi làm đĩ 15 năm. Sau ngày 30-4-
1975, khi có chiến dịch đốt sách, tiêu hủy toàn bộ tàn dư 
văn hóa đồi trụy phản động của chế độ cũ, mẹ tôi sợ quá 
đứng tim chết. Bà nhớ đến câu ca dao “Đàn ông chớ kể 
Phan Trần - Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều”. 

Tôi không biết mẹ tôi hiện nay đang ở thiên đàng hay 
địa ngục.

13.Họ và tên vợ (hoặc chồng): ......................... 

Cung thê trong tử vi của tôi vô chính diệu. Vì thế tôi 
không thể định hình được người nào gọi là vợ. Phụ nữ với 
tôi là một vật thể không xác định được cả trong mối tương 
quan với tôi hay chính bản thân họ.

Trong thâm tâm, tôi vẫn thầm ước lấy được một cô vợ 
người Miên.

Tôi thích màu đen của gái Miên. Màu của linh hồn của 
hư vô của mọi bí mật. Tôi thích một cô gái Miên làm vợ 
vì tôi đang bước đi trên miền đất của tổ tiên cô ấy. Tôi 
muốn tất cả những tổ tiên của dòng giống cô ấy nhìn thấy 
tôi và chứng giám sự hiện hữu của tôi trong cô ấy tha 
thiết như thế nào. Tôi muốn cô ấy chính là đất của tôi. Và 
trên miền đất ấy, tôi bùng nổ. Tôi muốn cô ấy biến tôi 
thành lửa. Và tan biến. Luôn luôn tan biến.

Sinh năm:........................ 



Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-
1975:................chỗ ở hiện nay:......................................... 

Trước 30-4-1975.
Có thể cô chỉ là một sợi tóc của người cha và một móng 

tay của người mẹ. Cha cô đi lính ngụy. Mẹ cô là Khmer 
Đỏ. 

Sau năm 1975. 
Cô vẫn là một sợi tóc của người cha và một móng tay 

của người mẹ. Cha cô đi đá gà. Mẹ cô đi buôn lậu ngà 
voi, sừng tê giác. 

14.Họ tên các con: tuổi, làm gì? Ở đâu?................

Tôi biết nhiều phụ nữ, nhưng không có con vì tinh trùng 
loãng. Cũng có thể vì biết nhiều phụ nữ đâm ra loãng tinh 
trùng.

15.Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? Ở đâu?...... 

- Anh Hai tôi là con cùng mẹ khác cha. Thi rớt tú tài, 
thay vì đi hạ sĩ quan Đồng Đế, anh chọn lính nhảy dù, 
thiên thần mũ đỏ. Anh từng tham gia nhiều trận đánh lớn 
như ở Cổ Thành Quảng Trị năm 1972. Hành quân ở đâu, 
trong ba lô anh luôn có ít nhất một tập thơ của bố và vài 
tờ tạp chí văn chương định kỳ của Sài Gòn. Anh bảo 
“Văn tế thập loại chúng sinh” là tập thơ cho số phận con 
người, cho cái chết của chính anh đã máng trên đầu súng. 
Còn đọc vài tờ tạp chí văn chương là cách anh thoát ra 
khỏi cái số phận đó. Những lần về phép, sau khi xả xui 
trong các xóm đĩ, anh thường rủ tôi đi nghe nhạc. Cũng 
như tôi, anh không thích nhậu. 

Tôi không biết anh yêu ai vì anh không bao giờ nói về 
những người phụ nữ của anh. Tuy nhiên, khi anh chết, có 
một cô gái đã đến đưa ma anh và mỗi tháng vào ngày anh 



hy sinh, cô đều đặt một bó hoa trên mộ. Lần cuối cùng và 
cũng là giỗ đầu của anh, tôi đã gặp cô. Tôi nói nên để anh 
siêu thoát. Cô gật đầu và không bao giờ quay lại. 

Sau 30-4-1975, nghĩa trang quân đội được giải phóng. 
Gia đình tôi bốc mộ anh và đem cốt tro vào nhà thờ. 

- Chú Tư em trai tôi trước ngày 30-4-1975 còn đang đi 
học. Mặc dù cho rằng đi học chỉ là một cách đúc khuôn 
mình, chú ấy vẫn đến trường với tham vọng sẽ phá bỏ 
mọi thứ khuôn. Sau 30-4-1975, nhận ra mái trường xã hội 
chủ nghĩa chỉ đẻ ra các con vật vừa hèn vừa ngu, chú ấy 
bỏ học và quyết định vượt biên. Bị bắt và bị đánh cho đến 
chết. Chú ấy không đủ bình tĩnh khi bị người quản giáo 
nhục mạ.

Linh hồn u uất của chú là những ngọn gió. 

- Cô Năm em gái út tôi trước 30-4-1975 cũng đang đi 
học. Sau 30-4-1975 học tiếp cho đến khi xong đại học. Đó 
là những ngày khó khăn nhất. Mỗi ngày đạp xe 15 cây số 
đi và 15 cây số về với một loon cơm độn khoai mì và mấy 
miếng chao. Tuy thế, cũng không khó nuốt bằng những 
giờ học chính trị và sinh hoạt Đoàn. Cô bảo cái cực hình 
không phải là phải chứng kiến những đứa nịnh hót và 
nghe những thứ giáo điều ngu xuẩn, mà chứng kiến sự 
chịu đựng của chính mình. 

Ra trường thuộc loại giỏi, cô Năm đi dạy học ở một 
trường trung học cách xa nhà 20 cây số. Và vẫn với một 
chiếc xe đạp trên đường trường 40 cây số mỗi ngày, cô 
muốn nói với học trò về sự khai phóng đích thực cho con 
người là gì, nhưng cô không dám nói. Không ai dám nói 
những suy nghĩ chân thật của mình. 

Sau 3 năm đi dạy, em tôi tự tử bằng một liều thuốc ngủ. 
Linh hồn tự do của cô vẫn bị cầm tù ở đâu đó. 

Ngày 30  tháng 4 năm 2011



Người làm đơn
(ký tên)

Họ tên: Nguyễn Giống

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

(Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay 
sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào, có thể nhận xét thêm 
về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm).

Ngày.............Tháng.............Năm...........
UBND Phường, Xã..............................

--------------------
Ghi chú của tôi: 
UBND Phường làm quái gì biết tôi khai bản lý lịch này 

đúng hay sai. Có lẽ cũng vì biết thế, nên UBND Phường 
chỉ đóng mộc ký tên và thu lệ phí 5 ngàn đồng mà không 
có bất cứ nhận xét nào. Cho nên tôi suy luận rằng, mục 
đích của thủ tục hành chánh này chỉ để cho các vị trong 
UBND có việc làm và gây công quỹ cho nhà nước.

ĐỂ ĐƯỢC CỨU

Tôi đã thấy hàng vạn người mến mộ trong một cuộc 
rước tượng Đức Mẹ đi vòng quanh thị trấn của những 
người Bắc di cư. Một cảnh tượng huy hoàng như trong 
sách Khải Huyền vào ngày vinh quang của Chúa. Tiếng 



đọc kinh vang lên chín tầng trời. Mặt đất được giải thoát. 
Nhưng chen vào giữa dòng người, tôi chỉ là một bóng ma. 
Không ai thấy tôi và người ta đã đi xuyên qua tôi. Tôi kêu 
lên “Chúa ơi”, nhưng tôi không nhận được lời đáp.

Đó là một giấc mơ đã xa xăm.
Giờ đây, tôi đang đứng dưới bóng của một lá cờ tỏa rợp 

kiêu hãnh. Và giữa một đám đông hò reo chiến thắng, tôi 
không tìm được sự đồng cảm. Vì tôi thấy ma nhiều hơn 
người. Những bóng ma đi xuyên qua tôi và cắt tôi ra từng 
mảnh.

Dù tôi không muốn, lá cờ đã cuốn lấy tôi và gói tôi lại 
như một cái bánh chưng. Tôi lớn tiếng kêu: “Hãy thả tôi 
ra”. Nhưng lá cờ đã biến thành chiếc áo quan vững chắc.

Và tôi đang đứng dưới chân không phải một bức tường 
mà nhiều bức tường. Trong và ngoài bức tường đều ảo. 
Chỉ có bức tường là thật. Tôi không biết kêu ai. Cuối 
cùng thì tôi biết không cần kêu ai.  

Đó là một giấc mơ khác.
Mọi người nói với tôi, hãy phá bức tường. Nhưng bức 

tường của chúng tôi không thể đập bằng búa hay một thứ 
gì khác. Tôi nói “hãy để lòng khinh bỉ của chúng ta xóa 
nhòa nó”. Thế rồi mọi người im lặng. Một bức tường 
khác lại vừa được dựng lên. Đó là một bức tường nằm 
ngang chận trên đầu chúng tôi. Mọi người bắt đầu khóc. 
Và nguyền rủa. Điều ấy chẳng ích gì. 

Tôi có cảm giác rằng đó không còn là một giấc mơ.
Nhìn về phía nào cũng là quay mặt vào tường. Có nhiều 

người chửi thề. Tiếng chửi thề càng lúc càng nhịp nhàng. 
Đến một lúc người ta nhận ra chỉ có một câu chửi thề duy 
nhất. Nếu có một sự thật, tôi tin rằng trên mặt tất cả mọi 
người đều đỏ hực vì hứng nhận từ người khác câu chửi 
thề của chính mình.

Cuối cùng tôi nhìn thấy những bức tường bỗng nhiên 
rung chuyển rồi từ từ bay phất phới như những lá cờ. Và 
trên mỗi lá cờ có hàng triệu câu chửi thề được in dấu. 



Đó là một cảnh tượng huy hoàng khác.
Tôi nói “Hãy viết một câu chửi thề lên lá cờ, bạn sẽ 

được cứu rỗi”. 

12.11.2009

BẮT RỒNG

Những vòi nước bất ngờ đồng loạt phun tung toé đầy 
khắp trên mặt cỏ. Cô gái không thể từ chối cơn cám dỗ 
lao mình vào làn nước ngọt ngào đó và cô chạy vào đám 
cỏ mặc cho nước phun tràn lên người cô. Một cơn cám dỗ 
khác tiếp theo và cô cũng không thể từ chối. Cô cởi phăng 
quần áo vất dưới gốc cây. Người cô tràn trề nước. Cô 
cũng tràn trề sự hưng phấn mà cô không biết rõ nó là gì 
và cô chạy lăng quăng dưới làn nước giống như một đứa 
bé tắm mưa. 

Phải có một đôi mắt rất tinh người ta mới nhìn thấy 
ngay giữa khe đít cô có hình xăm một con rồng. Khi cô 
chạy, con rồng oằn oại cử động. 

Một con rồng chỉ có thể bay lên từ lỗ đít.
Đó là sự khả ngộ về cái hữu hạn khi người ta thực 

chứng được nó cũng chính là cái vô hạn. Tôi không biết 
khoa học có chứng minh được vô cực thì bằng không (∞ 
= 0) hay không, nhưng tôi biết huyền thoại thì vừa có thể 
là tất cả, vừa có thể là không gì hết. 

Như con rồng.
Và tôi không thể nào từ chối được cơn cám dỗ đi bắt 

rồng. Tôi chạy đến chỗ cô gái chạy vào trong làn nước. 
Tôi ôm lấy cô và nói: “Tôi đã bắt được rồng.” Cô gái bảo: 
“Buông tôi ra. Tôi không phải là rồng.” Tôi nói: “Cô là 
rồng.” Cô gái cãi: “Không phải. Tôi không là rồng.” Tôi 
vẫn nói: “Cô là rồng” và tiếp tục ôm lấy cô.

Một con rồng không bay thì không phải là rồng. 



Tôi hỏi cô gái: “Tại sao cô lại xăm hình con rồng mà 
không phải cái gì khác?” Cô gái nói: “Tôi thích.” Một câu 
trả lời không trả lời gì cả. “Tại sao cô thích?” Cô gái bảo: 
“Đi mà hỏi rồng.” Tôi muốn banh đít cô ra để hỏi, nhưng 
cô đang đối diện với tôi. Có nghĩa là tôi đang đối diện với 
cái điều “hữu hạn thì hư ảo mà cái vô hạn thì bất khả tri.” 

Khi cô quay lưng và bước đi, con rồng ở khe đít cô nhúc 
nhích. Tôi bị kích động kịch liệt. Nếu tôi đâm vào lỗ đít 
cô thì hẳn nhiên con rồng sẽ bay. Thế là tôi chạy đến và 
đè sấp cô xuống. Tôi nói: “Tôi muốn bắt rồng.” Cô bảo: 
“Anh không thể bắt được rồng.” “Nhưng ít ra tôi có thể 
nhìn thấy nó bay,” tôi nói. Cô bảo: “Điều đó không dành 
cho anh.” Tôi nói: “Tôi muốn nhìn thấy rồng bay”, và cô 
không thể cưỡng được sức mạnh và lòng ham muốn của 
tôi. Tôi ấn lưng cô xuống và đút con đại bàng vào đít cô. 
Con đại bàng vỗ cánh mặt trời thực chứng cho sự huy 
hoàng của mặt đất. Cô nhổng mông lên. Tôi đã ở tư thế 
quì và thúc cho con đại bàng bay về phía vô hạn. 

Và cũng tới lúc sự hữu hạn đã bằng với sự vô hạn. Tôi 
nhìn thấy con rồng bay. 

Sự sống hay sự chết và ý nghĩa của cuộc tồn sinh này 
chỉ là sự hãm hiếp của cái hữu hạn với vô hạn. Đôi khi 
dồn dập đôi khi buông lơi như một cơn gió thoảng.

Người ướt đẫm.
Đấy là một số phận nhưng làm thế nào để có thể chấp 

nhận số phận? Chẳng phải là chúng ta vẫn luôn luôn cúi 
đầu đi vào địa ngục? Chúng ta vẫn để cho người khác 
quất lên lưng mình? 

Triết lý không đi đến đâu và cũng không giải quyết 
được bất cứ điều gì cho con người. Cô gái vẫn ngồi trên 
hai chân dưới làn nước. Tôi không thể biết được cô đã hài 
lòng với ân sủng của trời đất hay cô đang khóc. Nhưng dù 
cô đang khóc hay cô đang nhận mưa ân sủng thì hình ảnh 
cô ướt đẫm dưới làn nước đang phun tung toé vẫn là một 
cái đẹp vĩnh cửu. 



Cái vô hạn hãm hiếp cái hữu hạn. 
Tôi muốn nhìn ngắm cô mãi. Nhìn ngắm sự xung đột 

trong cô. Nhìn thấy cô vỡ nát đau đớn. Tôi nói: “Cô 
không thể dùng con rồng để bay ra khỏi mặt đất này.” Cô 
gái bảo: “Tôi không có ý định bay đi đâu. Mà thực ra làm 
gì có chỗ nào khác.”

Cuộc sống chỉ là sự triển hạn.
Cô gái nói: “Tôi chỉ là cái căn nguyên của chính tôi, bởi 

thế tôi không thể ra đi cũng như không thể quay về.” 
Nước đầm đìa.
“Đừng tìm cách gặp lại tôi nhé,” cô gái bảo. Tôi gật đầu. 

Cô nói tiếp: “Vả lại, tôi chưa bao giờ hiện hữu.” Và khi 
bước đi, cô nói lời cuối cùng: “Chỉ là những ước muốn 
của tôi lởn vởn trên mặt đất này.” 

13.4.2011 

QUỐC SƯ

1. 
Cơn mưa từ chiều đến giữa đêm vẫn chưa chấm dứt. 

Những cuộc hành hình liên tiếp bằng cách quấn rơm 
chung quanh kẻ bạo loạn rồi đốt giống như thui chó mấy 
ngày trước thịt vẫn còn khét. Sư bần thần đi lại trong thư 
phòng. Bất chợt một tiếng sét lớn sáng loà đánh ngang 
cây gạo trước cổng chùa. Sư nghe thấy tiếng cây đổ vang 
dội trong tâm khảm. Điềm báo đến. Một cơn ớn lạnh chạy 
dọc sống lưng, sư ngồi xuống, xếp bằng hai chân. Tịnh.

2. 
Dân làng Diên Uẩn, châu Cổ Pháp nằm ở phía đông kinh 
đô Hoa Lư thầm thì với nhau về một bài sấm được khắc 
trên phần còn lại của cây gạo cổ thụ mới bị sét đánh đêm 
qua. Không ai hiểu bài sấm có ý nghĩa gì. Họ đem nghi 
vấn của mình đến gặp sư. 



3. 
“Thụ căn diểu diểu, mộc biểu thanh thanh, hoà đao mộc 

lạc, thập bát tử thành, Đông A nhập địa, mộc dị tái sinh, 
chấn cung hiện nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, 
thiên hạ thái bình.” [*] Sư nói: Ý tứ của bài sấm này ám 
chỉ nhà Lê sắp mất, nhà Lý sẽ lên ngôi và thiên hạ thái 
bình. 

Người ta hỏi: Nhà Lý là ai? 
Sư chỉ im lặng.
Việc này đến tai Lê Long Đĩnh, vua cho giết sạch bọn 

trẻ con nhà Lý.

4. 
Lý Công Uẩn khi đó đang làm quan Thân vệ trong triều, 

tuy binh quyền trong tay nhưng cũng sợ tai hoạ. Ông 
mang giấu sư ở Tiên Sơn vì biết sư là tác giả bài sấm trên 
cây gạo. 

5. 
Lê Long Đĩnh chết vì kiệt sức giữa lúc tuổi trai tráng và 

chỉ làm vua được 4 năm. Con nối dõi quá nhỏ không thể 
tranh chấp ngôi thiên tử. Sư cho vời quan Chi hậu Đào 
Cam Mộc đến, nói: “Ông là người hiểu lòng bách tính và 
cũng biết thời thế. Việc phế lập nằm trong tay ông”.

6. 
Họp bàn với các quan, Đào Cam Mộc nói: “Nay (đối 

với nhà Lê) ức triệu người đã khác lòng, thần dân đều lìa 
ý, mọi người chán ghét sự hà khắc bạo ngược của tiên đế, 
không muốn theo về vua nối dòng và đều có ý suy tôn 
Thân vệ. Nếu không nhân dịp nầy cùng suy tôn Thân vệ 
làm thiên tử, phút chốc xảy ra tai biến thì liệu chúng ta có 
giữ được đầu không.” (*) Bá quan len lén nhìn Lý Công 
Uẩn hiên ngang tì đốc kiếm, im lặng. 

http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=12747#*


7. 
Giữa triều, thái hậu phán: Thái tử Sạ còn nhỏ, một ngày 

nước không thể không có vua, ta thuận theo ý của quần 
thần, thay mặt tiên đế trao vương quyền lại cho Thân vệ 
Lý Công Uẩn.

Thái hậu biết cách bảo toàn bản thân và khúc ruột của 
mình. 

8. 
Lý Công Uẩn làm vua, phong cho sư chức quốc sư. Phật 

giáo trở thành quốc giáo. Mọi việc quốc gia đại sự đều 
thỉnh ý sư.

9. 
Một ngàn năm sau.
Sư và thày Quảng Đức bách bộ trong chùa Thiên Mụ. 
Sư nói: Cần có một ngọn lửa bùng lên đưa phong trào 

đấu tranh đến sự quyết thắng. 
Thày Quảng Đức hỏi: Thày muốn tôi là một ngọn lửa?
Sư nói: Vâng, cho đạo pháp được hoằng dương. 
Thày Quảng Đức lại hỏi: Ở đâu?
Sư nói: Ngay trung tâm Sài Gòn. Mọi việc chúng tôi sẽ 

chuẩn bị hết.
Thày Quảng Đức: Vì đạo pháp, tôi hy sinh. 
Sư và thày cúi chào nhau.
Thày Quảng Đức vào chùa và phủ phục trước tượng 

Phật. 

10. 
Giám mục Ngô Đình Thục từ Vĩnh Long được Vatican 
phong chức Tổng Giám mục và điều về phụ trách tổng 
giáo phận Huế. Cả Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng 
Giám mục Ngô Đình Thục đều muốn Công giáo phát 
triển mạnh mẽ ở Việt Nam, ngoài ý nghĩa tông đồ còn để 



làm chỗ dựa lưng và củng cố thành trì chống Cộng. Phật 
giáo cũng không muốn mất vai trò truyền thống của mình, 
họ đã tranh đấu cho sự tồn tại một cách công bằng cũng 
như khẳng định chỗ đứng trong lòng dân tộc. Cuộc đấu 
tranh giữa Phật giáo và chính quyền trở thành cuộc đối 
đầu một mất một còn, đặc biệt ở Huế.

11. 
Cả người Mỹ và người Cộng sản miền Bắc đều muốn 

thu lợi trong cuộc tương tranh giữa những người theo 
đuổi lý tưởng tự do ở miền Nam.

12. 
Khi người Mỹ phát hiện ra chính quyền Sài Gòn của 

Tổng thống Diệm mất khả năng đoàn kết các lực lượng 
chống Cộng và có ý muốn lật đổ ông Diệm, cũng là lúc 
chính quyền ông Diệm nhận thấy ý đồ của người Mỹ 
muốn giành quyền điều hành cuộc chiến thực hiện chiến 
lược toàn cầu. Ông Diệm đã chủ động liên lạc với miền 
Bắc nhằm tìm một giải pháp nội bộ cho người Việt Nam 
tránh sự can thiệp của Mỹ, nhưng thất bại. 

13. 
Thày Quảng Đức được đưa đến ngã tư Lê Văn Duyệt – 

Phan Đình Phùng trên một chiếc xe hơi. Một số phóng 
viên quốc tế được cho biết trước sự việc cũng đã có mặt. 
Thày Quảng Đức ngồi thiền dưới đất. Hai người đổ xăng 
vào người thày, châm lửa đốt. 

14. 
Sự kiện thày Quảng Đức tự thiêu với sự hỗ trợ của các 

phóng viên quốc tế đã làm bầu khí chính trị miền Nam trở 
nên nóng bỏng. 

Chính quyền cho tấn công chùa Xá Lợi, bắt tất cả các 
tăng ni trong đó. 



Mỹ đưa sư vào toà đại sứ của họ ẩn trốn. Họ mua cho sư 
một bàn cờ tướng giải khuây.

15. 
Cùng với sự xâm nhập của các chiến binh Cộng sản 

miền Bắc, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam gia 
tăng hoạt động và nhanh chóng chiếm lĩnh được nhiều 
khu vực rộng lớn khắp nông thôn. 

Các tướng lĩnh miền Nam sốt ruột trước tình hình chiến 
sự và được thúc đẩy bởi phong trào tranh đấu của Phật 
giáo, họ thoả hiệp với Mỹ làm cuộc cách mạng 1.11.1963. 
Hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình 
Nhu bị giết. Tổng Giám mục Ngô Đình Thục đã được thu 
xếp rời Việt Nam trước khi có chính biến. Người em út 
của họ, ông Ngô Đình Cẩn sau đó cũng bị giết ở Huế. 

Người Phật giáo coi việc lật đổ chính quyền Diệm – 
Nhu là công lao của mình. Và họ đã tận hưởng công lao 
đó một cách xứng đáng. Các cơ sở và tổ chức của Phật 
giáo lần lượt ra đời và tạo ra một ảnh hưởng bao trùm đời 
sống xã hội.

16. 
Tin tức về cái chết của anh em ông Diệm được đích thân 

tướng Minh, chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng 
báo trực tiếp cho sư qua điện thoại. Sư chỉ nói “thế à” rồi 
cúp máy. 

Trong trai phòng, toàn thể tăng chúng đứng bật dậy khi 
sư xuất hiện và họ nồng nhiệt vỗ tay chào đón sư. Sư cúi 
đầu tạ lễ rồi ngồi xuống bàn ăn. Không bàn luận điều gì. 

17. 
Chỉ ba tháng sau ngày lật đổ ông Diệm, tướng Nguyễn 

Khánh đã làm cuộc chỉnh lý. Phật giáo bị phản bội. Các 
cuộc đảo chánh liên tiếp xảy ra để tranh giành quyền lực. 



Chính quyền quốc gia bị bao vây cùng lúc bởi cả Công 
giáo, Phật giáo và giới sinh viên học sinh. 

Nhưng chỉ có Mỹ và Việt Cộng thu lợi. 

18. 
Mỹ đổ quân ồ ạt vào miền Nam. 
Chiêu bài hoà bình và dân tộc được Cộng sản phát động 

đã thành công trong việc đồng nhất nó với phong trào 
tranh đấu của sinh viên học sinh và Phật giáo. 

19. 
Người Mỹ cho rằng, chính họ mới là chủ của thành quả 

cách mạng. Họ dựng một người Công giáo khác: tướng 
Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống của nền đệ nhị 
cộng hoà. 

20. 
Các cuộc tranh đấu chống Mỹ - Thiệu và đòi chấm dứt 

chiến tranh càng lúc càng lên cao. Nước Mỹ rung rinh. 
Hình ảnh của sư tràn ngập báo chí phương Tây. Các chính 
trị gia và các tướng lĩnh bu quanh sư. Bàn cờ chính trị do 
sư điều khiển, nhưng chưa bao giờ sư là người toàn thắng. 
Các cuộc tự thiêu của giới tăng lữ vẫn tiếp tục. Chính 
quyền Huế và Đà Nẵng tê liệt bởi các cuộc bãi công bãi 
thị. Bàn thờ Phật được đưa xuống đường cả ngay tại Sài 
Gòn. Toà đại sứ Mỹ buộc phải điều đình với sư. Họ đón 
sư bằng trực thăng đưa vào căn cứ Chu Lai. 

Ông Đại sứ nói: Chúng tôi muốn ngài chấm dứt mọi 
cuộc xuống đường bãi công bãi thị.

Sư nói: Có thể được.
Ông Đại sứ hỏi: Ngài muốn thế nào?
Sư rút từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho ông Đại 

sứ. Đó là danh sách nội các, kể cả chức tổng thống do sư 
đề nghị. 



Ông Đại sứ xem qua, bảo: Chúng tôi sẽ nghiên cứu đề 
xuất của ngài một cách nghiêm túc.

Trước khi chia tay, ông Đại sứ tặng sư một bộ cờ tướng 
bằng ngà voi. 

Như thói quen thanh bạch của sư, tất cả mọi thứ quà cáp 
chúng sinh dâng tặng, sư đều tặng lại cho tăng chúng. Bộ 
cờ tướng, sư tặng cho một tăng sinh trẻ.

21. 
Trước chùa Diệu Đế, sư nói với đám đông cuồng nhiệt: 

Đồng bào hãy nghe tôi. Tôi nói đồng bào đứng thì đồng 
bào đứng. Tôi bảo đồng bào đi thì đồng bào đi. Nay tình 
hình đang biến chuyển tốt, cuộc tranh đấu của chúng ta đã 
gần đến thắng lợi, đồng bào hãy về nhà… 

22. 
Cơn mưa đổ xuống đám cháy. Cuộc sống trở lại bình 

thường.

23. 
Chính quyền Sài Gòn đem lính nhảy dù ra dẹp loạn, lần 

lượt từ Đà Lạt, đến Qui Nhơn, Đà Nẵng rồi Huế. Tướng 
tư lệnh vùng I mất chức. Một số lãnh tụ sinh viên tranh 
đấu buộc phải nhảy núi chạy theo Mặt trận Giải phóng. 
Sư bị phản bội một lần nữa. Những cuộc tự thiêu của tăng 
chúng không làm quân đội chùn tay. Việc sư tuyệt thực 
cũng không làm cho “cuộc biến động miền Trung” bốc 
lửa trở lại. 

24. 
Trong khi người Mỹ thất bát trong cuộc chiến, Việt 

Cộng tiếp tục thu lợi và họ quyết tâm chiến thắng bằng 
cuộc tổng nổi dậy Mậu Thân 1968. Người miền Nam 
không tuyên truyền và giáo dục lòng căm thù sâu sắc như 
người miền Bắc, nhân dân đã không hưởng ứng cuộc tổng 



nổi dậy như Việt Cộng mong đợi. Cuộc tổng nổi dậy thất 
bại ở miền Nam. Nhưng với chiêu bài hoà bình, Cộng sản 
Bắc Việt đã thắng ngay trong lòng nước Mỹ. 

Mỹ bỏ cuộc và bỏ rơi đồng minh. Hiệp ước Paris 1973 
chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Mỹ cắt giảm viện trợ cho 
miền Nam. Đầu tháng 1.1975, Ngũ Giác Đài kèo nài thêm 
300 triệu USD chiến phí cho Tổng thống Thiệu, nhưng 
quốc hội Mỹ không duyệt. 

Hết đạn, hết tiền, quân đội Việt Nam Cộng Hoà tan 
hàng vào tháng 4.1975. 

25. 
Những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh uỷ nhiệm, 

sư đã thành công trong việc đưa tướng Minh vào chức vụ 
Tổng thống của miền Nam chuẩn bị cho một kết thúc ít 
đổ máu nhất. Nhưng dường như vai trò lịch sử đó vượt 
quá tầm vóc của Tổng thống Minh, ông bồn chồn nhấp 
nhổm giữa chùa Ấn Quang và dinh Độc Lập.

Sư trấn an tướng Minh: Tôi đã liên lạc và lo liệu hết mọi 
việc, họ sẽ đến với Tổng thống, Tổng thống cứ bình tĩnh 
chờ…

Tổng thống Minh chờ một cuộc bàn giao, nhưng trưa 
30.4.1975, ông đã phải lên đài phát thanh đọc lời đầu 
hàng do một người lính Cộng sản soạn ngay tại chỗ sau 
khi tiếp quản chính quyền Sài Gòn.

26. 
Sư bị buộc phải rời chùa Ấn Quang, vốn là cứ địa tranh 

đấu của sư, ra ngoại thành ẩn tu. Những năm cuối đời, sư 
về chùa ở Gò Vấp biên soạn kinh sách. 

27. 
Nhìn xuống hồ nước tĩnh lặng, sư không thấy bóng 

mình. Nước đục. Cũng như lịch sử của dân tộc này vốn đã 
là một huyền thoại mù mờ ngay từ khi lập quốc, việc sư 



đến và đi khỏi một giai đoạn lịch sử khốc liệt tang thương 
cũng rất mù mờ như huyền thoại của cái lý sự vô thường. 

14.5.2011 

(*) Theo Trương Hoàng Minh

HỆ THỐNG

Bất chợt tôi cảm thấy mình rơi vào trong một “hệ 
thống” cùng với hai người khác.

Ba chúng tôi cùng xếp một hàng chéo nhau như những 
quân cờ và được sai khiến ngồi xuống một chiếc ghế như 
trong lớp học. Có một điều gì đấy giống như ký ức nói 
với tôi rằng từ nay tôi không còn là một cá thể nữa, mà 
chỉ là một đơn vị, cho dù tôi vẫn mang một cái tên. Nghĩa 
là những cái như ý thức, tự do, tư tưởng và hành động của 
tôi sẽ không phải do chính tôi mà do cái không phải tôi 
hành xử. Tôi thuộc về một hệ thống.

Tôi hỏi người ngồi xéo phía bên trái tôi: “Anh từ đâu 
đến?” Anh ta nói: “Tôi là người rao giảng tin lành. Và tôi 
đến từ người đã sai tôi.”

Tôi hỏi người phía bên phải: “Anh đến từ đâu?” Hắn 
bảo: “Tôi không đến cũng không đi. Tôi được đặt vào.”

Còn tôi, liệu tôi phải trả lời thế nào về trường hợp của 
mình?

Quả thực, đây là một điều khó. Như tôi đã nói bên trên, 
tôi bất chợt cảm thấy sự hiện diện của mình, ở đây. Tôi 
không thể biết được cái nguyên ủy cũng như cái tương lai. 
Nếu có thể gọi là ý thức, cái giúp tôi định vị mình, tôi 
cũng không chắc cái ý thức đó có thật từ tôi hay không. 
Vậy thì làm sao tôi có thể nói về tôi như chính tôi là?
Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói với hai người kia một điều gì 
về sự có mặt của mình chứ. Tôi thú thật: “Tôi không biết 
tại sao tôi lại ở đây và làm gì.” Và tôi hỏi tiếp họ: “Các 



anh sẽ làm gì?” Cả hai đồng thanh nói: “Chúng tôi chờ 
được sai bảo.”

Đã rõ. Chẳng lẽ tôi cũng sẽ phải chờ như họ?

Người rao giảng có lẽ thương cảm tình cảnh của tôi. 
Anh ta kể:

“Trước đây, cũng có lúc tôi không thật sự biết mình là 
ai. Tôi lang thang và làm đủ mọi thứ nghề chỉ để tìm câu 
trả lời: Sống để làm gì? Sự thay đổi không soi sáng cho 
tôi được gì. Những cái mà người ta hay nói như chứng 
nhân của sự hiện diện của Thượng đế chẳng làm tôi thêm 
hy vọng. Đôi khi, tôi tự hỏi tra vấn như thế có ích gì. Mọi 
thứ tồn sinh trên mặt đất này, trong bầu trời này có cần gì 
tra vấn để tồn tại. Và tôi tự nhủ rằng cứ như cây cỏ. Đúng 
lúc ấy, Ngài đến và nói: ‘Cây cỏ cũng không phải tự 
nhiên đến và đi được. Ngươi thuộc về ta và hãy theo ta.’ 
Từ đó, tôi thuộc về Ngài.”

Tôi nghĩ, anh ta cũng chỉ là một con chó giữ nhà hoặc 
một con vẹt.

Người đàn ông còn lại không biết có cảm thấy thú vị với 
câu chuyện của người rao giảng hay không, nhưng cũng 
góp chuyện: “Tôi biết rõ tôi thuộc về một tổ chức và 
nhiệm vụ tôi được giao là xâm nhập vào các hệ thống để 
phá vỡ các hệ thống đó, đặc biệt là với các hệ thống dựa 
trên niềm tin.”

Thật sự đáng ngạc nhiên. Tại sao hắn công nhiên nói về 
điều có thể gây nguy hiểm cho chính hắn? Nhưng tôi chỉ 
buồn cười, rốt cuộc hắn cũng tôn sùng một hệ thống.

Người rao giảng được đưa tới một chuồng bò cũ. Đã lâu 
lắm rồi không còn ai nuôi bò trong chuồng để mỗi ngày 
vắt lấy ít sữa. Miếng đất nào cũng được qui hoạch để nó 
trở nên hiện đại hơn và có lợi ích kinh tế lớn hơn. Nhưng 
cũng như phần lớn những miếng đất khác, các ý tưởng 
được treo vào nó và người ta chờ đợi cơ hội kiếm tiền nhờ 



vào các cuộc đầu tư. Khi cơ hội chưa tới, người chủ 
miếng đất vẫn được giữ nó nhưng không được xây dựng 
bất cứ cái gì. Ông ta gọi người rao giảng đến và bảo: “Tôi 
cho anh mượn khu đất này. Anh có thể dùng nó để vinh 
danh đấng đã sai anh đến.”

Người rao giảng cảm tạ Chúa và ông chủ đất. “Ông sẽ 
được trả công bội hậu”, anh ta nói. Và ông chủ đất tin vào 
điều đó như tin vào bất cứ cơ may nào.

Người rao giảng vào chuồng bò. Anh ta bắt đầu cầu 
nguyện.

Đầu tiên là những người hàng xóm, họ tò mò đến với 
anh. Người rao giảng nói: “Chẳng phải là chúng ta đang 
bị quỉ dữ cướp đi của cải và cuộc sống của chúng ta sao?”

Những người hàng xóm nói: “Phải.” Người rao giảng 
nói tiếp: “Nhưng chúng ta còn có những của cải và cuộc 
sống không ai trên thế gian này có thể cướp đi được. Tôi 
đến để cho anh em biết điều đó.” Rồi những người hàng 
xóm mang cho anh ta thực phẩm và dựng cho anh ta cái 
mái che. Hằng ngày anh ta cầu nguyện. Những người 
hàng xóm cùng cầu nguyện với anh ta. Họ hy vọng có 
một thứ của cải và cuộc sống không bao giờ mất.

Chính lúc đó, người được tổ chức của anh ta sai đi xâm 
nhập vào các hệ thống phát hiện ra mục tiêu của mình. 
Hắn ta đến gặp người rao giảng.

“Nếu tôi cùng ngồi xuống và cầu nguyện với anh, anh 
có phản đối không?” Hắn hỏi người rao giảng.

“Vì tình yêu, tôi không phản đối.” Người rao giảng trả 
lời.

“Mặc dù anh biết chắc rằng tôi là người phá hoại, thậm 
chí sẽ bắt bớ anh?” Hắn hỏi tiếp.
“Vì đấng đã sai tôi, tôi vui mừng đón nhận anh.” Người 
rao giảng vẫn bình tĩnh.

“Anh tin rằng sẽ cải hóa được tôi ư?” Hắn lại hỏi.



“Việc cải hóa anh hay không, không phải do tôi mà do 
đấng đã sai tôi.” Người rao giảng nói.

“Thế thì anh sẽ phải chịu thử thách với tôi đến chết.” 
Hắn nói.

Từ đó, mỗi ngày đều có thêm người đến cầu nguyện với 
người rao giảng. Cũng từ đó, cái chuồng bò đã biến thành 
một nguyện đường và nhóm người của anh ta được gọi là 
một hội thánh.

Vốn là người tin vào tổ chức của mình, hắn ta cũng luôn 
tin rằng không một hành động nào của bất cứ ai lại không 
do một thế lực nào đó điều khiển. Bởi vậy, hắn muốn tìm 
biết thế lực nào cụ thể đứng sau lưng người rao giảng mà 
không phải là một đấng Thượng đế mơ hồ.

Tôi lại nghĩ, một thế lực cụ thể trần gian thì cũng chẳng 
khác gì một đấng Thượng đế mơ hồ.

Trong khi hội thánh của người rao giảng vẫn tiếp tục lớn 
mạnh thì người đặc nhiệm kia vẫn chưa tìm ra cái thế lực 
cụ thể đứng sau lưng giật dây người rao giảng. Hắn ta bắt 
đầu nghĩ đến các chiêu hạ sách.

Một buổi tối, trong lúc mọi người trong hội thánh tụ tập 
cầu nguyện thì bọn giám sát đến. 

Một giám sát hỏi: “Các người đang làm gì ở đây?” 
Người rao giảng: “Chúng tôi cầu nguyện.” 
Viên giám sát: “Ai cho phép mấy người tụ tập?” 
Người rao giảng: “Không ai cho phép. Chúng tôi tự 

nguyện đến đây.” 
Viên giám sát: “Tụ tập phải xin phép. Âm mưu cái gì?” 
Người rao giảng: “Chúng tôi không âm mưu gì. Chúng 

tôi chỉ cầu nguyện.” 
Viên giám sát: “Sao không cầu nguyện một mình mà lại 

tụ tập?” 
Người rao giảng: “Chúng tôi vinh danh Thiên chúa.” 



Viên giám sát: “Chỉ có Đảng của chúng tao mới đáng 
được vinh danh, biết không?” 

       
Viên giám sát: “Thế cái tổ chức tôn giáo của mày là gì?” 
Người rao giảng: “Tôn giáo chúng tôi được lập ra để 

thực hành lời Chúa.” 
Viên giám sát: “Tại sao mày không theo mấy cái đạo đã 

được chúng tao cho phép mà lại theo cái đạo này?” 
Người rao giảng: “Đấy là ý Chúa.” 
Viên giám sát: “Và mày sẽ biết ý của chúng tao còn hơn 

cả ý Chúa.” 
Viên giám sát treo ngược người rao giảng dưới một cái 

xà. Và hắn dùng lửa đốt dương vật của người rao giảng. 
Viên giám sát: “Tao cho mày cơ hội trung thành với chủ 

mày đến chết.” 

Gã đặc nhiệm nói với người rao giảng: “Anh có thể hình 
dung được những tình huống xấu phải không?”

“Vâng. Tôi biết sẽ phải trả giá cho niềm tin của mình”. 
Người rao giảng nói.

Tôi nghĩ, con người luôn phải chết vì niềm tin của mình 
và điều đó tạo ra những vẻ đẹp rực rỡ của cuộc sống, 
đồng thời nó cũng tạo ra cái bi kịch u tối mang tính bản 
chất.

“Anh sẽ không phản bội lại chính anh chứ?” Gã đặc 
nhiệm hỏi.

“Hy vọng thế. Vì tôi không sống cho chính tôi.” Người 
rao giảng trả lời.

“Sự hy vọng là một con quỉ, nó không phải là ơn cứu 
rỗi.” Gã đặc nhiệm nói.
Chỉ trong vòng 3 năm, người rao giảng đã bị xét nhà hơn 
một trăm lần, bị giam gần một năm, bị đánh đập 79 lần. 
Gã đặc nhiệm hỏi người rao giảng: “Thời gian có ý nghĩa 
gì với anh?”



“Không có ý nghĩa gì cả. Anh biết chúng tôi coi đây là 
cõi tạm mà.” Người rao giảng nói.

Gã đặc nhiệm cười đểu: “Đánh đổi sự đau khổ cõi tạm 
với hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, được đấy.”

Tôi lại nghĩ, trong một hệ thống thì khái niệm trước hay 
sau, tạm bợ hay vĩnh cửu cũng không khác gì nhau.

Gã đặc nhiệm nói: “Anh cũng biết tình hình xã hội hiện 
nay rất phức tạp, mà một trong những cái phức tạp đó là 
anh, hội thánh Ánh Sáng Đức Tin, những mầm mống thế 
lực từ bên ngoài. Anh muốn làm thánh, hoặc cứu tinh dân 
tộc chăng?”

“Không. Chỉ có một đấng thánh là Chúa. Và vì thế vị 
cứu tinh của chúng ta cũng là Chúa.” Người rao giảng 
nói.

“Anh nói máy móc và sách vở còn hơn người cộng sản.” 
Gã đặc nhiệm nói.

“Vì tôi thuộc về Chúa.” Người rao giảng vẫn một giọng 
cố hữu.

“Chúng tôi muốn anh cộng tác.” Gã đặc nhiệm đột 
nhiên đổi giọng.

“Tôi không hiểu ý anh.” Người rao giảng nói.
“Chúng tôi sẽ để anh xuất hiện như một anh hùng.” Gã 

đặc nhiệm nói.
“Một nhân vật phản kháng tầm cỡ?” Người rao giảng 

hỏi.
“Đúng vậy.” Gã đặc nhiệm xác nhận.
“Để làm gì?” Người rao giảng hỏi lại.
“Để làm gì thì anh biết hơn tôi.” Gã đặc nhiệm nói.
“Tôi không làm chính trị.” Người rao giảng nói.
“Nhưng chính trị sẽ điều khiển anh.” Gã đặc nhiệm nói.
“Không ai điều khiển được tôi, ngoài Chúa.” Người rao 

giảng nói.
“Anh tưởng vậy thôi. Anh suy nghĩ kỹ đi. Chúng tôi sẽ 

thu xếp cho anh mọi chuyện cần thiết, kể cả tiền bạc và 
những gì anh muốn.” Gã đặc nhiệm nói.



Dường như có một xáo trộn nào đó trong hệ thống làm 
cho tôi lẫn lộn quá khứ với hiện tại và tương lai. Và vì thế 
tôi cũng không cảm thấy chắc mình thuộc về một nơi nào. 
Có những hồi ức làm cho cái hiện thể trở nên rõ ràng hơn, 
nhưng đồng thời lại cho tôi cảm giác của một dự cảm 
tương lai hơn là hoài niệm quá khứ. Và đến lúc cái dự 
cảm này biến thực tại thành một hiện thể mơ hồ.

Tôi hỏi người rao giảng: “Anh vẫn xác định thời gian là 
cõi tạm chứ?”

Người rao giảng: “Vâng. Chính vì thế tôi sẽ không 
nhượng bộ trước mọi áp lực trần gian.”

Tôi nói: “Thật ra vấn đề là cái vĩnh cửu kia có thật 
không?”

Người rao giảng nói: “Đối với riêng tôi, vĩnh cửu là một 
thực tại hay ý niệm cũng không quan trọng.”

Tôi nói: “Đấy là một hạnh thánh.”
Người rao giảng: “Anh quá khen. Tôi chỉ sống như 

người được sai bảo.”
Tôi nói: “Tôi không biết một nhận thức như thế thì tốt 

hay xấu, sai hay đúng.”
Người rao giảng: “Tôi thành thật nghĩ rằng không có tốt 

xấu, đúng sai trong phạm vi lý luận. Vấn đề là thái độ, đó 
cũng là vấn đề của đức tin.”

Tôi nói: “Và tất cả những hệ lụy của nó.”
Người rao giảng nói: “Vâng. Trong một hệ thống.”

30.7.2010 

THỂ LỌAI ĐẦU ĐẤT

1.
“Chúa đã gọi ông Antôn về.” Vị linh mục nói trong lễ 
tang ở nhà thờ. Ông Antôn là bố tôi. Ông Antôn đã chết 
hơn một năm rồi. Hôm giỗ đầu, tôi mời họ hàng nội ngoại 



hai bên đến nhà ăn giỗ. Mọi người vui vẻ. Nhưng tất cả 
anh em ruột thịt của tôi đều vắng mặt, bởi họ đang ở Mỹ. 
Nước Mỹ và Việt Nam, theo cách nói của chính phủ, mối 
quan hệ đang phát triển tốt đẹp. Tất nhiên phải tốt đẹp vì 
kinh tế Việt Nam khá lên được là nhờ xuất khẩu qua thị 
trường Mỹ và khoản kiều hối khổng lồ gởi về. Nhưng anh 
em tôi vắng mặt vì không muốn tốn tiền. Vả lại, làm giỗ ở 
đâu chẳng được, cứ gì nhà tôi. Tuy nhiên, người vắng mặt 
quan trọng nhất, tôi cho rằng chính là bố tôi.

Những năm cuối đời, ông đã sống với tôi sau khi hồi 
hương. Mặc dù chỉ sống ở Mỹ có vài năm, chưa kịp có 
thẻ xanh để làm thường trú nhân, nhưng khi trở về Việt 
Nam, ông cũng không phải là công dân Việt. Phải mất 
đến gần mười năm, tôi mới xin nhập hộ khẩu được cho 
ông. Dù sao, ông Antôn cũng đã chết. Tàn tro của ông, tôi 
gởi trong nhà thờ, mong ông được gần Chúa. 

Trước khi chết, ông muốn đi ỉa. Tôi chùi đít cho ông. Và 
tôi phát hiện ra, cái hậu môn của ông không khép lại được 
nữa. Ông muốn đi ỉa lần thứ hai, tôi đỡ ông dậy, nhưng 
ruột già cũng đã tê liệt, cứt không tống ra được. Tôi bảo: 
“Thôi, thày ngủ đi.” Bố tôi gật đầu. Nằm quay mặt vào 
tường, bố tôi chết.

2.
Cái chết của bố tôi lặng lẽ. Không phiền ai. Nhưng đây 

là lúc tôi cảm thấy cần viết một điều gì đấy về bố tôi cũng 
như về sự chết của con người. Cho bố tôi. Nhưng bố 
không biết chữ, liệu bố có đọc được bằng linh cảm không 
nhỉ? Dù thế nào, tôi cũng phải viết điều gì đấy cho bố. 

3.
Bố đang ở đâu, nếu bố có một linh hồn? 

4.
Thế nào là một linh hồn?



5.
Bố.

6.
Đang.

7.
Ở.

8.
Đâu.

9.
Nếu.

10.
Có.

11.
Một.

12.
Linh.
 
13.
Hồn.

14.
Có lần, bố tôi nói: “Tao sẽ nói với mẹ mày” về việc tôi 

mất nết bỏ bê nhà cửa. Khi ấy, mẹ tôi đã chết. Như thể mẹ 
tôi cũng có một linh hồn và đang ở đâu đó, vẫn sống theo 
cách của con người. 

Dù sao, tôi vẫn tin rằng, bố đã tìm đến được với mẹ và 
em gái tôi (cũng đã chết). Ở một nơi rất gần và có thể 



chạm vào được. Khi đã là một gia đình, mối quan hệ đó 
trở thành vĩnh viễn. 

15.
Khi thắp nhang, tôi thấy lòng ấm cúng.

16.
Sự luân hồi làm cho sự sống trở nên bình đẳng. Và bởi 

thế mọi mối quan hệ chỉ là giả định. Cuộc sống dương 
gian là “hiện tại” và đích thật hay chỉ là trung chuyển? 

17.
Bố có buồn không? Thời gian quá đỗi hiu quạnh. Nếu 

linh hồn nương náu ở “hư không”, thì “hư không” có là 
“bể khổ”? 

18.
Bố tôi đã cắt hai tinh hoàn vì u xơ tiền liệt tuyến, nên 

cuối đời không cảm thấy bức bách về tình dục. Tôi cho 
rằng đấy cũng là điều may. Tuổi già, ham muốn khó giải 
quyết vì con mắt khắc nghiệt của người đời. Sống, càng 
già càng cần dũng cảm. 

19.
Có lẽ cũng không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày tôi về 

cùng cha mẹ. Và đến lượt tôi, có thể linh hồn tôi cũng sẽ 
quyến luyến lần khân sống quanh quẩn với các con mình. 

Tôi chợt nhận ra, cái đạo thờ ông bà của người Việt 
Nam, hoá ra cũng nằm trong máu một người Công giáo 
như tôi. Có thể coi đây là một hệ tư tưởng nền tảng của 
người Việt. Nó chi phối đời sống xã hội cũng như tâm 
linh của người Việt. 

20.



Tôi tin rằng, linh hồn người chết có khả năng phù hộ 
cho người sống. Đó là sự hỗ trợ năng lượng từ một bản 
thể. 

21.
Một ngôi nhà càng cũ, nghĩa là càng có nhiều thế hệ gia 

đình sống trong đó, càng có thể tạo ra những trường tâm 
linh đặc biệt. 

22.
Tôi không có kỷ niệm nhiều với bố. Ký ức của tôi về 

ông là tiếng đàn nhị kéo ò e chọc ghẹo những buổi chiều 
thảng thốt. Những buổi chiều hốt hoảng. Những buổi 
chiều hoang mang. Những buổi chiều ráo hoảnh. Những 
buổi chiều lê thê. Những buổi chiều se sắt. Những buổi 
chiều trốn chạy. Những buổi chiều buồn thiu. Những lan 
man chiều.

Tiếng đàn nhị như tiếng khóc. Ấm ức. 
Thời trẻ, bố tôi chơi nhạc cho phường bát âm trong 

những đám rước ở nhà thờ. Và ông ôm cây đàn sang bên 
kia thế giới. Tiếng đàn tôi nghe giờ đây như tiếng gió. 
Đôi khi, nó cũng giật giọng trong những đêm mất ngủ. 
Tôi thắp nén nhang cho mọi người trong gia đình tôi đã 
qua đời. Và tôi trò chuyện với họ. Thời gian có ý nghĩa gì 
không khi mọi sự đã là vĩnh hằng? 

23.
Trong chiếc quan tài của ông, tôi bỏ thêm cho ông một 

cái chăn. Kinh nghiệm của một người từng lang thang 
không nhà không cửa cho tôi ý nghĩ cần thiết của một cái 
chăn ấm, dù đó là hư vô. Riêng với cây đàn, tôi đã phải 
rất lưỡng lự. Giữ lại làm kỷ niệm hay để ông đem theo? 
Cuối cùng tôi đã quyết định để tiếng ò e đi theo ông 
khuấy động nghìn thu tĩnh mịch. 



24.
Tôi đã không biết làm gì ngoài việc gọi điện thoại báo 

tin cho mọi người, khi biết chắc rằng bố đã chết. Cho đến 
khi có người bạn đến, anh đã giúp tôi liên lạc với nhà táng 
và đắp tấm chăn che kín ông. Có nhiều thứ niềm tin 
chung quanh một cái chết và cách thức tổ chức một đám 
ma. Tôi chỉ biết mỗi một điều là ông sẽ không bao giờ 
khuất. 

25.
Có rất nhiều thứ linh tinh ông để lại. Những cây kéo nhỏ 

để tỉa râu và những bao nylon đủ kích cỡ được xếp nhỏ lại 
và buộc bằng sợi dây cao su. Mặc dù râu của bố tôi không 
còn nhiều nữa sau khi cắt tinh hoàn. Một vài sợi mọc 
ngược ngạo trở thành thú vui để ông nhổ nó bằng một cái 
nhíp. Người già nào cũng có những thói quen lẩm cẩm. 
Cái vớ vẩn để giết thì giờ. 

26.
Có những linh hồn báo ứng. Họ cần một thứ gì cho cuộc 

sống ở bên kia, hoặc muốn chu tất một sự dang dở ở bên 
này. Đôi khi chỉ là sự nhắn nhủ hay báo tin cho người 
thân. Cái khả năng kết nối hai miền âm dương vẫn còn là 
một bí mật cần khám phá. 

27.
Bố tôi nói: “Tao nghe thấy chúng nó bàn nhau muốn hại 

mày.” Tôi cười hỏi lại: “Bố tính sao?” Bố bảo: “Làm sao 
tao tính được, hãy liệu giữ mình con ạ.” Tôi cũng chẳng 
biết giữ mình làm sao. Vẫn cứ làm những điều mình cho 
là đúng.

28.
Sự hoảng loạn đã bắt đầu. Nhiều người bị bắt, bị vu 

khống và nhục mạ trước khi bị kết án tù. Điều ấy không 



ngăn cản được càng ngày càng có nhiều người nói sự thật. 
Và sự thật đang trở thành niềm hy vọng cho nhân phẩm 
con người. Bố tôi, người dưới suối vàng, nói: “Cái chết là 
sự thật sau cùng.” Tôi sẽ đối diện với cái chết cũng như 
nỗi sợ hãi như một sự thật hiển nhiên.

Bố tôi cũng nói: “Sự dịch chuyển sẽ bứt chúng ta ra 
khỏi gốc rễ của mình.” Đây chính là điều tôi đang trải 
nghiệm. Rồi sẽ đến ngày chúng ta bị xoá mất căn cước, vì 
chúng ta bị bán đứng. 

29.
“Không có tội thì tạo ra tội.” Nhiều người bị bắt theo 

kiểu đó. Cuộc sống vốn đã là một nhà tù. Ở một điểm 
nhìn khác, không ai không là nạn nhân của chính mình. 
Bố tôi bảo: “Không có cách bay theo chiều thẳng đứng.” 

30.
Ai sẽ khóc cho những nông dân bị mất đất. Ai sẽ khóc 

cho những ngư dân bị đánh đập, bị giết chóc, bị cướp đoạt 
ngay trên vùng biển của mình. Ai sẽ khóc cho những 
người bị bắt bớ vì sự chính trực. Sống là hệ luỵ. Bố tôi 
bảo: “Thế giới đảo ngược.” Ý nghĩ nằm ở đầu các ngón 
chân. Khi tiếp xúc với đất, ý nghĩ sẽ bị giày xéo. 

Dù sao, ý nghĩ không thể không tiếp xúc với đất. Chỉ 
với đất, con người mới tìm thấy hơi thở và sự sáng tạo. 

31.
Trên bàn thờ tổ tiên, bố tôi bảo: “Không có vĩ nhân. 

Không có tư tưởng. Chỉ có sự nguỵ tín và áp đặt.” Vâng, 
con hiểu rồi. Tư tưởng của chúng ta là sự tôn thờ. 

32.
Dân tộc có hơn bốn ngàn năm văn hiến. Nhưng có một 

ngàn năm mù chữ và ba ngàn năm học chữ của dân tộc 
khác. Cái chữ Nôm dang dở đã bị vứt vào sọt rác. 



Tư tưởng Phật vào Việt Nam là Phật giáo hơn là Phật 
học.

Tư tưởng Lão - Nho vào Việt Nam là Lão giáo, Khổng 
giáo hơn là Lão học, Nho học.

Văn minh Tây phương vào Việt Nam cũng qua cánh cửa 
đức tin của các cha cố hơn là học thuật. 

Thế thì, hãy khóc lên đi chữ nghĩa của tôi.

(11.10.2009) 

CHO ĐẾN 1000 NĂM

    

   Năm 1010. Đức vua đã ngự đến nơi này và trong căn 
chòi của tôi, ngài nói: “Ta là vua của ngươi”. Tôi cũng 
thật thà thưa lại, như tôi vẫn hằng nghĩ: “Vâng, tâu bệ hạ, 
bần dân là chủ của vùng đất này”. Thanh âm của tôi chưa 
thoát ra khỏi căn chòi chật hẹp, đầu tôi đã lìa khỏi cổ.

Năm 980. Không biết ai đã sinh ra tôi, nhưng tôi đã lớn 
lên cùng với những cây cối xung quanh, những con vật 
thân thuộc như con gà, con chó và cả mấy con chuột thậm 
thụt dưới chân vách. Hàng ngày, tôi đi bắt cá trong mấy 
cái hồ lân cận để đổi lại vài nắm gạo. Và tôi nghĩ cuộc 
sống như vậy cũng tốt đẹp, nếu như tôi cưới được một mụ 
vợ. 

Cũng không khó lắm khi tôi ngỏ lời với cô gái có bắp 
chân to nhất vùng, rằng: “Tớ muốn có một người vợ như 
đằng ấy”. Cô ấy bẽn lẽn hỏi lại: “Thật không?” Tôi bảo sẽ 
nhờ người đến nói chuyện với thày mẹ cô ấy.

Thế là chúng tôi thành vợ chồng.
Vợ tôi sinh một hơi mười đứa con. Đứa nào cũng khỏe 

mạnh. Bầy gia súc trong nhà cũng thi nhau đẻ. Vườn 



tược, ruộng lúa nhà tôi xanh cả một góc trời. Các cụ trong 
thôn bảo: “Thằng này giỏi”. Tôi thưa lại: “Đấy là nhờ 
vượng khí của rồng”. 

Hồng hoang. Khi ẩn, rồng là khí của đất, những linh hồn 
người chết được vỗ về, người sống được an lành. Khi 
hiện, rồng là nước của đất, vạn vật được nuôi dưỡng. Nếu 
để rồng bay mất, thì lòng người ly tán và mọi nỗi oan 
khiên sẽ đổ xuống đất. Điều này, tôi nghe mấy ông già 
nói.

Năm 1000. Các con tôi trưởng thành. Chúng mạnh mẽ 
và siêng năng. Cũng là lúc tôi được gọi là chủ đất của hai 
bờ sông Tô Lịch. Các cụ tiên chỉ nói: “Nhà bác ăn nên 
làm ra, thì cũng nên nghĩ đến người chung quanh”. Tôi 
bảo: “Các cụ muốn gì, cứ dạy”. Các cụ nói muốn có một 
cái nhà chung để chòm xóm tụ họp chuyện này chuyện 
nọ, chứ nhà ai cũng chật quá. Tôi thấy việc này cũng cần, 
nhất là khi có những chuyện phải phân giải, tôi đồng ý. 

Chẳng biết từ khi nào thì cái nhà chung đó được gọi là 
cái đình. Tôi rất hài lòng khi được nghe đám giai gái ngồi 
hát với nhau ở sân đình trong những đêm trăng. Nhưng 
ngày trọng đại nhất với tôi chính là ngày các cụ quyết 
định phải có một cái gì đấy được tôn kính trong đình. Một 
cụ nói: “Chúng ta cần chọn một người xứng đáng nhất để 
con cháu noi gương”. Tôi tự nghĩ, xét từ lúc có trí khôn, 
chẳng ai hơn tôi. Nhưng tôi chỉ có thể noi gương chứ 
không thể hương khói. Bởi vậy, tôi nói: “Thưa các cụ, nói 
loanh quanh chẳng qua nói thật. Thôn ta không mấy gia 
đình, cũng toàn là nghèo hèn. Có mỗi gia đình tôi là khá 
hơn cả, mà tôi thì không đáng được tôn kính như thế, suy 
đi nghĩ lại, người được gọi là tiền hiền để chúng ta kính 
nhớ công đức, không ai ngoài đấng đã sinh thành ra tôi”. 
Một cụ đứng phắt lên: “Ông bố nhà bác hả? Nó là ai, có ai 
biết không?” Tôi từ tốn: “Có thể không ai biết bố tôi là ai, 
nhưng nhất định tôi phải có bố chứ phải không ạ?” Có vài 



cụ cười tủm tỉm, nhưng không ai quyết. Cũng chẳng có gì 
vội, bởi trưa nào vợ tôi cũng làm một con gà luộc và đem 
một hũ rượu đến phục vụ các cụ. Đến chiều ngày thứ 
năm, sau khi các cụ đã ngà ngà say, tôi nói: “Thôi, cứ thế 
mà làm nhé”. Chẳng ai buồn cãi.

Tuy vậy, tôi cũng không biết phải thờ bố tôi như thế 
nào. Trong làng có một anh biết đọc chữ Nho, anh ta nói: 
“Để tôi lo”. Anh ta lấy một miếng gỗ, đục khắc mấy chữ 
trên đó, đưa tôi, anh nói: “Đây gọi là bài vị. Kể công đức 
của bố anh”. Tôi hỏi lại: “Thế anh biết bố tôi à?” Anh ta 
nói: “Không, nhưng công đức của các vị tiền hiền thì như 
nhau”. Tôi hỏi tiếp: “Thế anh viết cái gì?” Anh ta vui vẻ: 
“Thành hoàng, người đã sinh ra người đã lập nên cái đình 
này, nhân - nghĩa - lễ - trí - tín vẹn toàn”. Tôi đãi anh ta 
một bữa rượu thịt. Tôi không biết đọc, nhưng ý nghĩ bố 
tôi là một hàng chữ làm cho tôi hãnh diện. 

Hôm đưa bài vị bố tôi vào đình là một ngày hội. Cả làng 
vui chơi ba ngày liền. Tôi tốn mất ba con trâu và chục hũ 
rượu. 

Năm 1010. Cùng với việc xây thành, nhà vua cũng cho 
xây chùa để an dân. 

Năm 1013. Vợ con tôi cải táng tôi rồi cho vào cối đá 
xay nhuyễn, xong bỏ vào một hũ sành và lén chôn trong 
góc sân chùa. Vợ con tôi muốn tôi sớm hôm được nghe 
kinh kệ. 

Năm 1840. Tôi đầu thai vẫn là một nông dân ngay trên 
vùng đất cũ của mình, nhưng trong một gia đình Công 
giáo. 

Năm 1861. Vua Tự Đức ban hành chiếu chỉ cấm đạo lần 
cuối. Máu rồng loang lổ khắp nơi. Cuối năm đó tôi bị 



quan sai triều đình bắt sau khi toàn bộ gia sản bị cướp 
đoạt. 

Năm 1862. Tôi bị chém lần thứ hai bởi đức tin Công 
giáo của mình, trước sự chứng kiến của hai người đàn bà 
thân yêu, mẹ và vợ tôi. Đầu tôi bị bêu giữa chợ, trên má 
nổi bật hai chữ “Tả đạo”. Mẹ và vợ tôi mang cái xác 
không đầu về cuốn chiếu chôn trong nghĩa địa làng. 

Năm 1988. Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II tôn phong tôi 
hiển thánh, bởi một số phép lạ tôi đã làm. 

Năm 1975. Trong trại cải tạo các sĩ quan của chế độ Sài 
Gòn vừa sụp đổ, Thiếu tá Tuyên úy – Linh mục Đôminicô 
Phan Văn Ph. đã kể những câu chuyện về những người tử 
đạo Công giáo Việt Nam cho bạn tù nghe để an ủi và 
khích lệ họ trong cuộc sống khắc nghiệt. Đại úy Biệt động 
quân Nguyễn Văn N. – ông cũng có một mẹ già và một 
người vợ trẻ như tôi - bị xuất huyết bao tử, chờ chết. Cha 
Đôminicô làm phép xức dầu cho ông và khuyên ông ta cứ 
tiếp tục cầu nguyện. Và ông ta đã nhớ đến tôi như một 
người đồng hương và cùng cảnh ngộ lao tù. Ông ta thầm 
thì với tôi: “Xin giúp con, cho con qua cơn khốn khó này. 
Nếu phải chết, cho con được gặp mẹ và vợ lần cuối như 
xưa kia Người đã được như vậy”. Tôi nhận lời ông ta. 
Không những được gặp mẹ và vợ, tôi còn cầu xin Chúa 
cho ông sống để gia đình ông ta và những người tin vào 
Chúa được hạnh phúc. Các nhân chứng đều kể lại rằng, 
ông ta đã không ăn và không uống thuốc mười ngày, cho 
đến khi gặp mẹ và vợ thì hồi tỉnh.

Năm 1977. Gia đình ông Nghiêm Quang L. di dân vào 
vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng. Vừa đến nơi thì ông ngã 
bệnh. Chạy chữa hết tiền bệnh cũng không khỏi. Vợ con 
lâm vào cảnh chết đói. Ông cầu nguyện với tôi: “Con 



cùng đường rồi. Xin phó thác vào Chúa và xin Người nhủ 
lòng thương”. Tôi đến với ông trong đêm và nói: “Ông 
không có bệnh gì đâu, hãy đứng dậy và vác dao vào 
rừng”. Và ngày hôm sau ông ta đã thức dậy như một 
người khỏe mạnh.

Năm 1889. Đức tin Công giáo không thể ngăn cản tôi 
tiếp tục đầu thai. Trở lại quê cũ, so với khi lập nghiệp lần 
đầu, ruộng vườn nhà tôi đã giảm đáng kể. 

Năm 1954. Lần thứ ba tôi bị chém chỉ vì có vài mẫu 
ruộng trong đợt cải cách ruộng đất. Thằng con trai cả đi 
theo cách mạng bất lực nhìn bố bị hành quyết một cách 
tủi nhục. Có một lấn cấn nhỏ trước khi chết, là tôi không 
biết có sự đổ vỡ trong tôi về tình phụ tử, hay sự phá sản 
trong niềm tin cách mạng của nó. Tôi chỉ biết rằng sẽ rất 
khó để đầu thai khi tôi vẫn nhìn thấy thằng con là một 
đảng viên của một đảng đã giết bố nó vì sự cần mẫn 
lương thiện và may mắn hơn người khác.

Năm 1010. Khi đầu tôi rơi chạm xuống đất, đức vua đã 
nhìn thấy rồng bay lên. Mặt đất chỉ còn giun và các con 
mạo nhận họ hàng nhà rồng nhưng không có linh hồn.

Năm 2009. Vào một buổi tối, ông nhà văn tôi quen đang 
phân vân trước bảng hiển thị của Google trên máy vi tính. 
Tôi cầm tay ông gõ hàng chữ “cho đến một ngàn năm”. 
Click chuột: Kết quả 1 - 10 trong 10 cho "cho đến một 
ngàn năm". (0,25 giây). Trong đó, chỉ có một kết quả 
“cho đến một ngàn năm của một người nông dân” là tôi. 
Thế là chuyện của tôi được kể. Tuy nhiên, tôi chẳng 
mong ước điều gì, ngoài việc cầu mong linh hồn tôi được 
an nghỉ ở đâu cũng được, miễn là đừng đầu thai nữa, vì 
tôi đã nhìn thấy ánh thép lóe lên từ phương Bắc. 



29.9.2009
(giỗ mẹ) 

BỮA ĂN TỐI
Và linh hồn tôi là những bước chân. 

Cô nói ngón út của anh khi cầm đũa lúc nào cũng chĩa 
ra như thể ngăn cản người khác cùng ăn với mình. Nhưng 
em lại có cảm giác ngón út của anh thừa, bởi vì anh 
không bao giờ dùng nó trong việc gõ bàn phím. Đồng thời 
em lại có một cảm giác khác nữa là nó rất ngon. Em 
muốn cắn nó. 

Anh bỏ đôi đũa xuống bàn. Rồi đưa ngón tay út vào 
miệng cô. Cho em đó, anh nói. 

Đầu tiên cô dùng những chiếc răng cửa cắn nhè nhẹ. Cô 
nói, em thật sự muốn ăn nó. 

Anh bảo, tùy em. Anh đã cho em rồi. 
Cô giữ bàn tay anh và đưa ngón út phải vào giữa những 

chiếc răng hàm. Hai hàm răng cô từ từ cắn khít lại. Máu 
tứa ra. Không một tiếng kêu. Cô bắt đầu nhai. Từng đốt 
một. 

Hết ngón tay út. Có một chút máu tràn ra mép cô. Cô 
hỏi, em xinh không? 

Rất xinh, anh nói. 
Ở phía cuối phòng, cô gái chơi dương cầm dập xuống cả 

mười ngón một hợp âm trầm. 
Cô nói, em chưa hết thèm. 
Anh đưa ngón tay út còn lại vào miệng cô. 

Bây giờ thì cô không cần phải thử sức chịu đựng của anh 
nữa. Cô nhai rất nhanh như ăn một cái bánh quế. 

Cả hai bàn tay anh chỉ còn bốn ngón. Anh bảo, như vầy 
cũng đủ xài. Lái xe, cầm đũa hay gõ chữ. 

Nhưng em muốn ăn hết bàn tay anh thì sao? Cô hỏi. 



Thì anh sẽ chiều em. Anh nói. Rồi anh đưa bàn tay trái 
về phía cô. Cô không nhai từng đốt mà từng ngón một nát 
nhanh trong miệng cô. 

Khi anh chàng nhạc sĩ chơi vĩ cầm nhấc cây vĩ ra khỏi 
mặt đàn thì cả hai bàn tay anh đều cụt hết các ngón. Cô 
bảo, nhìn bàn tay anh giống như một rừng thu trụi lá. 
Nhưng mạnh mẽ như bàn tay gấu. 

Anh nói, bàn tay này chỉ còn có thể vả hoặc tát vào một 
ai đó và nó không thể bấu víu vào bất cứ cái gì. 

Cô bảo, có khi như thế lại tốt cho anh hơn.
Anh nói, cũng có thể. 
Cô nhìn anh và đặt câu hỏi, không biết ngón chân anh 

có ngon hơn không? 
Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn có mùi hôi 

của giày vớ. Anh bảo.
Cô nói, chắc nó cũng không hôi hơn mùi thịt dê hay thịt 

chó.
Anh bảo, nếu muốn thì cứ thử xem. Nói xong anh lột 

giày ra khỏi chân và đặt bàn chân anh lên đùi cô. 
Cô bóp nhẹ bàn chân đó và nói, em không muốn gây sự 

chú ý của mọi người. 
Anh bảo, thế giới này chẳng có gì quan trọng, cứ làm 

những gì em muốn. 
Thế là, cứ mỗi lần nhấc chân anh lên, cô cắn đứt một 

ngón và đặt chân anh xuống đùi trở lại, rồi cô nhai từ từ 
thẩm thấu cái mùi vị của nó. Cô bảo, rất đặc trưng.

Anh hỏi, đặc trưng là sao?
Cô bảo, hình như mùi này là dân tộc tính.
Anh cười, dân tộc tính gì mấy cái ngón chân. 
Cô bảo, em không đùa đâu. Nó giống như có linh hồn và 

cái mùi của nó kỳ dị lắm. Chắc chắn không phải mùi hôi 
của giày vớ. 

Anh nói, có thể vì những ngón chân của anh luôn bấu 
vào đất.



Ok, em nghĩ ra rồi, cô nói, linh hồn của chúng ta nằm 
trong các ngón chân. Vì thế em luôn muốn ra đi và mang 
theo các ngón chân của anh.

Anh lại cười, câu này nên để dành cho nghệ sĩ các loại 
của chúng ta.

Cô bảo, anh không yêu em. Tại sao anh lại để linh hồn 
anh bay mất? 

Anh nói, anh không chắc mình có linh hồn. Nhưng 
giống như một cái cây, anh có cảm giác rõ rệt là đã bị 
chặt mất hết rễ. 

Cô bảo, chính vì không còn gốc rễ, linh hồn anh đã bay 
đi. Anh chỉ yêu em bằng thể xác. 

Anh hỏi, vậy thì chính xác, các ngón chân mùi gì?
Cô bảo, đó là sự vô hồn. 
Anh nói, như thế anh không còn thể bám vào đất. Anh 

sẽ bám vào em.
Cô bảo, không được. Làm sao em lấy chồng? 
Ừ nhỉ, anh nói, con gái lấy chồng là hết chuyện.
Tưởng vậy thôi, cô nói, nhưng em không lấy chồng. Em 

muốn ăn thịt anh cho đến hết.
Anh vẫn điềm đạm, em cứ ăn đi. 
Cô tiếp tục cắn bàn chân của anh. Càng lúc khuôn mặt 

của cô càng trở nên hồng hào rực rỡ hơn. 
Vì bàn chân anh to nên khi cô ngoạm từng miếng, bàn 

chân trông giống như một miếng bánh nham nhở. Cô 
dùng lưỡi liếm cho máu khỏi chảy xuống đất. 

Anh hỏi, có ngon hơn không?
Cô gật đầu. Nó là cái để con người đứng vững, vì thế 

thịt nó chắc, vả lại nó nằm gần linh hồn nên cũng có 
nhiều khí chất. Cô sửa lại, ý em nói là dưỡng chất ấy. 
Anh nói, có thể sau khi hai bàn chân anh không còn thì 
anh cũng sẽ mất hết bản sắc. 

Cô bảo, bản sắc chỉ là cái mùi hôi của đất. Em sẽ ăn cái 
phần ngon nhất sau cùng. 

Anh hỏi, em nghĩ cái phần ngon nhất sẽ nằm ở đâu?



Cô hỏi lại, theo anh thì nó nằm ở đâu?
Anh cười, có thể là cái người ta gọi là “của quí” hay trái 

tim. 
Cô nói, sến - em không nghĩ vậy. Em sẽ ăn đôi mắt của 

anh sau cùng. Đó cũng là cái cuối cùng để anh thấy việc 
em đang làm.

Anh bảo, anh sợ rằng đến lúc đó em đã quá no, không 
thể ăn được nữa. 

Thì anh sẽ có cơ hội được thấy em lâu hơn. Cô nói. 
Anh bảo, “thấy” là một khái niệm triết học. Và trong 

phạm trù đó, anh không biết anh đã “thấy” hay không. 
Đừng quan trọng việc đó. Nó không làm cho anh được 

cứu rỗi hay giác ngộ. Cô nói. 
Cô nhạc sĩ chơi dương cầm và anh chơi violon đang 

song tấu tác phẩm ”Hòn vọng phu” của Lê Thương. Mùi 
trận mạc đã lan đến hai bắp chân của anh. 

Khúc xương dài của ống chân khiến cho cô buộc phải 
gặm thịt anh một cách khác. Cô nói, khúc xương này 
cứng không thể nhai được. 

Như vậy sẽ có một nguy cơ sau bữa ăn, những khúc 
xương thừa của anh sẽ bị vất cho chó, hoặc quăng vào 
thùng rác. 

Anh xoay ghế ngồi để cô có thể ôm ngang chân anh đưa 
lên miệng. Từ vị thế đối diện, bây giờ anh đã sát lại gần 
cô hơn và hoàn toàn có thể quàng tay qua vai cô. Nhưng 
thay vì thế, anh dùng bàn tay của mình như một tấm 
gương soi và nhìn vào đó. Những đường chỉ tay hằn rõ. 
Anh không tin số phận. Nhưng anh lại tin có sự tác động 
không thể giải thích từ bên ngoài vào các quyết định hay 
kết quả của con người. Vì thế anh không biện giải cho sự 
hiến tế của mình cho cô, trong bữa ăn tối này. 

Cô nói, em phải bẻ chân anh ra từng khúc cho dễ ăn.
Anh gật đầu. 
Cô dùng một tay giữ đầu gối, tay kia cô nắm cổ chân 

anh giật ngược lên. Khúc chân rời khỏi thân thể. Cô bảo, 



ít ra nhìn vào trông cũng dễ coi hơn. Tuy nhiên, chỉ sau 
một lần gặm, cô lại nói, một khúc thịt rời của anh có thể 
gây ra cảm giác lẫn lộn với thịt heo hay thịt bò. Vì thế, cô 
bỏ khúc chân đang ăn dở xuống bàn và tiếp tục ăn theo 
cách cũ. Cô nói, em luôn muốn biết chắc nó là của anh. 
Vả lại, em thích nhìn thấy máu anh tứa ra. 

Anh bảo, anh thích nhìn thấy em sung sướng.
Ăn đến khúc thịt bẹn, cô nói, thịt ở đây mềm và thơm. 
Anh chỉ cười nghĩ đến lúc cái “pín” của mình nằm trong 

miệng cô. Nhưng anh không thể tưởng tượng được, ngay 
cả khi cái “pín” đã được nhai nát và nuốt hẳn vào trong 
bụng cô, anh vẫn còn cảm giác về nó. Khởi đầu là một 
cảm giác cực sướng đi sâu vào từng tận tế bào, tuy rất 
đau, nhưng liền sau đó là một nỗi mất mát sâu thẳm từ 
bản thể. Nó biến anh thành một vật thể không xác định. 

Quả thật, cô cũng nhận thấy thịt anh trở nên nhạt nhẽo. 
Cô nói, em không muốn ăn nữa. 

Anh cảm thấy có một điều gì đó tương hợp và mỹ mãn 
như một nhạc kịch khi hai tay nhạc công cũng vừa kết 
thúc tác phẩm “Serenade” của Schubert . 

25.9.2010 

NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT

Triển lãm được đặt tên “Từ trong ra ngoài” do một nhà 
văn thực hiện. Ý tưởng này đến từ một cuộc tiếp xúc giữa 
ông nhà văn và một curator chuyên nghiệp về nghệ thuật 
thị giác. Ông nhà văn muốn “đôi khi cũng cần nói bằng 
một thứ ngôn ngữ khác”. Và ông curator cho rằng việc 
một ông nhà văn làm nghệ thuật sắp đặt cũng chẳng phải 
mới mẻ gì, tuy nhiên việc “đá lộn sân” có thể tạo ra 
những bất ngờ thú vị, vả lại cũng chả ai cấm. Vấn đề ông 
curator quan tâm là một ông nhà văn có thể do những thói 
quen nghề nghiệp của mình sẽ phải vượt qua “sự kể lể” 



như thế nào. Liệu ông nhà văn có thoát được cái tư duy 
ngôn ngữ để nhảy vào cái tư duy thị giác hay không. Ông 
nhà văn bảo, thật ra biên giới giữa các thể loại nghệ thuật 
đã đang được xoá nhoà và dẫu sao thì không thể nói điều 
gì trước khi tác phẩm được tương tác với người thưởng 
ngoạn của nó. Cuối cùng ông nhà văn nói “Có hai vấn đề 
mà tôi cho rằng bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng phải 
đối mặt. Một là cách tác giả kể câu chuyện của mình. Hai 
là bản thân tác phẩm hay chất liệu nghệ thuật có tự nói 
được tiếng nói của nó hay không, sau khi tác giả đã đi ra 
khỏi nó”. Về cái điều thứ hai này, ông curator nói “vâng, 
cái còn lại là vật thụ tạo phải sống được đời sống của nó 
sau khi Thượng đế đã chết”. Ông nhà văn nói thêm “nhất 
thiết Thượng đế phải chết và chính tôi sẽ giết ông ta”. 
Ông curator cười, “chỉ khi nào chúng ta ý thức được tính 
phù du của nghệ thuật hay cuộc đời, chúng ta mới có thể 
chơi cái trò chơi hủy diệt này”. Ông nhà văn bảo, “thật ra 
tôi chỉ muốn đái vào mọi thứ”. 

Thì cứ xem ông ta đái thế nào.

Phòng triển lãm. 
Ô giữa là một sảnh vuông màu đen trống trải dành làm 

điểm trung gian cho 4 ô còn lại ở 4 góc. Đây là chỗ người 
thưởng ngoạn phải bước vào đầu tiên, cũng là chỗ cửa ra 
sau cùng. 

Ô màu đỏ: Một kẻ vô gia cư đang nướng một con thỏ. 
Tôi không phải là kẻ hồng hoang như bạn thấy. Tôi 

cũng không nhớ từ bao giờ tôi trở thành một kẻ không 
nhà như thế này. Bạn bảo tôi là một kẻ bị lưu đày ư? Thật 
ra, tôi chỉ là một thằng chồng khốn kiếp bị một con vợ 
khốn nạn tống ra khỏi nhà. Nó bảo tôi là một thằng điên, 
một người ngoài hành tinh, một kẻ vô trách nhiệm, một 
đứa lắm mồm. Sự thật thế nào? Bố khỉ, tôi là một nghệ sĩ 
của cái gọi là nghệ thuật thị giác. Mà cái thứ này có bán 



được không? Cả cái thân trai đẹp đẽ này cho không cũng 
chẳng có con mẹ nào muốn ôm vào, huống gì phải bỏ tiền 
ra mua. Hoạ chăng có con nào hứng tình muốn xài đỡ một 
đêm hoặc một con điên say mê nghệ thuật nào đó đem tôi 
về trưng trên bệ như tượng một David. Hà... hà… Tôi là 
một David. Nghe cũng được đấy. Nhưng David thì cũng 
cần có cái bỏ vào mồm. Làm nghệ thuật thì cũng phải ăn 
như mọi con người. Chẳng những thế, cái thằng nghệ 
thuật lại còn muốn có bia rượu cà phê thuốc lá và mọi thú 
vui trên đời. Ăn thịt thỏ mà không có rượu vang và mấy 
điếu thuốc tráng miệng thì có gì vô duyên bằng. Hãy ném 
cho tôi chai rượu và mấy điếu thuốc đi các bạn. Các bạn 
sẽ có dịp suy tư về cuộc sống này. Hay là các bạn bước 
vào cùng nhậu chung với tôi. Không phải tất cả chúng ta 
là một giuộc hay sao? Chúng ta thích màu mè và sành 
điệu. Chúng ta thích được nổi tiếng và ngưỡng mộ từ đám 
đông. Chúng ta thích quyền lực và tự do. Chúng ta thích 
mọi thứ không tốn tiền như bọn cộng sản mơ ước. Nhưng 
chúng ta cũng thích sự hoang dã của thú rừng. Tôi bảo 
các bạn và tôi cũng một giuộc, đúng không? Bạn hãy nếm 
thử miếng thịt này đi. Vui mà. Được lúc nào hay lúc ấy, 
chẳng cần đến một vài trống canh đâu. Mà chữ tâm kia 
mới bằng ba chữ tài đấy. Có tâm là được rồi, cần đếch gì 
tài. Thế giới hoà bình mới là điều chúng ta mong ước phải 
không nào? Hãy cầm lấy một miếng và hỏi thằng curator 
rượu ở đâu. Nó là thằng đầu nậu đi xin tài trợ đấy. Nhưng 
nó không đến nỗi phải xin đểu như thằng bắc hàn mang 
bom hạt nhân ra doạ đâu. Nó chỉ thuyết phục người ta 
rằng cái này có ý nghĩa, cái kia có tầm, cái nọ là nghệ 
thuật đích thực. Nhưng tôi nói thật nhé, chẳng có cái mẹ 
gì là đích thực. Người ta chỉ lừa đảo lẫn nhau. Thượng đế 
có đích thực không? Hoà bình có đích thực không? Đảng 
cộng sản có đích thực không? Curator cũng chỉ là thằng 
buôn thần bán thánh. Lẽ ra nó nên được bầu làm tổng bí 
thư hay chủ tịch nước. Sao, các bạn sợ? Nói động đến 



đảng cộng sản à? Các bạn không dám nghe nữa? Sợ thì 
thôi. Tớ ăn một mình vậy. 

Ô màu xanh: Một chai nước biển nhỏ giọt đều đặn trên 
một cuốn sách. 

Một quyển sách có cần phải cấp cứu như một bệnh nhân 
không? Tôi hoàn toàn phản đối cách hành xử của ông nhà 
văn với chính tác phẩm của mình. Một quyển sách dù dở 
hay tệ đến đâu vẫn là một quyển sách và có vị trí của nó 
trong thế giới sách. Có thể ông nhà văn cho rằng văn 
chương bây giờ cũng là một thứ bệnh hoạn chăng? Quyển 
sách thì có tội tình gì ngoài sự hiện hữu như một văn bản? 
Bệnh hoạn hay không là ở ông tác giả chứ không phải 
quyển sách, tại sao ông ta không đi chữa bệnh hay vào 
nhà thương điên mà lại là tôi? Cứ cái đà này, chẳng mấy 
chốc tôi sẽ bị rã ra. Ông nhà văn muốn mượn tôi để tuyên 
ngôn? Hay ông ta tưởng tôi cũng có thể triết lý? Thật khôi 
hài, bọn nghệ sĩ các kiểu lúc nào cũng làm ra vẻ. Cứ như 
là họ có thể cứu rỗi thế gian. Tôi luôn cho rằng chính họ 
là một thứ ung nhọt của xã hội loài người. Một xã hội 
không có các đấng văn nghệ có phải giản dị hơn không? 
Một quyển sách chỉ nên là một cái thực đơn cho hôm nay 
hoặc những lời cầu kinh cho đời sau. Tất cả những gì 
khác cần phải vất vào sọt rác. Quả thật, nếu có thể nổi 
loạn thì chính những quyển sách phải cuồng nộ chứ 
không phải ông nhà văn, cho dù ông nhà văn muốn biện 
giải rằng chính ông ta mới là người làm ra quyển sách. Có 
một điều hết sức quan trọng rằng, ông nhà văn luôn luôn 
quên tôi chẳng bao giờ muốn có mặt trên cõi đời này. Ông 
ta tưởng tôi có thể tải đạo à? Vớ vẩn. Bọn nhà văn hay 
nghệ sĩ các kiểu lúc nào cũng tự huyễn. Bọn họ luôn cho 
rằng thông qua các tác phẩm, họ có thể trường cửu. Họ 
biết gì về thời gian? Có ai trong các bạn đã đến đây muốn 
đặt câu hỏi với tôi không? Mà thôi, tôi cũng chỉ là đồ 
ngốc. 



Ô màu vàng: Một laptop với một bản thảo dang dở trên 
màn hình có tựa đề: “Từ trong ra ngoài”, một máy in, một 
máy chiếu và lời mời gọi: “Hãy viết tiếp vào câu chuyện 
này và in nó ra như là câu chuyện của chính bạn”. 

Thật là một cú lừa đảo vĩ đại. Bạn tưởng mình là ai? 
Bạn muốn làm trò cười cho thiên hạ? Viết văn là một 
nghề không phải trò chơi. Nhưng cũng chẳng phải vì thế 
mà nó cao quý hơn những nghề khác. Bọn nhà văn chỉ 
thích tự bốc thơm mình thôi. Một bọn dởm đời. Thế mà ai 
cũng thích mang câu chuyện của mình ra khoe. Chỉ có 
bọn phát hành sách và bọn gallery là vớ bở. Hoa hồng từ 
40 đến 50% đấy. Cái phần trăm hoa hồng đó đủ để các 
anh nghệ sĩ thơm như mít. Anh thử có tài một tí đi, có 
khối thứ lộc đời dâng hiến cho anh. Anh thích gái hay 
thích tiền? Cả hai phải không? Hay là anh muốn làm 
thày? Văn chương là sự đày ải à? Anh muốn làm một kẻ 
lữ hành cô độc? Ok, cũng ra vẻ đấy. Nhưng anh có biết 
cuộc lữ hành đó là gì không? Tốt nhất là nên đi buôn anh 
ạ. Thằng curator buôn thần bán thánh thì anh buôn quỉ 
bán ma. Một vốn bốn lời. Ở đời này không biết buôn là 
hỏng. Anh tưởng văn chương là thuần khiết? Quên đi. 
Bọn đi tu có thuần khiết không? Bọn nhà giáo có thuần 
khiết không? Bọn làm chính trị có vì dân vì nước không? 
Một kẻ lữ hành cô độc chỉ là một thằng ngu nhất trong số 
những thằng ngu. Nhưng nếu anh chỉ là người mơ mộng 
thì cũng vất đi. Dẫu sao cũng phải lên đường, dù có thể 
lầm lạc. Nhưng trước khi anh gõ vào tôi để ra những con 
chữ, anh hãy gõ vào đầu anh. Gõ vào mọi thứ trên cơ thể 
anh. Chữ nó ở trong anh chứ không phải tôi. Ồ, sao tôi lại 
thuyết giáo thế nhỉ? Nghệ thuật sắp đặt là một thứ ngôn 
ngữ khác với văn chương và không biên giới? Gớm, có 
muốn ói không? Thế mà nó còn có tham vọng tương tác 
với những con người khác nhau. Để làm gì? Thế giới này 
chưa đủ phiền phức hay sao? Họ còn muốn xiềng xích 



chung với nhau cho đỡ cô đơn à? Ừ mà nỗi cô đơn là gì, 
sao ai cũng thích than thở? Tôi không phải là kẻ cô đơn 
hằng cửu sao? Cuộc lữ hành của tôi chỉ là sự tan rữa hay 
một phế tích? Nếu không có ai nhìn đến tôi thì tôi có là 
tôi không? Nếu ông nhà văn muốn tôi lên tiếng thì tôi đã 
lên tiếng rồi đó. 

Ô màu trắng: Một phòng trống chỉ có một cái bóng còn 
lại của một ai đó đã bỏ đi. 

Tôi chỉ còn là cái bóng. Cuộc lữ hành hay cuộc truy tìm 
tôi rốt cuộc là gì? Thật ra, một cái bóng cũng đủ vẽ nên 
một nhân dáng. Nhưng cái bóng không bao giờ là chính 
nhân vật tạo ra cái bóng đó. Tôi và những cái tưởng như 
thuộc về tôi là hai thực thể khác nhau. Trách nhiệm luật 
pháp hay tinh thần cũng không thể qui kết hai thực thể đó 
là một. Đó là lý do tại sao ở ô trưng bày này đã vắng mặt 
tôi. Các bạn cứ nhìn đi, đâu phải chỉ có một cái bóng của 
tôi được in trên đó. Bóng của các bạn không phải đã đang 
đè lên bóng tôi sao? Cuộc lữ hành của các bạn rốt cuộc là 
gì? Thật ra, tôi không bao giờ muốn đặt ra các câu hỏi. 
Bởi các câu hỏi tự nó hàm sẵn câu trả lời. Tôi chỉ muốn 
nói rằng niềm vui trong cuộc đời này chính là ở chỗ 
chúng ta luôn luôn đánh lừa lẫn nhau. 

Ngày khai mạc và kết thúc triển lãm. 
Ông nhà văn đã vắng mặt không lý do và không một 

giải thích. Ông curator buộc phải đứng ra khai mạc phòng 
triển lãm. Theo lịch, phòng triển lãm kéo dài trong 10 
ngày và ngày cuối cùng sẽ có một hội thảo dự kiến tổ 
chức trong khán phòng màu đen ở giữa. Người ta chờ đợi 
cả ông curator và ông nhà văn sẽ có mặt trên bàn chủ toạ 
cùng với ông chủ gallery, một nhà sưu tập có tiếng. Tuy 
cả ba đều có mặt, nhưng ông nhà văn chọn cho mình một 
chỗ đứng trong số khách mời bên dưới. Trước câu hỏi 
“Tại sao ông lại từ chối vai trò tác giả của mình?” ông 



nói: “Cũng như Thượng đế, tác giả đã chết ngay khi tác 
phẩm hoàn thành, hoặc nói một cách khác, tác giả đã bị 
giết bởi độc giả hay người thưởng ngoạn nghệ thuật”. Và 
đấy lại là một cuộc đánh lừa khác. 

Trong lúc dọn dẹp, ông nhà văn nói với ông curator: 
“Thật ra, tôi chỉ muốn giết chết độc giả”.

31.10.2010 

CỦA NHỮNG LINH HỒN

1.
Xốp và gập ghềnh. Ẩm ướt và luôn luôn thay đổi. Thế 

mà những đám mây lại là nơi thích hợp nhất cho những 
linh hồn cư trú. Đã có rất nhiều linh hồn tìm về đó. Họ 
như những hơi sương bám lấy nhau, tạo nên những cảnh 
tượng khác biệt, huy hoàng và ủ dột. Thật ra, chỉ khi bạn 
là một linh hồn, bạn mới thấy hết được sự kỳ lạ trong 
những đám mây tưởng như chỉ là tình cờ của thời tiết kia. 

Tôi nói điều ấy vì tôi đã trở thành một linh hồn từ đêm 
qua. Và tôi bay thẳng lên những đám mây ngay trên đầu. 

Tôi không gặp thánh Phê-Rô mà người đón tôi là một bé 
gái, đoán chừng không quá 5 tuổi. Cô bé nói:

- Mẹ bảo em đi đón anh. 
- Chắc bé nhầm tôi với người khác rồi. Tôi nói.
- Không đâu. Đây là nơi không bao giờ lầm lẫn.
Tôi ngạc nhiên. Một cô bé chưa đến 5 tuổi sao có thể 

nói như vậy? Tuy nhiên, tôi chỉ cười. Năm nay tôi 60 tuổi, 
tôi không cần phải tranh cãi về một niềm tin như thế. Tôi 
hỏi lại cô bé:

- Thế điều gì có thể làm tôi trở thành là anh của bé?
- Đây không phải là câu đố phải không? Cô bé hỏi.
- Ừ. Tôi chỉ hỏi để biết đích xác tôi có phải là anh của 

bé không thôi.
- Em là bé Nấm. Còn anh là anh Bự đúng không? 



- Bé Nấm của tôi khi lên thiên đàng đã 50 tuổi. Vả lại có 
nhiều người tên Nấm lắm.

- Tại anh chưa biết đó thôi. Để em nói anh nghe: Thứ 
nhất, đây không phải thiên đàng. Thứ hai, đây là vương 
quốc của những linh hồn. Thứ ba, những linh hồn tồn tại 
không phải như tuổi tác. Thứ tư, những mối quan hệ như 
anh em, cha mẹ, họ hàng... hoàn toàn do tự chọn. Anh là 
người được mẹ chọn.

Tôi ngần ngại nói:
- Thế còn tự do lựa chọn của tôi?
- Anh sẽ tự quyết định khi gặp mẹ. 
Dù sao, tôi nghĩ theo cô bé này cũng còn hơn là bơ vơ, 

nhất là khi mình ở giữa những đám mây. Tôi nói:
- Anh đi theo em.
- Đấy là sự khôn ngoan. Không ai sống đơn độc được 

đâu. 
Những đám mây mềm mại nhưng thật khó bám. Dường 

như biết được sự khó khăn của tôi, bé Nấm nói:
- Anh không thể đi như trên một mặt phẳng của trái đất, 

mà hãy cuộn mình lại. 
Quả thật, dễ dàng hơn khi tôi tìm cách quấn vào những 

sợi mây khác. Và chúng tôi bay đến một vầng mây vàng. 
Có một bé trai và một bé gái khác vẫy chào tôi. Bé Nấm 
hỏi:

- Anh có nhận ra cha mẹ không?
Tôi nói:
- Anh cảm thấy thân thuộc, nhưng hai người này không 

phải là cha mẹ anh xưa kia.
Bé gái dịu dàng nói:
- Con lại đây với mẹ. Mẹ vui mừng vì con đã về. Hãy 

cầm lấy tay mẹ. 
Tuy rất phân vân và lúng túng, tôi cũng nắm tay bé gái. 

Đồng thời bé trai cũng đến ôm lấy tôi. Ngay tức thì, tôi 
nhận biết được đây là cha mẹ tôi. 



Tôi hiểu rằng, bắt đầu từ bây giờ, tôi phải làm quen với 
một thế giới mới. 

2.
Có một nguồn ân sủng không phải tình yêu mà nồng nàn 

thanh khiết chảy vào linh hồn, khi tôi chạm vào hai người 
được nhận là cha mẹ tôi. Và tôi trở nên bé bỏng như họ. 

Khi bạn chưa đến 5 tuổi thì khái niệm về giới tính chỉ là 
sự khác biệt về chi tiết không đáng kể, nhưng nếu bạn đã 
từng trải qua những kinh nghiệm về tình dục thì sự khác 
biệt ấy lại là một đặc tính căn bản trong sự ứng xử của 
bạn với người khác. Vì thế, tôi không thể nói có sự trong 
suốt của mối quan hệ mà tôi vừa có ở nơi này, nhưng tôi 
cũng không thể nói về sự hạnh phúc hay sung sướng giữa 
những người đàn ông và đàn bà khi họ chỉ còn là linh 
hồn. 

Thật ra, nói lòng vòng như vậy chỉ vì tôi muốn cho bạn 
biết cách thức mà chúng tôi đã tiếp xúc với nhau như thế 
nào trong sự sum họp. 

Chúng tôi đã quấn lấy nhau và vào trong nhau như 
những cái bóng chồng lấn vào nhau không còn phân biệt 
được đường nét giới hạn của mỗi linh hồn. Nó tạo nên 
một khoảng sáng ở những chỗ chồng lấn và nó sẽ hoàn 
toàn biến mất khi các linh hồn hòa khít với nhau. Đó là 
những trạng thái của ý thức. Không cảm giác. 

Tôi trở nên chan hòa. 
Rồi cha tôi tách ra. Đến mẹ tôi rồi sau cùng là em gái tôi 

cũng tách ra. Tôi nhìn họ và tôi biết từ đây chúng tôi sẽ 
không bao giờ phải xa nhau nữa. Mẹ tôi nói:

- Chúng ta cần chuẩn bị để đón tiếp Linh vương.
Tôi hỏi:
- Linh vương là ai?
- Đó là người cai quản vương quốc này. Cha tôi đáp.
- Con tưởng chỉ có trần gian hoặc địa ngục mới có sự 

cai quản. 



Dường như cha hiểu sự thất vọng của tôi, người nói:
- Thiên đàng, ngoài Chúa ra cũng còn các tổng lãnh 

thiên thần. Cho nên, dù chúng ta sống ở giữa những đám 
mây, vẫn có một Linh vương cai quản. Vì điều ấy là tốt 
đẹp. 

3.
Linh vương đến trên một cụm mây ngũ sắc. Ánh sáng 

tỏa ra huy hoàng đến độ tôi không nhìn thấy gì ngoài một 
vầng sáng lớn. Một mùi thơm ngào ngạt đầy khắp không 
gian. Uy quyền của ngài mang lại sự bình an cho những ai 
kính phục ngài. Khi ngài đến trước mặt tôi và nói: “Chào 
mừng người anh em đến với vương quốc vô biên này” thì 
tôi cảm thấy có một sức hút kinh khủng cuốn lấy tôi về 
phía ngài. Điều làm cho tôi còn đứng vững được ở một vị 
thế riêng biệt chỉ có thể hiểu vì tôi là một người lạ. Tôi 
cũng cảm thấy được một sức nặng của khối vật chất nén 
chặt bởi vô lượng các linh hồn đã hòa nhập vào ngài. Vì 
thế, tôi không thể không kính cẩn thưa:

- Xin đa tạ Linh vương. Vạn tuế Linh vương trên các 
bầu trời. 

Mặc dù tung hô Linh vương nhưng tôi là một sự sống, 
tôi vẫn còn bản năng tự vệ và sự cảnh giác của một người 
đã từng kinh qua cái chết, tôi không muốn bị Linh vương 
nuốt sống.

Linh vương cười như sấm:
- Cái chết chưa gột rửa anh em khỏi thói quen trần tục. 

Vương quốc này không có chỗ cho những tâm thức chính 
trị, tự do hay nô lệ. Ở đây chỉ có tình yêu, cho và nhận 
không điều kiện. 

Không có chính trị có nghĩa là không có áp chế, tôi 
mạnh dạn thưa:

- Thế thì sao lại có Linh vương và các thần dân của 
ngài?

Linh vương độ lượng mỉm cười:



- Đó là sức mạnh của tình yêu. Một tình yêu càng lớn thì 
quyền năng càng mạnh. Người anh em cứ sống thì hiểu. 
Cầu chúc người anh em an hòa.

Nói xong, Linh vương lướt đi và ngài để lại cho tôi một 
lưu luyến.

4.
Mẹ tôi cho biết, khi có bất cứ một linh hồn nào du hành 

vào vương quốc này, Linh vương đều đến thăm. Nếu linh 
hồn đó vất vưởng không có một gia đình để nương thân, 
Linh vương sẽ đón họ. 

Tôi hỏi mẹ:
- Và sau đó sẽ bị ông ta nuốt sống?
- Không, không phải như thế. Tình yêu sẽ hòa hợp họ 

thành một. Mẹ tôi vội vàng sửa chữa. 
- Mẹ có tin vào tình yêu không? Tôi hỏi.
- Tại sao lại không? Chẳng phải chúng ta đang tồn tại vì 

tình yêu sao? 
Cha tôi xen vào:
- Nếu không có tình yêu, đã không có thế giới này. Linh 

vương không chỉ là một biểu tượng mà ngài chính là sức 
mạnh của tình yêu. Được về với ngài là một vinh dự miên 
viễn. Một đại thể toàn mãn bất khả phân ly chính là điều 
chúng ta mong đợi.

Tôi không đủ lòng tin về bất cứ điều gì không phải của 
mình.

5.
Bé Nấm dẫn tôi vào một cánh đồng mây trắng. Choáng 
ngợp bởi sự thanh khiết, tôi nói:

- Đây chính là sự cao cả mà con người và thần thánh 
theo đuổi.

Tôi loãng ra và trở nên rộng lớn. Đúng lúc đó, bé Nấm 
nói:

- Ở đây có rất nhiều bí mật. 



- Những hóa thân của muôn loài?
- Không, chỉ là những tiếng chim giấu trong các khe 

mây. Tất cả những con chim khi chết đều để lại tiếng hót 
ở đây.

- Anh không nghe thấy gì cả.
Bé Nấm cười:
- Anh thử sờ vào lỗ tai xem.
Bất giác tôi nhớ ra mình không còn lỗ tai cũng như các 

phần khác của cơ thể. 
- Nhưng em sẽ có cách để anh nghe được chúng. Bé 

Nấm nói tiếp.
Bé Nấm lấy tay khoắng vào một bụi mây, tức thì tôi 

nghe thấy tiếng của những con chim sẻ ríu rít mà tôi vẫn 
nghe được trên bờ rào nhà mình trong những buổi sáng 
yên tĩnh. Bé Nấm cũng cho tôi nghe những tiếng hót rất lạ 
của những loài chim tôi chưa hề biết. Ở đó, tôi mơ màng 
hàng thế kỷ. Bỗng nhiên, tôi nghe có những tiếng hót 
nghẹn ngào mà tôi quả đoán rằng đó là tiếng hót của 
những con chim trong lồng.

Tôi hỏi Nấm:
- Tiếng khóc của con người giấu ở đâu? 
- Có thể ở một nơi nào đó không thuộc về vương quốc 

này. 
Tôi thầm nghĩ, có thể đây là bí mật lớn nhất mà tôi cần 

khám phá. 

6.
Một ngày rất lạnh. Những linh hồn quây quần quanh 

Linh vương để sưởi ấm. Đây cũng là ngày cửa âm ty mở 
ra cho bọn quỉ đói lang thang tìm thức ăn. Bọn quỉ đi 
ngang bầu trời, chúng làm cho những đám mây trở nên u 
ám và đặc lại. Linh vương nói:

- Anh em đừng nhìn kẻo lòng anh em đau khổ.
Mẹ ôm tôi, trong khi cha ôm bé Nấm. Còn những linh 

hồn đơn độc thì nép sát vào Linh vương tạo ra những 



đường viền sáng rực. Chúng tôi ở trong trạng thái bấp 
bênh như có một áp lực nào đó đòi cuốn đi. Mẹ tôi nói 
đây là sự thử thách định kỳ để thanh tẩy linh hồn. Tôi 
không cảm thấy có lý do để phấn đấu. Tôi muốn an nghỉ, 
nhưng hòa bình hay tình yêu không phải thứ để an nghỉ. 
Tôi có thể đi đâu? 

Phía dưới chúng tôi trời sũng nước. Bé Nấm nói nhỏ với 
tôi:

- Có thể anh sẽ được nghe thấy tiếng khóc.
Tôi không biết bọn quỉ đói có tìm được thức ăn không, 

nhưng tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu gào của sự 
đau khổ bùng vỡ ra từ dưới chân mây. Chúng lan tỏa ra 
khắp bầu trời. Tôi đã không nghe lời Linh vương. Những 
đám mây đen tan ra từng mảng mang theo những tiếng 
khóc từ sâu thẳm và rơi xuống đất. Lòng tôi buồn bã và 
hoang mang. Mẹ ôm chặt tôi nói:

- Con hãy soi mình vào Linh vương. Tình yêu của ngài 
không bờ bến.

Tự dưng tôi thốt lên điều mà không bao giờ tôi nghĩ 
mình có thể làm:

- Xin hãy cứu vớt tôi. 
Tức thì tôi cảm thấy có một sức nóng từ Linh vương 

tràn vào làm cho tôi phải đứng lên. Ngài mở rộng từ tâm 
và tôi toan bước tới. Nhưng mẹ tôi và bé Nấm đã kịp giữ 
tôi lại. Mẹ tôi nói:

- Sự bình an đang ở cùng con. 
Và tôi cảm thấy an nhiên hơn. Tôi không bị cuốn hút nữa 
và tôi cúi đầu từ tạ Linh vương. 

7.
Khi cửa âm ty đóng lại, những đám mây trở nên sáng 

ấm, cũng là lúc tôi nghĩ mình cần phải thoát đi. Tôi không 
biết mình sẽ phải đến đâu để được an nghỉ thật sự. Nhưng 
dù sao cũng phải ra đi. Tôi bay lên, những đám mây càng 
lúc càng loãng hơn. Ánh sáng của Linh vương vẫn lan 



tỏa. Và tình yêu của ngài phủ dụ tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn 
tiếp tục bay đi. Nhưng giữa tôi và ngài có sự liên đới 
giống như một sợi dây thun co giãn, có thể kéo dài ra mà 
không đứt, bởi thế mọi ý muốn tự do của tôi dường như 
vô ích. 

Và khi cảm thấy không có một nơi nào để bám víu, tôi 
bị giật ngược lại. Và đối diện với Linh vương, tôi như 
một tội phạm. 

8.
- Con có từ bỏ ma quỉ không?
- Con xin từ bỏ.
- Con có từ bỏ trần gian không?
- Con xin từ bỏ.
- Con có từ bỏ chính con không?
- Con xin từ bỏ.

9.
Tôi được gọi là người độc lập – tự do – hạnh phúc 

(đltdhp), giống như cha mẹ tôi và bé Nấm, sau một cuộc 
thanh tẩy. Tôi có thể chiêm ngắm tôn nhan Linh vương 
mà không bị ngài linh hóa vào bản thể tuyệt đối của ngài. 
Thật ra, trong các đẳng cấp của vương quốc linh hồn này, 
chúng tôi chỉ là một loại thứ dân đứng bên ngoài tâm linh 
của Linh vương. Những kẻ được yêu mến nhất đã lặng 
sâu trong tâm tình ngài. Nhưng điều này làm tôi cảm thấy 
có ý nghĩa hơn, cho dù tôi không được an nghỉ. 

Tôi không thể biết được những người đltdhp ở đây 
nhiều hơn hay những người đã trở thành một với Linh 
vương đông hơn. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy sức nặng 
của Linh vương càng ngày càng lớn. Và cái đltdhp của tôi 
càng ngày càng nhỏ lại, như một sợi mây mỏng lơ lửng 
giữa bầu trời càng lúc càng rộng. Nhưng đồng thời, ý thức 
về sự hiện hữu của mình cũng vì thế mà trở nên sắc nét 
hơn. 



Bé Nấm và tôi thường bay về phía xa nhất đến tận mép 
rìa của vương quốc để xem các thiên thần qua lại. Những 
thiên thần thì gần như không biết đến sự tồn tại của chúng 
tôi, mặc dù khi còn là một thân xác của trần gian, tôi đã 
có một thiên thần bản mệnh. Tôi tự hỏi bây giờ thiên thần 
bản mệnh của tôi đâu? Người làm gì khi tôi ở cõi bờ lơ 
lửng này? Thú thật, tôi cũng có mong muốn được tình cờ 
trông thấy người. Mà làm sao tôi có thể nhận biết được 
người trong hằng hà sa số các thiên thần đang bay lượn 
tấp nập ngoài kia? 

Có một khoảng cách lạ thường giữa chúng tôi và các 
thiên thần. Đó là ngôn ngữ. Tôi cho rằng, các thiên thần 
giống với loài kiến trong cách họ trao đổi. Bởi thế, tôi và 
bé Nấm có thể nói oang oang mà không sợ họ phát hiện. 
Có lẽ, cái thích nhất trong việc nhìn ngắm họ là cách họ 
bay. Nó không phải là một đường thẳng hay cong, mà là 
một đường gãy, lặn hụp. Tôi đoán chừng với cách bay đó 
họ đi nhanh hơn chúng tôi và có thể đến được với những 
thế giới khác nhau. 

Nhưng nhiều khi, tôi cũng đoán chừng, những thiên thần 
không được đltdhp như chúng tôi, bởi tôi chưa bao giờ 
nhìn thấy một thiên thần nào bay một mình.

10.
Tôi không thích không khí nhã nhạc thiên đình. Tôi cũng 
không thích sự bận rộn thanh tao của các thiên thần bảo 
bọc sự thanh sạch cho con người. Tôi hỏi mẹ:

- Các thiên thần có bay đến được ba nghìn thế giới của 
chư Phật không?

- Không chắc.
- Vào trong Linh vương có nhìn thấy ba nghìn thế giới 

của vạn kiếp luân hồi không?
- Cũng không chắc.
Tôi hỏi Linh vương:
- Ngài có phải là tất cả ba nghìn thế giới?



- Không.
Tôi chỉ còn lại sự mơ mộng để đi qua ba nghìn thế giới. 

Và tôi dành tất cả linh khí còn lại để mơ mộng. Và tôi 
biến thành một giọt nước quay lại trần gian.

21.9.2009 

THỜI CỦA NHỮNG SLOGAN

Hoa hậu là đẹp. Và người mang danh hiệu hoa hậu tất 
nhiên là người đẹp nhất trong một cuộc thi về sắc đẹp. Cô 
M đã đoạt được danh hiệu ấy khi cô vừa 18 tuổi và tốt 
nghiệp phổ thông. Vì thế, đẹp là toả sáng. Trong cuộc họp 
báo ra mắt báo chí về các hoạt động trong tương lai của 
đương kim hoa hậu, cô M còn chứng tỏ đẹp là tự tin khi 
cô phát biểu: “Đẹp là tài năng.”

Một phóng viên hỏi: “Cô có thể chứng minh tài năng 
của mình không?”

Cô cười rất tươi, đẹp (không phải) là cái đáng ghét, nói: 
“Sắc đẹp tự nó có khả năng thuyết phục, chinh phục. Vì 
thế, sắc đẹp (còn) là lý lẽ. Đồng thời, sắc đẹp (cũng) là 
chân lý. Sắc đẹp mang lại hạnh phúc (cho tôi cũng như) 
cho những ai được nhìn ngắm nó. Nếu sắc đẹp thiếu một 
ngôn ngữ tự thân, đó chưa đủ gọi là đẹp. Nói một cách 
khác, hoa hậu là tài năng”. 

Anh phóng viên toát mồ hôi, hỏi tiếp: “Thưa cô, đây có 
phải là một trong các bài mà cô phải học thuộc lòng 
không ạ?”

Cô M tỏ ra đẹp là bản lĩnh, đốp chát: “Anh cho rằng cứ 
là hoa hậu thì phải ngu à”? 

Mọi người cười ầm ĩ. 
Anh phóng viên nói: “Xin lỗi cô. Tôi có bằng chứng về 

kịch bản của cuộc thi hoa hậu vừa qua, cũng như kịch bản 
của cuộc họp báo này.”



Cô M một lần nữa cho người ta thấy đẹp là kiêu hãnh: 
“Cứ cho là như thế. Việc tôi học thuộc bài không chứng 
tỏ đẹp là giỏi sao?”

Mọi người vỗ tay. 
Ngay sau cuộc họp báo, một đại gia vào hàng sử sách 

(thời ra biển lớn) đã gặp cô và đề nghị không phải chức 
danh đại sứ thương mại mà là tổng giám đốc một công ty 
truyền thông. Tuy nhiên, đó không phải là sở nguyện của 
cô. Cô không chỉ muốn đẹp là nổi tiếng, đẹp là tiền, hay 
đẹp là quyền lực, mà đẹp (còn phải) là tâm hồn. Cô muốn 
trở thành nhà văn. 

Việc các hoa hậu đi làm đại sứ thiện chí hay làm từ 
thiện quá tầm thường, xoàng xĩnh. Với cô, đẹp là khác 
biệt. Ngoài những buổi biểu diễn trên sàn catwalk, hoặc 
tham dự các event để duy trì một mức sống xứng đáng, cô 
vùi mình vào chữ nghĩa. Nhưng cô có thể viết về điều gì? 
Tâm hồn cô, tất nhiên đẹp và đẹp là văn chương. Kể 
chuyện cô đã trở thành hoa hậu như thế nào ư? Có thể gây 
sốc, nhưng cô không muốn đụng chạm và làm hoen ố 
thanh danh của mình. Kể chuyện cô đã được thương 
lượng mua bán ra sao sau khi đăng quang? Cũng là 
chuyện quá dơ bẩn. Sáng tạo là đẹp. Cô cần cho công 
chúng biết hoa hậu (của họ) là đỉnh cao. Cô vật lộn với 
chữ và cô tin rằng mình đang lao động nghiêm túc. 
Nhưng cô không hề biết rằng chữ nghĩa cũng giống như 
sắc đẹp (của cô) tự nó có thể sáng loà hay tối tăm, tự nó là 
quyền lực hay vô nghĩa mà cô không thể đụng chạm tới. 

Cô hút thuốc. Cô uống rượu. Cô làm tình. Và cô mơ 
màng, cô chảy nước, cô ói mửa. Trác táng hay dấn thân, 
cô liều mình như tất nhiên phải thế. Chữ nghĩa vẫn giấu 
mình ở đâu đó. Nhà văn không phải là kẻ kể chuyện, một 
người nào đó đã nói. Chính vì thế cô không tìm cách để 
kể một câu chuyện. Có quá nhiều chuyện để kể trong 
cuộc sống của cô. Nhà văn phải làm chứng cho thời đại 



của mình, một người khác lại bảo. Làm chứng nhân thì 
mấy ông nhà báo không phải đã làm tốt hơn ư? Nhà văn 
phải là lương tâm của cuộc sống. Xin dành cho các vị tu 
sĩ. Nhà văn phải biết định hướng cho con người, phục vụ 
Đảng và tổ quốc. Việc này độc quyền của các cán bộ 
tuyên giáo rồi. Nhà văn là gì? Là kẻ phản kháng? Cô 
chẳng dại. 

Cuối cùng, cô nghĩ tốt nhất mình cứ là một hoa hậu. 
Đẹp là vĩnh cửu. Và như Dostoievsky nói, cái đẹp cứu rỗi 
thế giới. Như thế, đẹp là vinh quang. Cô còn cần gì? Một 
vẻ đẹp hoàn hảo? 

Một người bạn cô bảo: “Hãy đi học tiếng Hoa.” 
Cô hỏi lại: “Để đi tắt đón đầu sự thống trị của Bắc Kinh 

à?” 
Người bạn nói: “Nó thống trị lâu rồi. Vấn đề của mày là 

để hiểu thế nào là sự hoàn hảo.”
Cô bảo: “Nói xem.”
Người bạn nói: “Trong tiếng Hoa, chữ ‘Hảo’ được định 

nghĩa theo kiểu chiết tự là một phụ nữ có con.”
Cô cười: “Ý mày là tao phải kiếm một thằng chồng rồi 

đẻ con?”
Người bạn nói: “Một phụ nữ có con, không có nghĩa là 

phải có chồng.” 
Cô lại cười: “Ô-kê. Được.” 
Cô nói tiếp: “Mày dám cho tao đứa con không?”
Người bạn nói: “Nếu mày thích”. 

Khi mang thai đến tháng thứ bảy, cô biết cô có thể trở 
thành nhà văn thật sự. Cô biết cô cần viết gì và viết như 
thế nào. Nhưng một câu hỏi đã khiến cô không bao giờ 
trở thành nhà văn: “Viết để làm gì?” 

Lúc này, cô đã là một cựu hoa hậu. Và cô hiểu ra đẹp 
không là gì cả. Đẹp chỉ là sự an ủi. Đôi khi đẹp là hoài 
niệm cái đã mất. 



27-5-2011 

ĐẠP CHÂN VÀO BẦU TRỜI

1.12.2010. Tôi luôn có cảm giác bị dốc ngược bởi một 
ai đó. Những cơn nhộn nhạo của phèo phổi lục phủ ngũ 
tạng nôn nao trút xuống và tuột ra khỏi người tôi. Như thể 
có một sự khác biệt giữa tôi và cái tôi chứa đựng. Như thể 
bị truy bức. Như thể tôi buộc phải phủ nhận giữa một 
trong hai cái không phải tôi và cái tôi. Như thể có một sự 
thật và một sự giả dối. 

Tôi không biết kẻ hành hạ mình đó là ai, hay một thế lực 
nào. Nhưng tôi luôn cảm nhận được ở xung quanh một 
bầu khí nghi kị và hủy diệt, ngay cả khi cô Hai hỏi tôi 
“anh không yêu em thật đâu, phải không?” thì đó cũng là 
cách nắm hai chân tôi dốc ngược. Hoặc một “bạn” nào đó 
đùa cợt “cứ để cho đồng chí KK nắm quyền tuyệt đối một 
ngày, đâu sẽ vào đấy”, thì cái “đâu vào đấy” có phải lý 
tưởng không? 

Nếu mọi sự “đâu vào đấy”, thế giới này ra làm sao? 
Nhưng “đâu vào đấy” là cái gì? 
Điều tưởng chừng vớ vẩn này cũng dốc ngược tôi. 
Khi bị dốc ngược, tôi còn thấy gì ngoài tôi? 

Đầu tôi có thể chạm đất, có thể lửng lơ đâu đó trên mặt 
bàn hay trên mái nhà. Tôi nghĩ, cả Chúa cũng chẳng biết 
sự thể ra làm sao. Khi chân của bạn không đạp lên một 
chỗ nào và đầu của bạn không chạm vào đâu, đó không 
phải cảm giác sống trong một thế giới không trọng lực. 
Đó không phải cảnh tượng của một phạm nhân bị tra tấn 
trong tù. Cũng không phải cảnh tượng của người bị treo 
cổ. Không bị cưỡng bức cũng không tự nguyện. 

Một lúc khác trong ngày 1.12.2010. Cô Hai nói “em 
không thể tiếp tục sống trong tình trạng này”. Một cảm 
giác vừa có vừa không có. Tôi nói “anh không muốn nhìn 
thấy em trở nên xoàng xĩnh giữa đám ruồi muỗi xung 



quanh”. Cô Hai bảo “không một ai xứng đáng với em, kể 
cả anh”. Tất nhiên, đấy là lý do tôi ra đi. Và tôi đã đi bằng 
một cái đầu lộn ngược. Không xăm soi. 

27.11.2010. Cô Hai nói “cái đầu của anh lúc nào cũng 
để ở đâu đấy”. Cô không biết cái đầu tôi lúc nào cũng lộn 
ngược. Tôi nghe những điều cô nói không phải bằng tai, 
mà bằng đôi mắt nhìn ngược. Bởi vậy, tôi luôn hiểu 
những điều cô nói theo một cách khác. Điều đó giúp tôi 
nhìn thấy những điều cô không nói ra. Tôi không chắc 
những điều tôi nhìn thấy đó là bản chất của cô hay chỉ là 
cái cô hướng tới. Đó cũng chính là lý do khiến cô thường 
bảo tôi “anh nói gì đi KK”. Quả thật rất khó để nói về cái 
trong suốt. Tôi luôn nhìn thấy cô Hai trong suốt. Ở bên 
cô, tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì, ngoài chuyện 
giữa cô và tôi. Và thế, tôi thường im lặng. Cô Hai không 
biết tôi quá đầy cũng như cô, nhưng tôi đã biết kìm nén 
nó lại thay vì để tràn ra như cô, mặc dù, với một cái đầu 
lộn ngược rất dễ bị ói. 

Ói là một cách phản ứng tích cực nhất với cuộc sống 
này. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ ói được. Sự tích tụ các 
thứ gây dị ứng trong tôi biến thành sự khinh bỉ. Bằng sự 
im lặng, tôi vừa giống như kẻ chầu rìa cuộc sống, vừa phủ 
nhận nó một cách triệt để nhất. Bởi sự thể đơn giản là tôi 
không thể đi ra khỏi cuộc đời này. Tôi trở thành kẻ luôn 
luôn muốn ói. Và nuốt lại nó vào trong linh hồn mình. Cô 
Hai nói “em yêu anh nhất trần đời”. 

25.11.2010. Không có cô Hai, tôi không thể sống được. 
Cô Hai biết điều đó nên cô Hai chưa bỏ tôi. Cô thường 
hỏi tôi “em có xinh không?” Tôi bảo “em là kẻ giết 
người”. Chắc chắn sẽ đến lúc tôi bị giết. Vinh quang của 
cái chết là gì? Tôi sẽ không bảo đó là sự tái tạo. Mà tôi sẽ 
nói đó là cách xác nhận sự vô nghĩa. Nhưng nếu em giết 
tôi sẽ là giết sự vô nghĩa. Tôi thích sự vô nghĩa, bởi chỉ có 



sự vô nghĩa mới làm cho cuộc sống này đáng sống. Cô 
bảo “có phải anh muốn em hôn anh không?” 

Cái đầu tôi lộn ngược.

20.10.2011. Tôi không đến dự lễ tốt nghiệp đại học của 
cô Hai, bởi tôi không còn được xem là có bất kỳ mối quan 
hệ nào với cô. Mặc dù thế, tôi vẫn coi những sự kiện của 
cuộc đời cô cũng là những sự kiện của cuộc đời mình. Tôi 
được biết ngay sau đó cô đã đi làm copywriter cho một 
công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện. Và chỉ 3 năm sau, 
cô mở một công ty riêng dưới sự bảo trợ tài chính của một 
người đàn ông yêu cô. Sau một năm, công ty Neo M. do 
cô làm tổng giám đốc đã bắt đầu có lãi. Rất nhiều người 
tò mò hỏi cô, “M” nghĩa là gì trong chữ “Neo M.”. Cô chỉ 
cười, bảo “hiểu sao cũng được”. Tôi thích gán cho “M” 
một trong hai nghĩa, “money” hoặc “em”. Nhưng thật ra, 
tôi rất muốn nói với cô Hai rằng “em là tiền”. Tôi cũng 
biết chắc chắn cô Hai sẽ trả lời “em không quan tâm”. 

20.10.2014. Tình trạng mưa bão liên miên đã làm cho 
các tỉnh miền trung bị ngập lụt nghiêm trọng. Số người bị 
chết lên tới hàng trăm và số tài sản bị thiệt hại lên tới 
hàng tỉ đô la. Công ty Neo M. tổ chức một chương trình 
văn nghệ để gây quỹ cứu trợ. Cô thu được 5 tỉ đồng, trong 
khi chi phí chưa tới 1 tỉ. Tôi không biết số tiền được gởi 
tới cho các nạn nhân bão lụt là bao nhiêu. Tuy nhiên, có 
thể coi đó là một thành công đầu tiên của cô, về cả hai 
phương diện quảng bá thương hiệu công ty và tài chính. 
Điều quan trọng nhất, cô đã mở rộng được các mối quan 
hệ thiết yếu cho công việc làm ăn cũng như uy tín của cô. 

Tôi vẫn là người đứng ngoài cuộc đời cô.

Tháng 2.2015. Cô Hai mở một chi nhánh tại Đà Nẵng. 
Cô nhờ tôi giới thiệu vài nhân vật mà cô cần. Tôi đã liên 
lạc giúp cô. Đó cũng là thời gian tôi rơi vào một cơn 



khủng hoảng kỳ dị nhất. Tôi cũng không thật sự biết có 
phải do hệ quả của tình trạng luôn bị dốc ngược không. 
Tôi mất khái niệm về thời gian. Mặc dù, ngay từ thời 
điểm năm 2004, tôi đã thường viết những truyện mà thời 
gian bị xáo trộn tính tuần tự của nó, như câu chuyện tôi 
đang viết đây, vào năm 2010. Nhưng đến năm 2015, 
nghĩa là thời tương lai tôi, thời gian đã trở thành một nỗi 
ám ảnh, một cơn bệnh khắc khoải, nó xé tôi ra từng mảnh 
và vất vào cái vô định của nó. Hay tất cả thời gian chỉ là 
một, không quá khứ, không hiện tại, không tương lai. Tôi 
không còn khái niệm tuyến tính. Nhưng nó cũng không 
thể là đồng hiện, vì nó không thực sự đồng hiện như một 
thực tại, hay như một ý tưởng. Nó là một thể tính hơn là 
một khả tính. Bởi thế, đây thật sự là một khủng hoảng. Và 
tôi biết không một giải pháp nào, một ơn cứu rỗi nào có 
thể giúp được tôi thoát khỏi sự dồn nén và bằm nát kia 
ngoài cách đi Đà Nẵng và gặp cho bằng được cô Hai. Vì 
tôi biết với tôi, cô Hai là khởi nguồn và kết thúc cho mọi 
việc trong đời tôi. Chính cô Hai cũng từng nói “em được 
sinh ra để phục vụ tất cả mọi nhu cầu của anh và để hoàn 
tất anh”. 

Tôi đi Đà Nẵng trên một chuyến xe có giường nằm.
Đã 5 năm tôi không gặp cô Hai. Bây giờ cô đã thật sự là 

một người trưởng thành hay chưa, tôi không hề biết, 
ngoài những thành công của cô trong công việc. Trong 
suốt những ngày qua, tôi luôn bị thúc đẩy bởi nỗi khao 
khát muốn gặp cô, được ôm cô vào lòng. Chỉ có như thế, 
tôi mới hy vọng tìm được sự bình an.

Tôi gọi điện cho cô báo tôi đang ở Đà Nẵng. Cô nói sẽ 
đến đón tôi vào lúc 6 giờ chiều để đi ăn cơm.

Tôi ngồi chờ cô ở sảnh. Và tôi đã nhìn thấy cô từ ngoài 
cửa bước vào. Khuôn mặt cô đã dày dạn hơn, nhưng nụ 
cười vẫn hóm hỉnh như xưa. Chúng tôi ôm nhau. Cô nói 
bên tai tôi “anh vẫn là một thực tại duy nhất không quá 
khứ, không tương lai”, như thể lúc nào cô cũng nhìn thấy 



thấu suốt tôi. Tôi xiết nhẹ lưng cô và cảm nhận được thân 
thể và linh hồn cô như tôi vẫn lưu giữ.

Cô bảo ở đây có một resort rất vắng, chúng ta sẽ đến đó. 
Anh sẽ kịp nhìn thấy sự hoang dã của nó trước khi trời 
tối. 

Chúng tôi ngồi nhìn ra biển. Có một cô gái ngồi một 
mình buông thả hai chân trên đầu cầu chỗ người ta câu cá. 
Tôi nói “một hình ảnh của em năm nào”. Cô bảo, “không, 
đấy vẫn là em hôm nay. Em cô độc”. Thân thể tôi lại bị 
dốc ngược. Tôi vội nắm lấy cánh tay cô như thể tôi sẽ 
ngã. Cô bảo “anh vẫn yếu đuối như xưa”. Tôi nói, 
“không, đấy là một trạng huống vật lý không phải tinh 
thần”. Cô bảo, “em cũng hy vọng vậy. Em nhìn thấy anh 
không khỏe”. Tôi đã không thành thật khi nói rằng mình 
mạnh mẽ. Tôi nói “có lẽ thế”. Và thêm “anh chỉ là thực 
tại khi có em bên cạnh”. Cô nói, “không có em, anh vẫn 
sống”. Tôi bảo, “thật ra, cái anh sống đến nay không có 
thật. Nó chỉ là hồi quang của một thế giới khác”. Cô bảo, 
“anh chỉ là anh khi đi ra khỏi thế giới này”. Tôi chưa bao 
giờ nói cho cô biết tôi luôn bị dốc ngược. Có thể cô đã 
nhìn thấy cách tôi đi ra khỏi thế giới này là tự dốc ngược 
mình. Tôi nói “ở nơi nào có em, nơi ấy là thế giới nhưng 
nó lại bị từ chối bởi chính em”. Cô bảo “anh cũng biết đó 
chỉ là cách em bảo toàn mình”. Tôi cười, “anh thấy vui 
khi em không có gì thay đổi”. Cô bổ sung, “cái cần thay 
đổi là thế giới”. Tôi luôn cảm nhận được khi bên nhau, 
chúng tôi trở thành một thực tại riêng biệt. Và nó xóa bỏ 
tất cả những gì còn lại của thế giới, cho dù chúng tôi ở hai 
tư thế khác nhau. 

Tôi không hỏi cô Hai về người đàn ông của cô, bởi vì 
tôi biết không có bất cứ người đàn ông nào trong cô. Cô 
có một số nhu cầu nào đó và đàn ông chỉ là một phương 
tiện để cô giải quyết những nhu cầu đó. Bởi thế, cũng 
không có cái gọi là tình yêu trong cô. Mối quan hệ giữa 
tôi và cô, vì vậy, nó chỉ là phần nổi của cái thế giới mà cô 



quyết tâm từ bỏ. Và sự từ bỏ chính nó lại trở thành một 
yếu tố căn bản của thực thể cô. Nó quyết định toàn bộ 
cách cô hiện diện và ứng xử với thế giới. Tôi là một nhân 
chứng của cô. Đó cũng là cách cô dốc ngược tôi và buộc 
tôi trở nên trần trụi cùng với cô. 

Chúng tôi ăn đơn giản, hai con mắt cá ngừ đại dương 
hấp cách thủy và một cái lẩu cá khoai. Cô hỏi, “anh muốn 
buổi tối chúng ta sẽ làm gì?” Tôi nói, “anh muốn nghe 
tiếng sóng”. Cô cười, “vẫn là cái thú mất phương hướng 
vô sở trụ của anh”. Chúng tôi tìm hai chiếc ghế bố của 
một quán cà phê gần đó. Tôi nằm nhắm mắt nghe tiếng 
sóng lẫn trong tiếng cô thỉnh thoảng nói một điều gì đó. 
Một cuộc đối thoại không dành cho người nghe. Nhưng 
cô biết tôi đang bị quay vòng trong một âm vực rộng và 
sức ly tâm của nó làm cho tôi có cảm giác vừa bị níu kéo 
vừa mất tông tích. Đã có lần tôi nói đó là một cảm thức về 
mối quan hệ không thể xác định giữa tôi và cô. 

Tuy nhiên, đêm đó cô đã về khách sạn ngủ chung với 
tôi. 

Buổi sáng, trong lúc tôi còn nằm trên giường, cô đã rời 
phòng. “Em phải đi công việc”, cô nói. Cô không hôn tôi.

31.1.2010. Quán cà phê vắng khách. Cô ngồi một mình 
với 21 ngọn nến lung linh cắm vòng quanh chiếc bàn tròn. 
Khi bản nhạc chúc mừng sinh nhật được hai tay nhạc 
công piano và violon tấu lên cũng là lúc cô thổi tắt 21 
ngọn nến đó. Đồng thời, tất cả các ngọn đèn trong quán 
cũng được tắt theo. Trong vòng vài phút, cái khoảnh khắc 
hân hoan để chào đón một con người được sinh ra cũng là 
khoảnh khắc tưởng niệm cho cái chết của chính con người 
đó. 

Tôi không thể nào cưỡng chống được ý muốn ngồi với 
cô. Tôi bước đến bàn cô khi đèn trong quán đã bật sáng 
lại. “Cho phép tôi ngồi chung bàn nhé. Nếu cô không 
thích nói chuyện, tôi sẽ im lặng”, tôi nói. Cô chỉ nhìn tôi 



không nói gì. Tôi ngồi xuống và tôi nghĩ không phải cô 
lập dị, mà đơn giản là cô muốn chết. Tôi nói, “xin chúc 
mừng sinh nhật. Và tôi hi vọng được tiếp tục chúc mừng 
sinh nhật cô trong những năm tới”. Cô nói, “không có lần 
thứ hai cho ông đâu”. Tôi bảo, “thật không may cho tôi”. 
Cô nói, “không liên quan gì đến ông”. Tôi bảo, “không có 
một con người đang sống nào lại không liên quan đến 
người khác”. Cô nói, “ông muốn giảng đạo à?”. Tôi bảo, 
“không, chỉ vì tôi nghĩ cô sẽ còn những ngày mừng sinh 
nhật khác, trong rất nhiều năm tới”. Cô nói, “tôi đã bảo 
ông không có cơ hội đó. Tôi không sống đến ngày mai”. 
Tôi bảo, “cô còn quá trẻ”. Cô nói, “vấn đề không phải già 
hay trẻ, mà điều quan trọng là tôi cảm thấy như thế là đủ”. 
Tôi bảo, “thật tuyệt. Tôi lại chưa bao giờ cảm thấy đủ 
trong bất cứ chuyện gì, hay toàn bộ cuộc đời tôi”. Cô nói, 
“thế thì ông nên chết đi”. Tôi cười, “biết đủ cũng chết, 
không biết đủ cũng nên chết, cô cho tôi chết chung nhé”. 
Đến lượt cô bật cười, “ông thật vớ vẩn”. Tôi nói, “theo 
tôi, vớ vẩn là một trong những điều cốt lõi nhất của con 
người. Cô có thể chỉ cho tôi một người không vớ vẩn 
không?” Cô hỏi, “ông nghĩ tôi cũng vớ vẩn?” Tôi bảo, 
“tôi không định nói thế, tôi chỉ biện minh cho tôi và biện 
minh cho cuộc sống này”. Tôi nói tiếp, “sinh nhật của cô 
thật ấn tượng”. Cô bảo, “tôi tưởng ông nghĩ tôi vừa làm 
một chuyện vớ vẩn”. Tôi nói, “việc này thì không. Tôi 
cho rằng, thật hiếm người nghĩ được mình đủ như cô. Tại 
sao cô lại muốn từ chối những điều mà cuộc sống vẫn còn 
có thể mang đến cho cô?”. Cô bảo, “tôi không cảm thấy 
cần thiết. Thêm hay bớt đi điều gì với tôi thật không quan 
trọng”. Tôi hỏi, “điều gì mới quan trọng với cô?” Cô bảo, 
“chẳng có điều gì quan trọng”. Tôi nói, “có thể vừa có 
một biến cố gì đến với cô”. Cô bảo, “ông nhìn vấn đề một 
cách bình dân quá. Tôi tưởng ông phải khá hơn thế”. Tôi 
cười, “tại cô đánh giá tôi hơi cao. Tôi chỉ đủ tầm để nói 
rằng, nếu không có bất kỳ một biến cố nào, hiểu như một 



cú sốc với cô, thì tôi muốn được gọi cô là sư phụ”. Cô 
nói, “ông biết bọn con nít học cùng lớp với tôi chúng hiểu 
chữ “sư phụ” như thế nào không?” Tôi cười, “tôi không 
hiểu theo cách của bọn ấy. Tôi dùng từ theo đúng tự 
điển”. Cô lại cười, “hóa ra ông cũng là người có học”. Tôi 
cũng cười, “vừa đủ để biết đọc”. Cô hỏi, “ông thường đọc 
gì?” Tôi nói, “tôi đọc trên những khuôn mặt lướt qua tôi 
mỗi ngày và tôi thấy rằng con người là một sinh vật vớ 
vẩn nhất mà tạo hóa có thể đã tạo ra”. Cô nói, “ông bị cái 
vớ vẩn nó ám rồi”. Tôi tỏ ra hớn hở, “bây giờ tôi lại thấy 
mình may mắn”. Cô hỏi, “chuyện gì?” Tôi cười, “được 
giống như cô, chẳng có gì đáng quan trọng, phải không?” 
Cô ngập ngừng, “có thể”. 

Cô bất ngờ kêu tính tiền và ra về, như chưa hề có sự 
hiện diện của tôi. 

29.2.2010. Tôi đã đến quán cà phê đó mỗi tối để hy 
vọng gặp lại cô. Đúng ngày cuối tháng mới thấy cô xuất 
hiện trở lại. Tôi đã đứng lên để đón cô. Cô bình thản ngồi 
xuống chung bàn với tôi. Cô hỏi, “không phải là tình cờ 
phải không?” Tôi đáp, “ừ, ngày nào tôi cũng đến đây chờ 
cô, sau lần gặp trước”. Cô nói, “ông hơi xa xỉ”. Tôi cười, 
“tôi đã nói với cô là tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ trong 
bất cứ chuyện gì”. Cô nói, “ông lì lợm”. Tôi cười, “dẫu 
sao tôi cũng đã được đền đáp”. Cô nói, “ông đừng vội 
mừng”. Tôi bảo, “dù thế nào, gặp lại cô là vui rồi”. Cô 
nói, “ông coi mọi thứ là vớ vẩn cơ mà?” Tôi bảo, “đúng 
vậy và cô đã làm tôi thay đổi. Một tháng liền ngồi ở đây, 
tôi khám phá ra rằng sự vớ vẩn của mình thật có ý nghĩa”. 
Cô không nói gì. Tôi tiếp, “đó là sự thử thách của lòng 
kiên nhẫn”. Cô nói một cách lạnh băng, “ông hơi bị rảnh”. 
Tôi cười, “quả là tôi có rảnh, nhưng tôi thấy nó không 
uổng phí, kể cả nếu không bao giờ tôi gặp lại cô. Ít ra, tôi 
cũng biết mình đang làm gì”. Cô nói, “hình như ông chỉ 
có mỗi việc đi tán gái”. Tôi nói, “thật ra, còn một việc 



nữa. Đó là biến cái tầm phào thành quan trọng. Và biến 
cái quan trọng thành vớ vẩn”. Cô nói, “tôi không muốn là 
trò đùa của ông”. Tôi nói, “tôi chẳng muốn đùa tí nào khi 
ngồi ở đây một tháng”. Cô hỏi, “ông kể công với tôi làm 
gì?” Tôi nói, “chỉ muốn để cô biết rằng đôi khi sự vớ vẩn 
lại rất quan trọng”. Cô nói, “ông quen tôi sẽ mệt đấy”. Tôi 
nói, “tôi sẽ coi điều ấy là vinh dự”. Cô nói, “ông thật cải 
lương”. Tôi nói, “chúng ta đang đánh mất cái cao quí nhất 
trong tâm hồn khi phỉ báng sự chân thật”. Cô nói, “câu 
này đã nâng tầm ông lên đẳng cấp quốc tế của tính bình 
dân”. Tôi cười, “cô quá khen”. Cô có vẻ bực bội. Tôi nói, 
“tôi nghĩ rằng cô đang muốn nói cô muốn ói. Tôi thích 
nghe điều ấy hơn”. Cô hỏi, “đây là cái trò gì vậy?” Tôi 
nhìn cô, “cô không thấy rằng tôi cũng đang muốn chết 
như cô à?” Cô hỏi, “tại sao ông muốn chết?” Tôi đáp, “vì 
tôi không làm được cho cô cười”. Cô nói, “ông là đồ khỉ 
gió”. 

Tôi không nói gì nữa. Cô không biết rằng, tôi muốn chết 
thật sự. Tất nhiên không phải lý do như tôi nói với cô. Cô 
cũng không biết rằng, tôi đang làm chuyện vớ vẩn để 
chống lại sự vớ vẩn. Có điều gì đó không bình thường nơi 
cô, tôi muốn lao vào. Và cũng như cô, tôi nghĩ, có thể cô 
cũng cảm thấy một điều gì đó không bình thường nơi tôi. 
Đó không phải là một cơn điên. 

Một cơn cám dỗ tự hủy.
Cô hỏi, “sao ông không nói gì nữa? Mích lòng à?” Tôi 

nói, “không, cô làm tôi vui. Cô không giống những người 
khác”. Cô nói, “tôi không quan tâm mình có giống hay 
khác người khác không”. Tôi nói, “điều đó làm cô thật 
hấp dẫn. Và tôi đã không thể cưỡng lại ước muốn được 
làm quen với cô”. Cô nói, “tôi cho phép”. 

Tháng 2.2015. Những ngày ở Đà Nẵng, tôi một mình ra 
biển nằm nghe sóng và để tự cho mình đánh mất nhận 
thức về nơi chốn như thể đang ở giữa trùng khơi không 



tăm tích. Tôi thích cảm giác của một vật không bám vào 
chỗ nào. Một mình với chính mình và không gì cả. Cho 
dù tôi vẫn chờ đợi cô Hai quay lại khách sạn vào buổi tối. 
Tôi giữ lại cảm giác chỉ còn một mình khi bên cô. Tôi 
muốn dành cho cô một tôi không quá khứ không hiện tại 
không tương lai. Một tôi không gì cả và một tôi vô biên. 
Và tôi cũng muốn thụ hưởng cô như thế. 

Những ngày ấy thật ngắn ngủi.

Một ngày đẹp trời 2014. Hắn nói với cô Hai, “em bỏ 
chỗ làm đó đi. Anh bỏ vốn cho em làm công ty riêng”. 
Hắn vốn là giám đốc của một công ty đối tác với công ty 
cô Hai đang làm. Hắn biết rõ khả năng của cô và hắn 
cũng biết rõ tình cảm của mình dành cho cô sẽ đi đến đâu, 
bởi hắn là nhà đầu tư. Cô Hai trở thành tổng giám đốc của 
công ty Neo M. Khách hàng đầu tiên và bền vững nhất 
của Neo M. chính là công ty của hắn. Cũng hắn, đã giúp 
cô có thêm nhiều đối tác làm ăn khác. Và những mối quan 
hệ xã hội của hắn cũng là của cô khi cô luôn xuất hiện 
bên hắn trong các cuộc gặp gỡ trên bàn nhậu hay tại các 
cuộc giao tế, lễ nghi khác. 

Hắn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty của cô. Nói 
một cách khác, cô là của hắn. Cho dù cô tự cho rằng cô có 
khả năng xỏ mũi hắn. 

Những ngày xấu trời khác 2014. Tôi rũ bỏ từng người 
bạn. Những người tôi vốn tin ở sự đàng hoàng và tử tế. 
Khi sự đàng hoàng và tử tế teo tóp lại thành sự tầm phào 
và a dua thì tình bạn không còn chỗ đứng. Tôi đến quán 
cà phê mỗi sáng với ruồi nhặng và những hình nhân. 
Những hình nhân thì câm nín. Ruồi nhặng thì vo ve, 
chúng bám trên miệng ly nước và thách thức. Làm gì 
nhau. Không thể làm gì. Muốn cũng không thể. Không 
muốn cũng không được. Không thể từ chối đám đông cho 
dù anh không thuộc về đám đông. Cũng không thể tự co 



rút như một con ốc. Đám đông là một bầu khí nhiễm độc 
và nó bao phủ tòan bộ cuốc sống. Nó giết người nhân 
danh những đức hạnh. Bạn bè là một thứ đám đông được 
cô đặc. Nồng độ giết người của nó làm ta ngạt thở. 

Tôi lộn ngược đầu đi trong đám đông và bụi. Tôi nhìn 
thấy những bàn chân đầy máu. 

Tháng 2.2015. Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, cô Hai mời 
tôi đi ăn tối chung với hắn. Bắt tay hắn xong, tôi nói: “Tôi 
muốn giết ông”. Hắn tỉnh queo: “Nếu anh giết được cứ 
giết”. Hắn nói tiếp: “Tôi tưởng anh đã chết”. Tôi nói, 
“đúng vậy, tôi không thể bóp cổ ông khi tôi chỉ là một 
con ma hư ảo”. Cô Hai xen vào, “cả hai anh đều là những 
con ma, chính em mới là người bị giết bởi sự hư ảo của 
các anh. Một cách nào đó em cũng đã là ma. Chúng ta nên 
chào mừng sự kiện đặc biệt này”. Nhưng tôi không thể 
“dzô” 100% được. Cô Hai là một quả đắng. Hắn là đồ 
chết tiệt. Tôi nói, “tôi chào nhưng không mừng”. Hắn 
cười, “vậy thì 50%”. Tôi dằn 50% xuống bụng. Cô Hai 
nói, “OK, chẳng có gì tuyệt đối”. 
Con mắt cá ngừ nằm trong chén. Nó nhìn đại dương và 
nhìn tôi. Nó nhìn miếng nước trong chén đặc quẹo. Nó 
nhìn chính nó. Tôi bỗng dưng muốn móc mắt nó. Thì nó 
đã bị móc nằm trong chén. Tôi muốn bịt kín cái nhìn. Thì 
nó đã nhìn vào trong. Tôi muốn xóa bỏ mọi thực tại. Thì 
cứ nhai nó đi. Tôi muốn tống khứ nó. Thì hãy đổ cho 
mèo. 

Cô Hai nói, “anh ăn ngon miệng nhé”. Hãy dốc ngược 
tôi đi. Tôi đọc được lời thì thầm trên bàn tay cô Hai, 
“không thể vừa ăn vừa ói. Anh vừa phải thôi”. Tôi cần 
phải biết điều à? Tại sao. “Chẳng có lý do gì cả. Anh phải 
chấp nhận như em là thế”. Tôi nhìn bàn tay cô Hai đặt 
trên bàn. Thế giới đang toàn cầu hóa. Sẽ không có biên 
giới cho bất cứ vấn đề gì. Anh phải sống như anh viết, 
một thứ liên văn bản. Tôi bảo toàn cầu hóa không phải là 



dị dạng. Em không dị dạng, em là em hơn bao giờ hết. 
Vậy thì chúng ta có thể bay lên không? Bay thế quái nào 
được khi chúng ta đang đi bằng bốn chân. Tôi bắt đầu 
nhai và tôi tự nhủ, không thể vừa ăn vừa ói. 

Tháng 6.2010. Bầu trời phủ một lớp sữa trắng. Cô Hai 
nói, “sao đàn ông nào cũng chỉ thích ngủ với em”. Tôi 
cười, “tại em làm cho người ta muốn ngủ”. Cô Hai nói, 
“thật ra em luôn luôn buồn ngủ, sự buồn ngủ cũng có thể 
gây ngộ nhận. Nó là một sự hấp dẫn khác chăng?”. Tôi 
nói, “em đâu phải là người ơ hờ, em muốn chứng tỏ cái 
quyền lực đàn bà của em. Và đó là điều đàn ông chờ đợi. 
Họ sẵn sàng chịu khuất phục. Sự tùng phục của đàn ông 
đối với đàn bà là một vinh quang. Đó là kiểu chiến thắng 
của họ”. Cô Hai nói, “em chỉ làm những gì em muốn, em 
khinh bỉ đàn ông”. Tôi nói, “chẳng sao, được ngủ với em 
là họ vui rồi”. 

Tháng 7.2010. Cô Hai nhắn tin cho tôi, “em cắt điện 
thoại. Không muốn gặp ai”. Tôi cũng không gọi thử cho 
cô để xem cô có cắt điện thoại thật hay không. Suốt thời 
gian một tháng, tôi chỉ đọc được một cuốn sách. Cảm giác 
bị bỏ rơi hoang mang như một đứa bé đi lạc. Tôi không 
muốn mình bị thất lạc trong những cám dỗ khác nên đóng 
cửa nằm lì trong nhà. Nhưng tôi cũng không muốn tự 
hành hạ mình bằng sự khổ hạnh và cô độc, tôi tập đi 
ngược đầu bằng cách chống hai tay xuống đất. Cũng 
không khó lắm để làm chuyện đó. Và tôi đã đi bằng tay 
trong ngôi nhà của mình suốt một tháng, cho đến khi cô 
nhắn tin lại cho tôi: “Anh không nhớ em”.

Tôi biết trong khoảng thời gian vắng lặng đó, cô ngủ với 
một người đàn ông khác. 

Tháng 3.2013. Hắn hỏi cô Hai, “tại sao em cắt điện 
thoại?” Cô nói, “đơn giản vì em không muốn gặp ai”. Hắn 



hỏi, “kể cả anh?”. Cô đáp, “dạ”. Hắn nói, “anh không tin 
em không muốn gặp ai”. Cô nói, “tùy anh”. Hắn hỏi, “em 
có yêu anh không?”. Cô nói, “có, nhưng điều đó không có 
nghĩa anh có quyền kiểm soát em”. Hắn hỏi, “em làm gì 
trong thời gian qua?”. Cô nói, “em đi làm, đi chơi và 
ngủ”. Hắn hỏi, “có một người đàn ông khác?” Cô đáp, 
“có”. Hắn nói, “chúng ta chia tay”. Cô bảo, “tùy anh”. 

Tuy thế, hắn vẫn nằm ôm cô. 

Tháng 12.2010. Viết là một hành trình đi tìm cái không 
có. Đó là lý do tại sao tôi cứ phải viết. Cô Hai ngồi trước 
ly cà phê sữa và múc những cục nước đá nhỏ bỏ vào 
miệng, cô biết tôi đang nghĩ về cô. Cô nói, “anh không 
thể truy tìm được em”. Tôi nói, “vấn đề không phải ở chỗ 
kết quả như thế nào, mà chính là việc đi tìm”. Cô nói, 
“anh sẽ không tìm thấy em vì em không phải là cái tối hậu 
của anh, em chỉ là phương tiện. Đó cũng là một lý do em 
xa anh”. 

Tháng 3.2013. Cô Hai nói với hắn, “kể chuyện gì cho em 
nghe đi”. Hắn nói, “anh vào Đảng từ năm 2010. Có lẽ đó 
là giai đoạn khó khăn nhất đối với anh. Chắc em cũng 
biết, đến lúc đó chẳng còn ai tin vào lý tưởng của Đảng. 
Chẳng những thế, Đảng đã trở thành một thứ chuyện khôi 
hài. Thế mà, anh vẫn quyết định vào Đảng. Một chọn lựa 
quyền lực. Cũng là một chọn lựa vô đạo đức nhất mà anh 
đã từng làm”. Cô cười, “anh đừng nói vì thế mà việc gì 
anh cũng có thể làm”. Hắn nói, “cũng gần như vậy, anh 
có thể chấp nhận mọi thứ để có cái anh muốn, như em”. 
Cô khó chịu, “không so sánh chuyện đó với em”. Hắn nói, 
“anh không so sánh em với bất cứ cái gì, nhưng anh sẽ 
không bao giờ để mất em”. Cô hỏi, “còn việc anh trở nên 
giàu có?” Hắn nói, “cũng đơn giản. Anh đi theo những 
người có quyền và giàu có hơn. Một kiểu theo voi ăn bã 



mía”. Cô Hai bình, “bã mía cũng thơm nhỉ”. Hắn nói, “ừ, 
đôi khi choáng”. 

Tháng 4.2014. Hắn nói, “em đi Mỹ với anh nhé”. Cô 
hỏi, “đi bao lâu?” Hắn nói, “một tuần cho công việc, một 
tuần đi chơi”. Cô nói, “em phải đi làm”. Hắn nói, “chuyện 
đó để anh giải quyết”. Cô hỏi, “như thế nào?” Hắn nói, 
“em có thể bỏ việc về làm cho anh, nếu không muốn anh 
mở công ty riêng cho em”. Cô nói, “chuyện đó tính sau, 
để em xin nghỉ phép”.

Cô đi Mỹ với hắn. Trong một lần ghé thăm đại học 
Harvard, cô nói: “Em muốn học thêm quá”. Hắn nói, 
“chuyện nhỏ”. Tuy thế, khi trở về, cô quyết định làm 
giàu.

Tháng 5.2014. Công ty Neo M. không phải đầu tư bao 
nhiêu, chủ yếu làm dịch vụ, nhưng vốn điều lệ được đăng 
ký để cô Hai đủ tiêu chuẩn làm tổng giám đốc. Công ty 
chỉ có ba cổ đông, gồm hắn, một sếp lớn hơn của hắn và 
cô. Hắn tặng cô 20% giá trị vốn đóng góp. Công việc 
không mấy khó khăn với cô. Cái khó khăn nhất là khách 
hàng thì đã có hắn lo. Hắn bảo, “em cứ tưởng tượng một 
ví dụ, nhà nước này một năm xài bao nhiêu giấy, và in 
bao nhiêu chữ trên những thứ giấy đó. Một việc rất nhỏ, 
nhưng tiền thì không nhỏ. Vấn đề là biết chỗ nào có thể 
chen chân vào được và bằng cách nào”. Việc điều hành và 
sự khôn khéo của cô đã giúp cho công ty nhanh chóng 
phát triển. Cô hoàn toàn nhận thức được một cách đúng 
nhất sức mạnh của mình. 

Tháng 12.2010. Đã có một buổi chiều im lặng ở bên cô. 
Cô nói, “em không chịu nổi sự im lặng của anh”. Tôi nói, 
“cái cảm giác mất em đã làm anh trở nên trống rỗng”. Cô 
bảo, “ở nhà, em đã phải đối diện với sự cô độc. Gặp anh, 



em còn cảm thấy cô độc hơn”. Tôi nói, “chúng ta đang 
sống ở hai thế giới khác nhau”. Rồi tiếp tục im lặng.

Đột nhiên cô nói, “em muốn ăn bắp”. Tôi nói, “anh 
không biết chắc có chỗ nào bán. Mình đi lòng vòng may 
ra gặp”. 

Chúng tôi rời khỏi quán cà phê. 
Có vài người bán bắp nướng trên xe đạp chung quanh 

hồ Con Rùa. Tôi mua hai trái. Cô nói “đừng bỏ mỡ hành”. 
Cầm hai trái bắp, tôi chở cô chạy tiếp. Chiều đang xuống. 
Trời cuối năm đổ sương mù. Khi ra đến bờ sông, tôi hỏi: 
“Em có muốn đứng lại đây ăn bắp không, hay mang về 
nhà?” Cô nói, “sao cũng được”. Tôi tiếp tục lái xe. Gần 
hết bờ sông, cô nói, “mình đứng lại đi”. Chúng tôi ăn bắp 
trên một bờ đá. 

Tôi nói, “có lẽ tốt nhất là một cuộc chia tay không tuyên 
bố. Khi nào cảm thấy chịu không nổi thì gọi”. Cô nói, 
“dạ. Em không muốn anh buồn”. Tôi nói, “cũng khó để 
mà không buồn, nhưng anh sẽ cố gắng chịu đựng”. Cô 
nói, “rồi anh sẽ quen một người khác”. Tôi nói, “anh 
không cảm thấy cần thiết nữa”. 

Tôi đưa cô về nhà trước lúc cô muốn. 

Tháng 12.2011. Tôi vẫn theo dõi cuộc sống hàng ngày 
của cô trên blog. Tôi không thể tách khỏi cô như một thế 
giới khác. Thế là đã một năm không gặp cô. Cô đã ra 
trường và đi làm, một công việc như tôi đã từng làm. Tôi 
đọc những bài cô viết. Không có tôi trong đó. Không có 
những kỷ niệm. Không có bất cứ điều gì liên quan đến tôi. 
Và cô vẫn là cái tôi không bao giờ tìm thấy. 

Tháng 3.2010. Ngày sinh nhật tôi, cô Hai đã đến và 
mừng tặng bằng chính thân xác cô. Một món quà có ý 
nghĩa, nhưng tôi không thể khẳng định đó là tình yêu. Cô 
nói, “em đã là đàn bà. Anh không sợ phải trách nhiệm”. 
Tôi nói, “anh có trách nhiệm của anh và anh không quan 



tâm ai là người trước hay sau anh”. Cô nói, “đời em, để 
em trách nhiệm, không cần bất cứ ai trách nhiệm thay 
em”. Cô cho tôi một khái niệm về cuộc sống, “em chỉ làm 
những điều em thích, cho chính em”. Đừng bận tâm về cô 
hay bất cứ thứ gì thuộc về cô. Bởi những gì cô làm, không 
dành cho một ai. Nhưng đôi khi, tôi nhận ra những điều 
cô làm cho cô cũng là cho tôi, mặc dù sau đó cô luôn phủ 
nhận. Cô không muốn mình trở nên yếu đuối, kể cả trong 
sự hủy diệt. 

Tháng 7.2010. Suốt bốn tháng, ngày nào cũng làm tình. 
Cô nói, “em cần phải cắt đứt khỏi thành phố này và xa 
anh một thời gian. Em không muốn anh trở thành thói 
quen của em”. Cô đi xuyên Việt và yêu cầu tôi không liên 
lạc. Cô đã dừng ở Huế một tuần, cô viết trên blog: “Huế 
không phải là nơi để khám phá mà để chết. Nhưng tôi 
không muốn chết ở đây với những con người cũ kỹ và sự 
ngừng đọng của thời gian. Người con trai Huế nói với tôi, 
anh ta đã vượt qua thời gian để yêu tôi. Tôi hỏi “vượt 
bằng cách nào?”, anh ta nói bằng cách trở thành hậu hiện 
đại. Tôi cười bằng lỗ đít và đạp anh ta ra khỏi phòng”. 

Những ngày ở Hà Nội cô viết: “Một cái lẩu thập cẩm 
đương đại nhưng lại có mùi thắng cố đồng hành với món 
gà rán KFC, rượu vang và nhạc rock. Đó là người đàn ông 
làm thơ và hỏi tôi có thích đọc thơ không. Tôi nói tôi 
không thích đọc thơ, tôi chỉ thích đếm tiền, tuy nhiên tôi 
biết tên anh. Dường như điều đó đủ làm anh ta hài lòng. Ít 
ra, tôi cũng đã có những ngày khá thoải mái ở Hà Nội với 
anh ta và bạn của anh ta, những đêm ăn nhậu không bến 
bờ. Nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được với bọn thiên tài 
rỗng tuếch ấy. Tôi thà thủ dâm trong khách sạn với cái 
vòi nước”. 

Cô lại trở thành chính cô, khi ở Sapa. “Em muốn viết 
những dòng này cho anh, vì em biết anh sẽ đọc. Không 
hiểu sao em thích nó đến thế. Có thể vì nó đã làm cho sự 



cô đơn của em trở nên toàn vẹn hơn. Sâu thẳm hơn. 
Khủng khiếp hơn. Khi đối diện với sự hoang dã của núi 
rừng của những con người bản địa của thú vật và mùi 
phân của nó, em cảm thấy mình bị đồng hóa, đồng thời 
bao trùm lên chúng, như thể em đã là không khí ở nơi 
này, mà cái ý thức về bản thân lại quá minh bạch như một 
lưỡi dao cứa vào cổ. Anh không thể tưởng tượng được em 
đã muốn cứa cổ như thế nào. Em muốn máu mình chảy ra 
và tuôn xuống như thác. Em muốn dốc ngược mình 
xuống. Chính điều này đã làm em nhớ anh. Người đàn 
ông đã biết dốc ngược mình để sống cạn láng cái hiện 
sinh ngờ vực và nông nổi này. Em ước gì có anh bây giờ. 
Nhưng anh đừng gọi cho em. Cũng đừng tìm cách gặp 
em. Em dốc ngược em để cho chính em được tuột ra và 
hiện thân tinh khiết cùng với đất trời này, mùi cây cỏ này, 
sương mù này… Đây là thứ sạch sẽ không phải như anh 
vẫn nói với em, một thứ sạch sẽ được gột rửa, mà là sự 
sạch sẽ nguyên thủy với một mùi vị riêng biệt của nó. Nó 
làm cho em đậm đặc và rộng lớn hơn bao giờ hết. Nó 
cũng làm cho em nhỏ bé và đớn đau hơn bao giờ hết. Một 
cái miết tay của anh cũng có thể làm cho em chết. Em thật 
sự muốn chết. Anh chưa bao giờ biết đến cái đớn đau của 
em trong thế giới này, vì anh chưa bao giờ với tới em. Sự 
ngưỡng vọng mà anh dành cho em không đủ. Anh không 
biết đến cái ước muốn hủy diệt của em. Mà anh cũng 
không có khả năng hủy diệt em. Nỗi cô đơn của em chỉ có 
thể giải quyết trên tấm ván phóng dao. Nhưng tấm ván 
phóng dao của em chỉ còn là chiếc giường trong phòng 
khách sạn. Và kẻ phóng dao đã mất tích. Giờ đây, nỗi cô 
đơn của em trở nên trần trụi và trơ trẽn. Em càng muốn 
chết. Nó nằm ngoài anh, vì thế em không muốn anh liên 
lạc”. 

Tháng 31.1.2013. Mừng sinh nhật cô Hai, hắn nói: “Em 
có thể chọn bất cứ nhà hàng nào em muốn, một chỗ cao 



nhất hoặc một chỗ sâu nhất trong thành phố này”. Cô nói, 
“em chỉ muốn đến một nơi bằng phẳng nhất”. Hắn nói, 
“Ok. Chúng ta sẽ ngồi trên sông. Em có thể mời thêm bất 
cứ ai em muốn”. Cô bảo, “em không mời ai cả”. 

Hắn thuê nguyên một chiếc du thuyền, một đầu bếp nhà 
hàng và một nhóm nhạc tứ tấu đàn dây. Sự trọng thị bất 
ngờ mà hắn dành cho cô thật quá cảm động. Khi cô bước 
lên thuyền, âm nhạc đã tụng ca cô cùng với hoa dưới chân 
và ánh sáng của các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Hắn 
nói, “chúng ta có thể say và ở suốt đêm trên chiếc thuyền 
này”. Cô cười thật tươi, “cám ơn anh”. 

Đêm đó, cô đã uống rất nhiều. Cô nói, “đã có lần em 
muốn chết trong đêm sinh nhật”. Hắn bảo, “anh sẽ không 
bao giờ để em muốn chết nữa”. Cô cười, “em không chết 
vì những điều như anh nghĩ đâu”. Hắn nói, “dù bất cứ lý 
do gì, chết không phải là giải pháp hay nhất”. Cô nói, 
“chết với em không phải là một giải pháp. Anh sẽ không 
hiểu được điều đó khi anh coi sự thành công là mục đích 
của cuộc sống”. 

Và cô đã say. Khi tỉnh dậy, cô thấy trời vẫn còn mờ tối. 
Ban nhạc vẫn còn đó với những âm thanh như từ một thế 
giới khác. Hắn ngồi trên ghế bố hút thuốc. Cô hỏi, “em 
ngủ có lâu không?” Hắn nói, “khỏang 3 tiếng”. Cô nói, 
“em muốn uống nữa”. Hắn hỏi, “đây là cách chết của em 
à?” Cô nói, “không. Em đang sống”. 

Cô nghĩ đến lúc phải làm tình và cô không muốn làm 
tình với hắn trong sự tỉnh táo của ý thức. Hắn không phải 
là sự lựa chọn của cô trong những trường hợp như thế 
này. Tuy nhiên, một kẻ săn mồi thừa kinh nghiệm như 
hắn biết lúc nào nên ăn thịt con mồi là tốt nhất. Và đó 
cũng là cách hắn không để cô muốn chết. 

3.2.2013. Sinh nhật hắn. Cô được mời đến một trong 
những căn nhà của hắn để ăn một bữa cơm đạm bạc như 
thường ngày. Không nến. Không bánh. Không nhạc. 



Không rượu. Không bạn bè. Hắn nói, “hôm nay là ngày 
anh được sinh ra bởi cha mẹ anh. Và anh muốn được ghi 
dấu một lần nữa như sự tái sinh, bởi em”. Cô đã ở lại với 
hắn trọn một ngày và đêm. Và cô đã phục vụ hắn như 
phải thế. 

Một cách nào đó, cô chính thức thuộc về hắn, như hắn 
nghĩ. Như những người xung quanh hắn nghĩ. 

Tháng 8.2015. Hắn bị bắt trong một nhóm bị cho là 
thao túng thị trường chứng khoán và địa ốc được thông 
tin trên tất cả các báo. Cô Hai cũng bị triệu tập với cáo 
buộc nghi ngờ là cơ sở rửa tiền của hắn. Tuy nhiên, cô 
Hai đã chứng minh được công ty của cô chỉ làm dịch vụ 
ăn công và không có bất kỳ chứng cớ nào buộc tội cô đã 
lợi dụng sự quen biết hay hối lộ quan chức chính quyền 
để thực hiện các dịch vụ của mình. Cũng chỉ chưa đến 
một tháng, hắn đã ra khỏi trại tạm giam. Người ta không 
thể xác định được giữa các mối quan hệ và các nguồn 
thông tin như thế nào là bất hợp pháp hay không. Và hắn 
cũng như cô tiếp tục làm giàu. 

31.1.2016. Một năm cô có rất nhiều sinh nhật. Nhưng 
hôm nay là ngày sinh nhật mà cô dành cho riêng tôi tại 
căn hộ mới mua của cô. Cô nói, “lâu rồi, không gặp anh. 
Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy mất anh”. Tôi cười, 
“đây là điều an ủi chăng?” Cô nói, “không, em không bao 
giờ an ủi ai. Với anh, lại càng không. Anh biết điều đó 
mà”. Tôi nói, “ừ, em chỉ thích sự vùi dập”. Cô bảo, “và 
anh sẽ được nếm mùi vùi dập của em lần nữa”. Tôi cười 
nâng ly rượu, “em cứ tự nhiên”. Cô nói, “cả đời anh 
không uống rượu, phải không? Hôm nay, em cũng không 
bắt anh phải uống, nhưng anh phải say bằng bất cứ kiểu gì 
tuỳ anh. Em muốn anh trở nên hoang dại. Đừng ra vẻ 
trọng thị với em”. Tôi nói, “em lại giết người”, rồi tôi cầm 
con dao cứa vào cổ tay. Khi máu bắt đầu chảy, cô cầm tay 



tôi đưa vào miệng mút. Cũng chính cô, bịt máu tôi lại 
bằng miệng cô. Sau đó, cô hôn khắp người tôi. 

Tháng 12.2010. Tôi vẫn nghĩ tình yêu của cô Hai và tôi 
đã không còn từ những ngày chán nản này. Càng nói 
chuyện, chúng tôi càng cảm thấy xa nhau. Cô luôn đào 
sâu vào những điều cô gán ghép cho tôi, chẳng hạn tôi 
không có tình yêu mà chỉ có tình dục, hoặc tôi không chia 
sẻ gì được với nỗi đau ung mủ dưới làn da của cô. Tôi 
nói, tình dục của tôi chỉ là cách đi ra khỏi thế giới này, vì 
thế tình dục vừa như một phương tiện vừa như tối thượng. 
Cô nói tôi khinh thường đàn bà. Nhưng tôi nghĩ chẳng ai 
yêu và kính trọng đàn bà hơn tôi, vì đàn bà chính là 
dưỡng chất trần gian và sự vinh quang của tôi. Cô giản 
lược con người tôi thành nhu cầu và biểu kiến cho một 
hình tượng độc đoán. 

31.1.2016. Khi hôn lại cô, tôi biết đó không phải là dư 
vị của những ngày cuồng nhiệt cũ. Tôi đọc ra được một 
cơn hối hả mới trên da thịt dường như cũng tinh khôi của 
cô. Như một miền đất chưa được khám phá, tôi nhìn thấy 
chính tôi rạn vỡ dưới bước chân cô. Nhưng nó không phải 
một cuộc phiêu lưu hay khám phá mới, mà là một tầng 
sâu khác của cảm xúc và ý thức được khai quật. Nó làm 
cho chúng tôi trở nên phong phú và mãnh liệt hơn. Càng 
đi sâu xuống, chúng tôi càng đến gần hơn cái bản thể duy 
nhất của sự sống. Và tôi nghĩ, không còn gì có thể chia lìa 
chúng tôi được nữa. Khi cảm xúc chạm đáy, cô bật thốt, 
“anh là ông chủ của con”. 

31.12.2010. Cô Hai nói, “nếu anh không chổng ngược 
và tự trút bỏ mình, anh sẽ không biết thế giới thật sự như 
thế nào”. Đấy là câu nói cuối cùng khi chúng tôi xa nhau 
vì cô đã không hề biết tôi lúc nào cũng bị dốc ngược. Và 
thế giới tôi nhìn thấy hẳn không bao giờ giống cô. 
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CHAI & LỌ & VÀI THỨ LINH TINH 
KHÁC

1.
Hắn vuông. Ở cạnh vuông phía trên, cái đầu tròn như 

một cái núm. Bốn góc, tay chân mọc ra trông như mấy cái 
đuôi diều. Hắn bảo hắn bay được. Nhưng trong thực tế, 
việc di chuyển của hắn giống như một con cua. Mà không 
phải lúc nào hắn cũng đi được. Thường thì người ta vẫn 
túm đầu hắn như cầm một cái núm và ném vào một chỗ 
nào đó. Hắn vẫn quả quyết rằng hắn bay được. Hắn giải 
thích, khi người ta nắm đầu hắn quẳng vào một chỗ nào 
đó, chẳng phải là chân hắn không còn chạm mặt đất sao? 
Mà chân không còn chạm mặt đất, không phải bay thì là 
gì? 

Tuy nhiên, việc bay hay bị quăng ném đối với hắn cũng 
không có ý nghĩa gì lắm. Hắn bảo vấn đề là cảm giác. Mà 
cảm giác của hắn khi bị đè mới là tuyệt vời. Cái hình 
vuông của hắn lúc ấy bẹp xuống nhưng cảm giác lại bị 
căng hết cỡ. Sự khác thường đó hắn gọi là một nhục cảm 
thiêng liêng. Ngày nào hắn không bị đè, hắn bảo ngày đó 
không đáng sống. 

Những người biết hắn đều cho rằng hắn nửa này nửa 
kia, nghĩa là không phải chai cũng không phải lọ.

2.
Thế nào mới là chai?
Về hình dáng, chai phải dài hoặc cao, có cổ và miệng thì 

nhỏ.
Ngược lại, lọ phải to ngang hoặc thấp, không có cổ 

nhưng miệng lại rộng.



Cái chai thì có thể đút vào cái lọ. Việc cái này đút vào 
cái kia, người ta gọi là sự sắp xếp. Vậy thì làm thế nào có 
thể đút cái hình vuông vào cái hình tam giác khi có nhu 
cầu? 

Ở xứ sở của hắn, có một câu tục ngữ: “Ở bầu thì tròn, ở 
ống thì dài”. Cho nên việc hắn là chai hay lọ không thành 
vấn đề, mà điều quan trọng chính là đút một cái hình 
vuông vào trong một cái hình tam giác như thế nào, nó có 
phải là một nan đề toán học hoặc vật lý hay không? Hoặc 
nó thuộc phạm trù triết học hay thần học? 

Thật ra đối với hắn, chỉ cần nghĩ rằng sẽ chui vào cái 
hình tam giác, tức thì hắn sẽ có cảm giác ở trong hình tam 
giác. Thậm chí hắn vẫn luôn luôn ở trong hình tam giác 
mà hoàn toàn không ý thức được cái sự thể bao bọc mình 
là gì. 

3.
Hắn hình vuông. Ở cạnh phía dưới, hắn có đến hai cái 

chai để xả nước. Thật đáng tự hào, trong lúc mỗi người 
chỉ có một cái chai. Hai cái chai thì có thể đút vào cái lọ 
cùng lúc được không? Tất nhiên điều này còn tùy thuộc 
vào cái lọ cỡ nào. Hắn bảo chân trong chân ngoài là một 
hiện tượng phổ biến nơi xứ sở hắn. Cho nên việc sắp xếp 
để một cái chai bên trong, một cái chai bên ngoài không 
hề tạo ra một trở ngại nào trong cảm nghĩ của hắn về cuộc 
sống. Bởi cuộc sống luôn luôn được chấp nhận trong sự 
bất toàn của nó. Tuy nhiên, hắn chỉ nghĩ đến hắn mà 
không hề nghĩ đến cái lọ cảm thấy thế nào về sự thừa thãi 
đó. 

4.
Cô là một cái lọ hình tròn, mặc dù miệng lọ là một hình 

tam giác. Cảm giác của cô lúc nào cũng no đầy. Chỉ số về 
hạnh phúc trong xứ sở cô được xếp hạng vào loại nhất thế 
giới. Vì thế việc hắn chỉ đút một cái chai vào trong cái lọ 



của cô không làm cô cảm thấy thiếu. Cô bảo có thằng nào 
ở xứ sở này mà không đi hai hàng. Tuy như thế thì không 
được gọn gàng lắm, nhưng cô lại cho rằng bằng chứng về 
một cái đuôi của con người thì không nên xóa bỏ, cứ để 
nó ngọ nguậy bên ngòai thênh thang cho có vẻ tự do. 
Cũng theo cô, về mặt triết học hay thần học thì làm quái 
gì có tự do. Nhưng một cảm giác về tự do dù chỉ là sự 
ngụy tín tự phỉnh cũng làm cho người ta bớt ngạt thở. 

Một chai trong lọ, một chai ngoài lọ là một tình thế 
khốn nạn nhất của tính lưu đày tồn tại. Nhưng không một 
ai cần biết điều đó. Đôi khi để an ủi cái chai ngoài lọ, cô 
lấy tay cầm nó vừa vung vẩy vừa hát: “Đời người ai cũng 
có một cái đuôi…”

5.
Vuông và tròn vốn là một biểu tượng của sự tốt đẹp nhị 

nguyên. Nhưng cô và hắn đi bên cạnh nhau lại là một xô 
lệch lớn. Trong khi cô tỏ ra uyển chuyển bao nhiêu thì 
hắn lại khúc khuỷu gập ghềnh bấy nhiêu. Mặc dù xét về 
mặt hình học, hình vuông ở bên ngoài hay bên trong hình 
tròn đều mang ý nghĩa của sự trọn vẹn. Cô bảo, hắn 
thường làm cô đau vì những góc cạnh của hắn. Cô không 
phân biệt được sự thô kệch với phẩm chất của cá tính. 
Thật ra, cô lầm lẫn trong những trạng huống khác nhau 
của mối tương quan giữa cô và hắn. 

Nếu hình tròn nằm trong hình vuông, mọi thứ sẽ trơn 
tuột như quan hệ của thú vật.

Nếu hình vuông nằm trong hình tròn, sự va chạm giữa 
những khác biệt đó sẽ là tình yêu con người, nhưng con 
người luôn tìm cách chối từ những phẩm chất của mình. 
Vì thế, tính biểu tượng trở nên quan trọng hơn sự thật và 
đáng nói hơn sự thật.  

6.



Vấn đề lớn lao nhất giữa cô và hắn không phải là vuông 
hay tròn, mà chính là cái miệng hình tam giác. 

Một cái miệng tiện dụng.
Khi nghiêng về bất cứ phía nào, ba góc của cái miệng 

hình tam giác đều có khả năng đáp ứng cho những tình 
huống khác nhau để dốc nước ra. Kiểu nào cũng sướng, 
cô bảo thế. Nhưng hắn lại bảo như thế thì mất quan điểm 
lập trường. 

Không thể bịt kín được những khoảng hở do sự khác 
biệt tạo ra, sự rối rắm luôn phát sinh những điều phiền 
toái, chẳng hạn những tiếng kêu bọp bẹp như ếch nhái 
giữa cơn mưa. Nó lạc điệu với thần hứng tái tạo lịch sử. 

7. 
Lịch sử là trò bóp nặn sự thật. Trong tất cả những sự sắp 

xếp để tạo ra sự ngăn nắp và thông thoáng giữa các loại 
hình, thì cái miệng hình tam giác dường như luôn là 
nguyên nhân của những tình trạng phức tạp và nhạy cảm. 

Một hôm cô bảo: “Không phải cái tam giác nào cũng 
giống nhau”. 

Hắn nói: “Nhưng những cái tam giác để bên cạnh nhau 
sẽ rất gọn và ổn”. 

Cô bảo: “Và nó sẽ tạo ra một mặt phẳng vô nghĩa”. 
Hắn nói: “Không có gì vô nghĩa”.
Cô bảo: “Thế thì anh hãy đi tìm những cái hình vuông 

và xếp chúng lại với nhau. Anh sẽ tìm được sự tốt đẹp 
đấy”.

Hắn nói: “Không thể dẹp bỏ những cái chai vào trong 
chính nó được”.

Cô bảo: “Không hề gì, nếu những cái chai tự biết thu 
xếp giống như một quả bóng xì hơi”. 

Hắn nói: “Cái chai không là một quả bóng. Một cái chai 
chỉ có thể nằm trong cái lọ”.

Họ không cãi nhau nữa. Thay vào đó, họ thực hành việc 
bỏ cái chai vào trong cái lọ. Nhưng miệng lọ lại có hình 



tam giác, vì thế trong lúc xoay sở cho thần hứng tái tạo 
lịch sử và cho lịch sử có sự tươm tất, chẳng may cái chai 
bị vỡ bởi đường gấp bất ngờ của góc hình tam giác. 
Những mảnh vỡ đó sau được gọi là lịch sử bởi sự tồn tại 
đích thực của nó. Còn chính lịch sử chỉ là sự phiền phức 
hay nhạy cảm mà tất cả các bên liên quan đều không ghi 
chép vào trong ký ức của mình. 

7.7.2011  
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Đệ tử - Cán bộ
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Phóng viên
Dân quân
Quần chúng

                                                                  

HỒI  I.
                    
                   

THỜI GIAN: 
Một buổi sáng năm 1965.
CẢNH 1: 
Đạo sư ngồi uống trà trong am Quế Sơn, đâu đó ở miền 

Nam Việt Nam.

Đệ tử (đứng bên cửa sổ): Thưa thày, quân Mỹ đã đổ bộ 
vào Đà Nẵng. 

Đạo sư: Con đã xem lại bụi tường vi cho ta chưa?
Đệ tử: Dạ, để hôm nay con xuống núi tìm ít phân bón. 
Đạo sư: Nhân tiện, con ghé bưu điện gửi cho ta bức thư.
Đệ tử: Dạ. 
Đạo sư: Con đừng quên mỗi bước đi của con người là 

một chuyển động chuyển hóa vào tương lai cái nghiệp 
quả của tư tưởng và sự sống chết của bản thân. Bởi vậy, 
con cần phải biết thở sao cho chân đi và nhịp thở ôn nhu 



hòa điệu. Con sẽ không cảm thấy mệt khi phải lên xuống 
ngọn núi này. 

Đệ tử: Dạ, con luôn ghi nhớ điều ấy. 
Đạo sư: Khi về, nhớ mua mấy xấp giấy. Ta nghĩ đã đến 

lúc sẽ phải viết nhiều rồi đây.
Đệ tử: Thưa thày, con đi.

(Đệ tử bước ra. Còn lại một mình, đạo sư uống cạn tách 
trà, xong ngài giơ cái tách lên cao, nhìn. Khi ngài hạ tay 
xuống, cái tách vẫn lơ lửng giữa không trung. Bây giờ thì  
cái tách nhìn ngài. Im lặng).

Đạo sư: Ta uống cạn ngươi, hay ngươi uống cạn ta cũng 
không có gì khác nhau. Nhưng dù thế cả ta và ngươi đều 
biết rằng, nước không bao giờ hết. Vậy thì ngươi hãy cứ 
là một cái tách. 

(Đạo sư giơ tay cầm cái tách đặt xuống bàn. Ngài đứng 
dậy bước từng bước rất chậm ra mái hiên - mép ngoài  
sân khấu, nhìn thấu suốt thế giới. Tiếng trống ngũ liên 
dồn dập vang lên. Tiếng chân người chạy. Tiếng đám 
đông hô: “Đả đảo bọn cướp nhà, cướp đất” nhiều lần.  
Đột ngột sân khấu lại chìm trong yên lặng. Đệ tử xuất  
hiện ở góc trong, để cho sân khấu trống).

Đệ tử: Thưa thày, giấy bút con đã để sẵn trên bàn thày 
làm việc. Cũng có một bức thư của nhà xuất bản Lá Dứa 
gởi thày.

Đạo sư (không quay lại): Hãy trả lời là một tháng nữa ta 
sẽ viết xong cho họ.

Đệ tử: Thày không nên quá sức, con nghĩ chậm hơn 
chút cũng không sao.

Đạo sư: Đừng lo cho ta. Cứ bảo họ như thế. 
Đệ tử: Thưa thày, quân Đồng Minh cũng đã vào nước 

ta.



Đạo sư: Ông Ngô Đình Diệm đã sai lầm, nhưng những 
người lật đổ ông Diệm còn sai lầm hơn nữa, Mỹ cần 
những người dễ sai bảo. 

Đệ tử: Chính quyền Sài Gòn muốn gặp thày. Sáng nay 
ông tỉnh trưởng đã đích thân tới đây. Nhưng con nói thày 
đã nhập thất.

Đạo sư: Tốt. Nhắn với ông ấy là thờ Bụt thì không nhất 
thiết phải đến chùa.

Đệ tử: Thưa thày, những người trong rừng cũng muốn 
gặp thày.

Đạo sư: Nói với họ là ta biết ta phải làm gì.
Đệ tử: Tòa đại sứ Mỹ nói cánh cửa của họ rộng mở, bất 

cứ lúc nào thày muốn, họ sẽ đón tiếp.
Đạo sư: Quế Sơn của ta cũng đủ bao la lắm rồi.

(Đạo sư quay trở lại bàn viết, ngài ngồi xuống ghế. Đệ 
tử đi vào trong và lấy ra một bát trầm, đốt. Khói trầm 
nghi ngút. Từ xa vọng tới tiếng hô của đám đông: “Đả 
đảo bọn cướp nhà, cướp đất”).

Đệ tử (nói vọng từ ngoài vào): Thưa thày, nhà thơ Lê 
Ngàn đang lên đồi.

Đạo sư: Thế à. Ta phải ra đón hắn thôi.

(Đạo sư đứng lên. Bước ra khỏi sân khấu)

CẢNH 2: 
Backdrop là một video clip cảnh đồi quế. Đạo sư và nhà 

thơ đi dạo trên đồi Quế Sơn.

Đạo sư: Kính mừng thi sĩ đến Quế Sơn.
Nhà thơ (vai đeo ba lô): Nẻo về quế lộ vẫn đầm đìa quế 

hương. Thiện tai.
Đạo sư: Đa tạ từ tâm của nghĩa sĩ.



Nhà thơ (cười lớn): Sư ông ăn phải bả của Việt Cộng hay 
sao mà lại gọi tôi là “nghĩa sĩ”?

Đạo sư: Oan gia rồi đây. Chữ nghĩa của ông chẳng phải 
đã rất sát phạt sao?

Nhà thơ: Nhưng tôi không “chống Mỹ, cứu nước” như 
ông. Tôi chỉ động thủ vào giữa hai đùi thánh thiện của sa 
mạc sa cơ thời thế linh hồn gái non.

Đạo sư: Thật ra thì thi sĩ nào chẳng là nghĩa sĩ nếu hắn 
muốn sống còn với cuộc chơi?

Nhà thơ: Vấn đề là cuộc chơi ở đây do chính ta bày ra 
hay do người khác đẩy ta vào cơn túy lụy?

Đạo sư: Ông muốn nói tôi là con bài của Mặt trận Giải 
Phóng?

Nhà thơ: Quả thật tôi muốn hỏi ông điều ấy.
Đạo sư: Tôi nghĩ không cần phải giải thích, nhất là với 

một người bạn hiểu biết như ông. 
Nhà thơ: Tất nhiên, tôi hiểu ông. Nhưng tôi không 

muốn nhầm lẫn ông với những người kêu gọi hòa bình 
khác. Họ sẽ phải trả giá đắt cho sự nông nổi trí thức, mà 
lại rất Chí Phèo này.

Đạo sư: Cần phải nghĩ đến khía cạnh tích cực của nó.
Nhà thơ: Tôi hy vọng cả tôi và ông còn sống đến ngày 

hòa bình, xem họ có sống được với hòa bình của Cộng 
sản không?

Đạo sư: Chuyện ấy hạ hồi phân giải. Tôi nghĩ trước mắt 
là cần phải chấm dứt sự hiện diện của người Mỹ và chấm 
dứt chiến tranh. Chấm dứt sát sinh từ tâm thức con người.

Nhà thơ: Nhưng rất tiếc bọn Cộng sản không bao giờ 
có được đức hiếu sinh của nhà Phật. Đây là cái sai lầm 
chết người của bọn a dua phản chiến khắp thế giới. 

Đạo sư: Thôi không nói chuyện chính trị nữa. Tôi nghĩ 
ông đến để cho tôi nghe thơ mới của ông, đúng không? 

Nhà thơ: Ừ. Đừng vọng động nhé.
Đạo sư (cười): Người làm thơ đã phá chấp thì chẳng lẽ 

người nghe thơ lại chấp sao.



Nhà thơ: Đọc thơ cũng cần có nghi lễ của nó.

(Họ dừng chân dưới một bóng cây. Ông nhà thơ gỡ ba 
lô xuống, mở ra lấy bịch thịt chó với đầy đủ gia vị và một  
chai rượu đế bày ngay xuống đất. Cũng ngay lúc ấy một 
đàn chó xuất hiện, chúng ngồi đầy trên sân khấu. Sân 
khấu quay. Đàn chó quay quanh bữa tiệc của hai người).

Nhà thơ: Nào. 

(Họ cụng ly)

Nhà thơ: Thơ đây:
“Thôi không nói nữa dù lời vẫn trào khỏi 
cuống họng
Không đi nữa dù chân đang bước 
con đường không dẫn về
nơi an nghỉ
của chữ nghĩa
mù tối lúc làm tình 
Không nói nữa cơn điên tháng tư 
lột da tìm cảm xúc giết người của nắng của không một 

ai 
những nấm mộ tự hủy của dự phóng bát ngát
Không đi nữa không đi nữa với ma không mặc áo cà sa 

đi với đĩ
không với bất tận ngôn 
không
cả với thơ ngây 
ngất một trời lồn.

Thôi không nằm nữa dù đang chết trân chết mơ màng 
chết bầm dập

Tính không của lồn là
rỗng 



cảm xúc giết người là 
tiếng rên sướng thỏa không đụ nữa giữa lúc cặc cương 

cứng
Ngày mai không ánh sáng
hơi thở chật lồng ngực
Không ăn nữa những giấc mơ vàng vọt dù tuyệt vọng
Không điên nữa dù cơn vẫn lên
vẫn 
nứng cặc hứng mần thơ
nhớ người (người ơi có biết?)

Không ngồi nữa quán cà phê quen thuộc vỉa hè
giết thần thánh giết hèn mọn giết 
không ghê răng
lập ngôn gốc cây chó đái
bờ vực
phục sinh bọn độc tài trên đầu lưỡi
Không 
cắt hai hòn dái làm đức 
hạnh mưa tinh trùng
Không hát nữa dẫu cõi lòng hoan lạc
để chiều hôm ấp ủ oan hồn
vào địa ngục
Không đến nữa chỗ mong chờ của 
quỉ
Trăng lung linh tiếng gọi của
mơ hồ
rất âu yếm của làn da dưới háng…” 

Đạo sư (sau vài phút im lặng): Tôi có cảm giác như đây 
là bài thơ cuối cùng của ông.

Nhà thơ: Ông có nhớ câu này của Thanh Tâm Tuyền: 
“Bài thơ hay là cái chết cuối cùng” không?

Đạo sư: Nhớ. Ông ấy cũng là một người tạo ra lịch sử.



Nhà thơ: À, đây mới là mục đích cuộc thăm viếng của 
tôi với ông.

Đạo sư: Tôi nghe.
Nhà thơ: Báo Time vừa có bài viết về ông. Họ nói ông 

là kẻ làm cho người khác mất ngủ.
Đạo sư: Làm gì có người khác. 
Nhà thơ: Cả chính quyền và Việt cộng đều e ngại ông.  
Đạo sư: Tòa đại sứ Mỹ đã ngỏ ý sẵn sàng cho tôi tỵ nạn 

chính trị.
Nhà thơ: Ông ở đây thật nguy hiểm. Bất cứ một thằng 

khùng nào cũng có thể đến giết ông.
Đạo sư: Tôi không sợ ai giết. Vấn đề là họ không muốn 

tôi ở đây.
Nhà thơ: Ảnh hưởng của ông quá lớn. 
Đạo sư: Không có gì lớn quá hay bé quá để chuyển hóa 

một năng lượng. Tôi đang có một cuốn sách mới, viết về 
Quế Sơn, trước khi có thể tôi sẽ phải từ giã nó. Vẫn biết 
mọi thứ vẫn chỉ là sắc – không, nhưng không khỏi cảm 
thấy đau đớn ông à. 

Nhà thơ: Vì Quế Sơn chính là ông. Để từ giã một cái gì 
đấy, người ta trước hết cần từ giã chính mình. 

Đạo sư: Cám ơn ông. Cho tôi hỏi ông điều này: Nếu 
mai kia mốt nọ, miền Bắc giải phóng miền Nam, ông có 
dám ở lại không? 

Nhà thơ: Việt cộng có thể giết tôi, nhưng chẳng lẽ tôi 
bỏ chạy theo Mỹ? Dẫu sao tôi vẫn muốn chia sẻ cái số 
phận của dân tộc, đấy không phải là cái gì to tát. Tôi 
không mường tượng được một nhà văn hay nhà thơ lại tự 
ý bứt ra khỏi gốc rễ của mình. Tôi cũng muốn hỏi ông: 
Tại sao ông nghĩ miền Bắc sẽ giải phóng miền Nam mà 
không phải ngược lại?

Đạo sư: Đó là cái chiều của lịch sử. Miền Bắc họ biết 
sử dụng cái chiều ấy.

Nhà thơ: Cái ác?



Đạo sư: Lịch sử không thiện không ác. Nếu tôi bị buộc 
phải ra đi, tôi muốn giao Quế Sơn lại cho ông gìn giữ, 
ông thấy thế nào?

Nhà thơ: Sao không giao lại cho giáo hội?
Đạo sư: Quế Sơn không phải tôn giáo, Quế Sơn là một 

nẻo về. 
Nhà thơ: Thế thì tôi về hay tôi đến?
Đạo sư: Sao cũng được. Quế Sơn thuộc về ông và 

những nỗi niềm thế kỷ của chúng ta.

(Bóng tối đổ dần xuống cho đến khi phủ mờ hình bóng 
đạo sư, nhà thơ và lũ chó).

                             

CẢNH 3: 
Trong phòng khách của am Quế Sơn.

Đạo sư: Người Mỹ sẽ mang xe đến đón. Chúng ta còn 
nửa tiếng nữa để hít thở bầu trời này.

(Đâu đó vọng về tiếng súng)

Nhà thơ: Ông định đến đâu?
Đạo sư: Tất nhiên không thể ở Mỹ. Hội nghị Paris đã 

bắt đầu. Có lẽ tôi đến đó.
Nhà thơ (diễu cợt): Ông định thổi sáo bên sông Seine 

à? (*)
Đạo sư: Ông đừng cười. Tôi sẽ dành phần còn lại của 

đời mình để tìm kiếm hòa bình cho mỗi con người.
Nhà thơ (vẫn mỉa mai): Thiện tai. Đại nguyện của bồ 

tát. 
Đạo sư (cười): Ông vẫn không bỏ được thói “gần chùa 

gọi Bụt bằng anh”.



Nhà thơ: Không gọi Bụt bằng anh thì sao là bạn của 
ông được.

Đạo sư: Tôi để lại cái máy đánh chữ và tất cả sách vở 
lại cho ông. Hy vọng hơi hám nhà chùa sẽ giúp ông bớt 
phần hơi háng vạn sự thanh lâu.

Nhà thơ: Hay là tôi biến am Quế Sơn thành động đĩ 
thập thành gái núi. Có khi lại để tiếng thơm đến muôn đời 
sau.

Đạo sư: Sự thanh sạch của Quế Sơn thì không điều gì 
có thể làm nó hoen ố. Tôi cũng biết không một ai ngoài 
Lê Ngàn có thể giữ được Quế Sơn trước những biến cố 
khốc liệt sau này.

Nhà thơ: Có vẻ như ông nhìn thấy tương lai?
Đạo sư: Đôi khi. Ông sẽ khốn khổ vì Quế Sơn. Nhưng 

ông cũng sẽ vinh quang vì Quế Sơn. 
Nhà thơ: Ông không sợ tôi bỏ chạy? Hoặc bán xới đi 

lấy tiền chơi đĩ khắp thế giới?
Đạo sư (cười): Thử xem. Một cõi ngoài ly tán cũng ly 

kỳ máu xương.

(Có tiếng còi xe)

Đạo sư: Họ tới rồi. Tôi phải đi. (hỏi đệ tử) Con ở lại đây 
chứ?

Đệ tử: Dạ không, con vào rừng.
Đạo sư: Ta vẫn biết con là người của Mặt trận. Cầu 

chúc con bình an. (Quay sang nhà thơ)  Cả ông nữa, bình 
an nhé. Nhớ chăm sóc bụi tường vi giùm tôi.

(Đạo sư khoác túi vải lên vai dợm bước. Nhưng ngài  
đứng lại rồi nằm sấp xuống mặt đất. Khi người Mỹ bước 
vào, ngài mới đứng lên và bước ra. Đệ tử cũng bước ra 
theo họ. Chỉ còn nhà thơ Lê Ngàn ngồi lại).

                                                                   



HỒI  II
                    

CẢNH 1: 
Nhà thơ Lê Ngàn vẫn ngồi đó, tê liệt. Tiếng súng đạn 

ầm ầm. Tiếng xe tăng nghiến xích sắt trên đường. Tiếng 
la hét. Tiếng khóc. Tiếng bài hát “Giải phóng miền Nam 
chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ, phá tan 
bè lũ bán nước. Ôi xương tan máu rơi hận thù này ngất  
trời…” cho biết đã đến thời điểm 30.4.1975. Vợ và hai  
đứa con của Lê Ngàn tuần tự xuất hiện và ngồi trước mặt 
nhà thơ.

Vợ nhà thơ: Hình như mọi người đã bỏ chạy hết rồi. 
Nhà thơ: Rồi họ cũng sẽ phải quay lại. Chúng ta cần 

bình tĩnh đón nhận bất trắc không sợ hãi. 
Vợ nhà thơ: Ai cũng sợ bị giết và cướp mất tài sản. 
Nhà thơ: Chúng không thể giết hết được nhân dân. 

Không ai có thể cướp Quế Sơn của chúng ta. Ngày mai, 
các con không phải đi học nữa. Chúng ta sẽ đốt bỏ am 
này và dựng một ngôi nhà lá nhỏ, hằng ngày cầm dao vác 
cuốc chăm sóc và bảo vệ rừng quế, đóng trọn cái số phận 
bần nông vinh quang khốn kiếp của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. May ra, chúng ta sống sót.

(Video Clip chiếu cảnh am Quế Sơn to lớn chìm ngập 
trong khói lửa. Cả nhà Lê Ngàn đứng nhìn đám lửa, im 
lặng thẫn thờ. Người đệ tử cũ của đạo sư xuất hiện trong 
vai trò của một cán bộ cùng với mấy dân quân đeo băng 
đỏ, tay cầm súng).

Cán bộ: Tất cả kinh sách cũng cần phải thiêu hủy. 
Không được để bất cứ nọc độc nào của Mỹ Ngụy lây 
nhiễm vào xã hội mới.



Nhà thơ: Các ông thấy cái nào là nọc độc thì cứ đốt. 
Tôi không làm.

(Ông cán bộ hất đầu. Mấy người dân quân xông vào 
nhà, họ khuân ra từng đống sách ném vào lửa. Cả nhà Lê 
Ngàn tiếp tục im lặng nhìn đám cháy cho đến khi mọi thứ 
trở thành tro bụi. Ông cán bộ và mấy dân quân bỏ đi, một  
người trong số họ hùng hồn hát: “Giải phóng miền Nam 
chúng ta cùng quyết tiến bước…”).

CẢNH 2: 
Trên đồi Quế Sơn, gia đình Lê Ngàn đang trồng mì.  

Ông cán bộ từ xa đi tới.

Vợ nhà thơ: Hình như  thằng cán bộ tìm mình.
Nhà thơ: Mọi người lánh đi một chút, để bố nói chuyện 

với thằng này.

(Khi mọi người đi hết, cán bộ xuất hiện)

Cán bộ: Lao động tốt đấy. Nhưng nhà ông để đất hoang 
nhiều quá, hiến cho Hợp tác xã đi.

Nhà thơ: Ông nói gì? Đất này hoang à? Cỏ tôi để cho 
bò. Cây tôi để làm củi. Thằng nào xớ rớ tới tôi chém cho 
bỏ mẹ.

Cán bộ: Tôi muốn giúp ông để ông có cơ hội đóng góp 
cho cách mạng, nhưng ông không muốn thì ông sẽ phải 
khóc mà dâng. 

Nhà thơ: Chúng mày muốn ăn cướp?
Cán bộ: Ông bảo cách mạng ăn cướp?
Nhà thơ: Đứa nào chiếm đất của nhân dân là ăn cướp. 

Chúng mày tưởng chỉ có chúng mày là cách mạng hả? 
Tao cũng là cách mạng nè. Tao chống cường quyền bóc 
lột áp bức có phải là cách mạng không? Mày là cường 
quyền hay mày là nhân dân? 



Cán bộ: Chống lại chính quyền là phản cách mạng. Các 
đồng chí đâu? Bắt thằng phản động này. 

(Mấy dân quân chạy đến. Một người bịt mồm nhà thơ,  
hai người khác giữ và trói gô nhà thơ lại. Rồi họ lôi ông 
đi như một con chó).

   

CẢNH 3: 
Vợ con nhà thơ đang xới đất trên đồi Quế Sơn.

Con trai (đứng chống cuốc): Mẹ, con muốn đi tu.
Mẹ: Con không thể trốn tránh cuộc sống này. 
Con trai: Con không trốn tránh, nhưng con ghê tởm nó.
Mẹ: Con muốn tu thì cứ tu tại đây. Đây là đất Phật. 
Con gái: Đây là đất của quỉ dữ. 
Mẹ: Con không được nói thế.
Con gái: Thế tại sao họ lại bắt bố?
Mẹ: Vì bố muốn làm người tuẫn đạo. Con hiểu không?
Con gái: Không phải. Bố chỉ muốn giữ những gì của 

bố. 
Mẹ: Điều ấy cũng không sai. Nhưng mẹ biết bố còn 

muốn sống như một biểu tượng. Và bố phải trả giá cho 
nó. Thời đại này không còn biểu tượng. 

Con trai: Bố không thể cứu vãn được những gì đã mất. 
Ngày hôm nay, chúng ta lại bị cướp mất một vạt đồi nữa. 
Không biết cho đến khi bố được tha về, chúng ta còn chỗ 
dung thân hay không?

Mẹ: Đấy là điều mẹ không muốn con bỏ cuộc. Chúng ta 
sẽ chết ở đây. 

Con gái: Cái chết không làm chứng được cho chân lý.
Mẹ: Nhưng nó làm chứng được cho sự sống của chúng 

ta.



(Có tiếng ồn ào, lộn xộn, càng lúc càng lớn, rồi đám 
đông xuất hiện với dao, cuốc, xẻng trên tay. Người ta  
nghe được một vài tiếng: “Đất của tôi”. Một vài tiếng  
khác: “Đất không là của ai”. Khi họ đi qua, trên sân 
khấu không còn nhìn thấy vợ con nhà thơ Lê Ngàn nữa.  
Thay vào đó, Lê Ngàn cầm búa và đục, đang tạc thơ vào 
hòn đá tảng).

   CẢNH 4: 
Vườn đá tảng.

Nhà thơ (vừa đọc vừa đục): 
“Không văn hiến nữa để văn bia chói lọi
dòng giống hoang 

Không lên đường xuống phố nữa để 
thân tàn ma dại với 
mai sau 
Không ngấp nghé cõi đời sắp
hết
tiếng chuông đổ vào tịch mịch
không với bao la 
cát chạy
hôn bàn chân em ướt 
không tận cùng 
tiếng rên

Không với đất để lên trời ngửa cổ 
hôn vạn dặm
Không với trời để về đất 
ôm chúng sinh gặm lá cỏ
vu vơ
Không ngày mai tắt thở 



(Ngắt quãng bởi những tiếng thét. Nhà thơ bước qua một 
tảng đá khác)

Không be bét thời gian để cô quạnh
nghìn trùng máu
lạnh tanh
Không nhòe nhoẹt dấu chân vô định
hồn người
Không với mặn 
nồng nồng trái chín
không với xanh xao đằm đằm lông măng
không một chút
không nhiêu khê khúc khuỷu lời
thú hoang 
ghềnh đá mốc
Không khóc”

(Nhà thơ đi khuất sau một tảng đá. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Những đóa tường vi của tôi vẫn nở chứ?

(Nói xong đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Những đóa tường vi vẫn nở, nhưng nó không 
phải của ông.

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Những đóa tường vi chắc chắn không phải của 
tôi, hay của Hồ Chí Minh, hoặc của ông, nhưng đóa tường 
vi nở sáng ngày hôm đó đã thuộc về tôi. Trở thành nghiệp 
chướng của tôi.

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)



Nhà thơ: Vậy thì ông nên quên đã có một đóa tường vi 
vừa nở hay đã nở ngày hôm đó, cũng như ông nên quên 
những chuyện đã xảy ra ở xứ này. 

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Tôi không thể quên một đóa tường vi, cũng như 
không thể quên những oan hồn vất vưởng của cả hai phía 
trong cuộc chiến vừa qua. 

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Cuộc chiến chưa chấm dứt.

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Tôi biết điều ấy. Chính vì thế tôi muốn kiến tạo 
một tâm thức hòa bình cho con người. Và tôi cũng muốn 
lập trai đàn giải oan. Tôi muốn trở lại Quế Sơn.

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Quế Sơn của ông không còn nữa. Am của 
ông, tôi đã đốt. Đất của ông, người ta đã cướp. Ở đây, chỉ 
còn linh hồn tôi thoi thóp. Và thơ tôi lao động trên phế 
tích của ngôn ngữ thời gian. 

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Ông đang đứng ở đâu? Chẳng phải là Quế Sơn 
tao nhã nẻo về cố quận? 

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)



Nhà thơ: Tôi đang đứng ở chỗ máu chảy tang thương 
ngẫu lục vẫn truyền sử xanh.

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Vẫn không phải vô sở trú thì có thể trao đổi 
trên cơ sở hiện sinh hiện tượng cơ cấu luận, phải không 
đạo hữu?

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Không, Quế Sơn đã không còn hiện thực xã 
hội chủ nghĩa mà quá độ đến hậu hiện đại thất tung thất 
tán rồi. 

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Thế thì ông cần phải bình tâm hồi hướng chân 
như.  Sáng mai, tại New York, tôi có buổi pháp thoại với 
các quan chức Liên Hiệp Quốc về ý nghĩa của sự dời đổi 
xét cả trên hai bình diện tâm thức và lịch sử. Buổi pháp 
thoại sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên toàn 
thế giới, sau đó là cuộc hành thiền qua phố Wall… Ông 
tham dự nhé.

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ: Ông muốn làm Phật sống à?

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Ông cũng biết là Phật vô cầu, tại sao ông hỏi 
tôi điều đó?

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)



Nhà thơ: Vì tôi thấy buồn cười.

(Nhà thơ đi khuất. Đạo sư xuất hiện)

Đạo sư: Lòng thành của tôi chưa đủ để chuyển hóa ông. 
Thật đáng tiếc. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi không tiếp 
tục chuyển vào thế giới tâm nguyện hòa bình của chư 
Phật, trong đó có ông. 

(Đạo sư đi khuất. Nhà thơ xuất hiện)

Nhà thơ (cười lớn, tiếp tục đục đá và đọc): 
“Không cười cợt đười ươi và 
gái gú
chay tịnh mắt
để lòng tà vô độ

Hình đã đổ đè bóng 
Mưa đầu mùa trút suốt chiều hôm
lồn cạn
ráng chiều xanh 
mướt 
Không gọi nữa em yêu ngày chuyển 
bụng 
sinh đẻ hoàng hôn 
không thác lũ mặt trời

Không trăng sao của sến
mùa đĩ ngựa 
làm tình với mây bay
thoát
Không phu phen chữ 
nghĩa đồng bào 
rối loạn cương dương cõi miền thánh



Không một lần nữa
âm binh
Không ở lại lầu xanh thiếu phụ để thúy kiều 
về quê (Tàu) bắt ốc nuôi chồng cũ
không vào lăng thăm vua không vào miếu thăm thần 

không đốt hương 
để nghìn thu vắng 
lạnh cẳng lạnh gáy lạnh lưng 
ba nghìn thế giới
Không bó tay ngồi xổm chửi đổng thiên hạ
Nhất định không 
tao tất thắng mày tất thua
cả cái chết”.

                                                                 

HỒI  III. 
                            

CẢNH 1: 
Nhà thơ Lê Ngàn vẫn đục đá. Chỉ có âm thanh của cái  

đục chạm vào đá. Tiếng đục chậm dần và tắt hẳn. Sân 
khấu hoàn toàn im lặng và rồi đoàn người biểu tình xuất  
hiện. Họ là những người già, cả đàn ông và đàn bà, mang 
theo hình Hồ Chí Minh và quốc kỳ Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam đi trước. Tiếp theo là các biểu ngữ: “Trả 
đất lại cho chúng tôi”, “Chúng tôi cần công lý”, “Đả 
đảo bọn cướp nhà, cướp đất”… Trên những chiếc nón lá 
nông dân của họ cũng có những dòng chữ tương tự. Họ 
đi lặng lẽ, mệt mỏi, kéo lê trên sân khấu nhiều vòng, như 
thể họ đã đi qua nhiều năm tháng. Sân khấu vẫn im lặng.  
Chỉ có ánh sáng thay đổi như ngày qua đêm, rồi lại  
ngày… 



                              

CẢNH 2: 
Tiếp theo đoàn biểu tình, Đạo sư dẫn đầu đoàn người  

hành thiền từng bước đi qua sân khấu, rất chậm, có tiếng 
mõ làm nhịp. Backdrop chuyển qua phố Wall, New York.  
Khi đoàn người cùng với đạo sư vòng trở lại sân khấu lần 
thứ hai, cũng vẫn rất chậm trong tiếng mõ, phóng viên  
báo Time xuất hiện. Đoàn người đứng lại, tay chắp trước 
ngực.

Phóng viên: Thưa đạo sư, ngài có ý định sẽ tổ chức 
hành thiền qua lăng Hồ Chí Minh?

Đạo sư: Mô Phật. Một ngày nào đó. Đấy là một ý tưởng 
tuyệt vời. Phố Wall hay quảng trường Ba Đình cũng vô 
ngại như nhau. 

Phóng viên: Ngài tin  chính quyền Hà Nội sẽ cho ngài 
về làm điều đó?

Đạo sư: Chuyện gì cũng có thể. Tôi luôn để ngỏ tất cả 
mọi cơ hội tốt lành. 

Phóng viên: Có nghĩa ngài nghĩ Hà Nội sẽ thay đổi?
Đạo sư: Vâng, vấn đề là thời gian và chúng ta biết chờ 

đợi.
Phóng viên: Có người nói pháp môn của ngài có thể sẽ 

được Hà Nội chọn như một giải pháp cho vấn đề tư tưởng 
thời kỳ hậu Cộng sản ở Việt Nam. Thưa ngài, có thể xảy 
ra điều đó không? 

Đạo sư: Phần anh, anh có tin không?
Phóng viên: Về mặt lý thuyết thì có thể. Việt Nam đang 

có một khoảng trống về tư tưởng sau khi ý thức hệ Cộng 
sản phá sản. Tư tưởng chắp vá và hời hợt của ông Hồ Chí 
Minh không đủ tầm để thay thế, mặc dù chính quyền đã 
có nhiều nỗ lực cổ xúy cho cái gọi là tinh thần dân tộc của 



ông ta. Việt Nam vẫn là một quốc gia Phật giáo và ngài là 
nhân vật được thế giới kính trọng.
Đạo sư: Cám ơn anh. Thật ra, những nỗ lực hoằng pháp 
của chúng tôi đang hướng đến toàn nhân loại. Không chỉ 
Việt Nam đói khổ cần được lấp đầy bằng an lạc mà Tây 
phương cũng cần được giải thoát bằng những hân tưởng 
của thiền gia. 

Phóng viên: Có thể là vậy. Một số tăng thân của ngài 
cho rằng Quế Sơn là đất thánh, ngài sẽ về Quế Sơn và lập 
đạo tràng ở đó?

Đạo sư: Ở đâu con người an lạc, ở đó là đất thánh. Khi 
điều kiện cho phép, tôi sẽ về Quế Sơn, chỉ mong nhìn 
được những đóa tường vi vẫn nở. 

Phóng viên: Những đóa tường vi có ý nghĩa gì với 
ngài?

Đạo sư: Nẻo về cho những linh hồn luân lạc.
Phóng viên: Tại sao ngài không nói về Niết Bàn?
Đạo sư: Đạo Phật trong đời sống và Niết Bàn của tôi là 

hạnh phúc của cha mẹ tôi. Tôn giáo cần được nhìn thấy ở 
những góc độ hình nhi hạ và chỉ ở bối cảnh hình nhi hạ, 
tôn giáo mới mang lại an bình cho con người. 

Phóng viên: Phải chăng tôn giáo không cần “Thượng 
đế”?

Đạo sư: Tôi không nói là con người không cần Thượng 
đế, nhưng con người cần phải biết tự lo liệu cho mình.

Phóng viên: Tiếng nói của ngài có thể hòa giải được 
những khác biệt đối kháng?

Đạo sư: Tôi tin là vậy khi con người có thiện tâm, thiện 
ý với nhau.

Phóng viên: Nhưng chính tôn giáo vẫn là những 
nguyên nhân chính yếu nhất của sự chia rẽ con người.

Đạo sư: Vâng, đấy chính là một trong những lý do 
chúng tôi muốn tôn giáo hòa giải giữa con người với nhau 
trước khi hòa giải với Thượng đế. 



Phóng viên: Liệu ngài có hòa giải được với Hà Nội và 
hòa giải được những người Việt Nam sau cuộc chiến vừa 
qua, đặc biệt với đồng đạo của ngài ở trong nước?

Đạo sư: Trước hết cần phải nói lại điều này: Pháp môn 
của Quế Sơn và bản thân tôi không đối kháng với bất cứ 
ai, cho nên vấn đề hòa giải không cần phải đặt ra đối với 
vị thế của Quế Sơn. Tôi không phủ nhận rằng giữa những 
người Việt Nam còn nhiều ngăn cách và khác biệt, pháp 
môn của Quế Sơn không có khả năng hòa giải chính trị 
cho một dân tộc, nhưng pháp môn của Quế Sơn có thể 
mang đến cho mỗi con người một giải pháp riêng.

Phóng viên: Sau Liên hiệp quốc, ngài có định đến Little 
Saigon trước khi được về Hà Nội? 

Đạo sư: Vâng, tôi sẽ đến đó với những đóa tường vi dù 
có được hoan nghênh hay không. 

Phóng viên: Có một vài tờ báo của người Việt đang bôi 
nhọ ngài. Đó có phải là tình cảnh của một tiên tri với 
đồng hương của mình như trong Kinh thánh Thiên chúa 
giáo, hay có những tranh chấp về ảnh hưởng giữa ngài và 
các thế lực khác? 

Đạo sư: Không ai phủ nhận được sự thật. Và chỉ trong 
sự thật, con người mới tìm được sự công bằng. Pháp môn 
của Quế Sơn là nụ cười và chia sẻ nụ cười. 

Phóng viên: Ngài không phủ nhận sự tranh chấp?
Đạo sư: Thế giới vốn mâu thuẫn và tranh chấp, nhưng 

tôi đến để đối thoại và hòa giải trong sự khiêm cung của 
một hành giả, chuyển hóa năng lượng hòa bình vào tâm 
thức con người. 

Phóng viên: Tách rời khỏi hệ thống Phật giáo chính 
thống, pháp môn của ngài có thể bị coi là một dị giáo?

Đạo sư: Phật giáo là con đường mở. Và người ta có 
nhiều cách khác nhau để giải thoát. Pháp môn của Quế 
Sơn chưa bao giờ là một dị giáo.



Phóng viên: Về cơ bản, đó là một tư tưởng đối nghịch 
với các chế độ toàn trị. Nhưng xem ra Hà Nội vẫn có ý 
định đón chào ngài. Ngài giải thích điều này thế nào?

Đạo sư: Anh có vẻ vẫn thích nói chuyện chính trị. Thật 
ra, anh cũng như tôi đều biết trong chính trị, tất cả chỉ là 
những con bài, và người làm chính trị biết khi nào họ phải 
đi nước cờ nào. Tôi cũng sẽ trở thành một con bài trong 
ván cờ của họ. Vấn đề là tôi tìm được lợi ích gì trong ván 
cờ ấy. 

Phóng viên: Vâng, lợi ích của ngài?
Đạo sư: Tôi có cơ hội để nói những điều tôi ước mơ cho 

đồng bào mình.
Phóng viên: Họ có cho ngài cơ hội ấy không?
Đạo sư: Khi đứng trước đồng bào mình, không ai bịt 

được miệng tôi.
Phóng viên: Xét cho cùng, ngài là một giáo sĩ hay nhà 

chính trị?
Đạo sư: Đi đến tận cùng một giáo sĩ sẽ là một nhà chính 

trị, và đi đến tận cùng nhà chính trị sẽ là một giáo sĩ. Theo 
quan điểm của tôi, nếu cả nhà chính trị và giáo sĩ ý thức 
được đầy đủ điều này thì sẽ tốt hơn cho xã hội loài người. 
Bởi tận cùng của mọi đức hạnh đều giống nhau. Nhưng 
sự cấu kết giữa tôn giáo và nhà nước lại là một thảm họa 
cho con người, như nó đã và đang xảy ra trong lịch sử. 

Phóng viên: Tôi có thể hiểu đạo tràng của ngài như một 
cộng đồng chính trị không?

Đạo sư: Chúng tôi không nhằm mục đích chiếm lĩnh 
quyền lực, mà giải thoát quyền lực trên cuộc sống để con 
người có thể an cư  trong tự do. 

Phóng viên: Hà Nội tin rằng ngài vô hại? 
Đạo sư: Thậm chí, họ có thể nghĩ chúng tôi trang trí cho 

bộ mặt nhân quyền và chính sách hòa giải của họ. 
Phóng viên: Ngài chấp nhận điều ấy?
Đạo sư: Chẳng có điều gì không phải trả giá và sự trả 

giá nào cho lịch sử bao giờ cũng đắt. Vì thế cơ hội để 



người ta có thể nhen lên niềm hy vọng thì dù nhỏ đến đâu 
cũng quí.

Phóng viên: Ngài hy vọng điều gì?
Đạo sư: Mọi người tin vào sự đối thoại.

(Đám đông hành thiền vây quanh người phóng viên và 
nuốt mất ông ta. Họ vẫn chắp tay và tiếp tục bước đi  
trong nhịp của tiếng mõ). 

                                                          
                                                           

HỒI  IV.
                                 

CẢNH 1: 
Vườn đá tảng. Nhà thơ Lê Ngàn cùng vợ và hai con,  

mỗi người ngồi trên một tảng đá. Tất cả đều trần truồng. 
Thỉnh thoảng từ xa vọng lại tiếng của đám đông: “Trả 
đất lại cho chúng tôi”, “Đả đảo bọn cướp nhà, cướp 
đất”…

Con trai: Con không tin ông ấy dám vác mặt về đây đòi 
đất.

Vợ nhà thơ: Có thể ông ta không đến, nhưng biết đâu 
ông ta lại chẳng bắt tay với chính quyền để đuổi mình ra 
khỏi đây.

Con gái: Tại sao bố không điều đình sòng phẳng với 
ông ta? Chẳng phải chúng ta đã có công gìn giữ nó tới 
ngày nay, dù không còn nguyên vẹn? 

Nhà thơ: Chính vì chúng ta đã gìn giữ nó suốt mấy 
chục năm qua bất chấp tù tội và máu chảy, cho nên bố 
không muốn chúng ta phải từ bỏ nó. 

Con gái: Chắc chắn hôm nay ông ta đến chứ?
Nhà thơ: Ông ta đã hẹn bố như thế. 



Con gái: Tại sao bố không tin có thể nói chuyện phải 
trái với ông ta? 

Nhà thơ: Không thể nói chuyện với những người mà họ 
đã tự cho mình một huyền thoại thần thánh. 

Con trai: Có khi bố lo lắng quá đáng.
Nhà thơ: Con đừng quên sự cuồng tín tôn giáo là một 
trong những bi kịch khốc liệt nhất của con người, nhiều 
khi nó đẩy con người tới chỗ phản lại chính cái lý tưởng 
của mình.

Con trai: Nhưng chắc gì ông ta đến để đòi đất? 
Nhà thơ: Dù ông ta mua lại hay ông ta đòi, bố cũng 

không chấp nhận. Không có bất cứ sự thương lượng nào 
với Quế Sơn. Bởi Quế Sơn cũng là đất thánh của chúng 
ta.

Con trai: Nó chỉ là đất thánh của bố thôi. Con thấy 
sống ở đâu cũng được. Quế Sơn chỉ mang lại phiền toái.

Nhà thơ: Quế Sơn là danh dự của chúng ta. Bố thà chết, 
không để mất Quế Sơn.

Con trai: Con sẽ đi khỏi đây sau vụ mùa này.
Nhà thơ: Gia nghiệp của bố cũng là của con.
Con trai: Con không cần. Các đấng tối cao muốn giành 

giật thánh địa làm chỗ cho người ta tôn thờ thì cứ giành, 
nhưng đừng để con chiên của mình đổ máu.

(Nói xong, người con trai đi khuất sau các tảng đá).

Vợ nhà thơ: Thật ra em nghĩ, ông ta sẽ không ra mặt để 
làm chuyện này. Vấn đề là chúng ta phải đối phó ra sao 
khi có áp lực của chính quyền?

Nhà thơ: Đến đường cùng, anh sẽ tự thiêu. Đó là cách 
làm cho Quế Sơn trở nên ô uế, ông ta phải xấu hổ và danh 
dự của chúng ta được gìn giữ. Em có dám tự thiêu với anh 
không?

Vợ nhà thơ: Em không dám hứa. Điều ấy đòi hỏi sự 
dũng cảm, có khi là điên rồ.



Nhà thơ: Em cũng nghi ngờ lẽ phải của chúng ta ư?
Vợ nhà thơ: Không, em không nghi ngờ gì cả. Chính 

em đã đổ mồ hôi, nước mắt xuống đất này. Nhưng tại sao 
chúng ta phải chết để cho người khác hưởng? 

Nhà thơ: Đôi khi, người ta cũng cần phải chết cho chân 
lý.

Vợ nhà thơ: Không dại. Chân lý luôn thuộc về kẻ 
thắng. Em muốn cho người ta thấy chân lý và sự công 
bằng.

Con gái: Mẹ nói đúng. Hoặc chúng ta tung hê tất cả như 
anh Hai, hoặc chúng ta tử thủ đến cùng. 

Nhà thơ: Trong trường hợp của chúng ta, cả hai điều ấy 
đều bất khả. Họ sẽ vất chúng ta ra khỏi chỗ này như nhổ 
một rúm cỏ. Chúng ta không có quyền từ chối ước muốn 
của họ. Chúng ta cũng không có cả tiếng nói để tự vệ. 
Chúng ta chỉ có cái chết để minh chứng cho lẽ phải. 

Vợ nhà thơ: Em không chấp nhận mất hết. Em sẽ 
đương đầu.

(Đoàn biểu tình rách rưới với những biểu ngữ “Đả đảo 
bọn cướp nhà, cướp đất”, “Trả lại đất cho dân nghèo”,  
“Chúng tôi đòi công bằng”… đi ngang qua sân khấu 
chậm chạp, lê lết trong im lặng. Khi họ đi hết, gia đình 
nhà thơ Lê Ngàn cũng không còn một ai. Sân khấu trống 
trơn. Từ rất xa có tiếng mõ và tiếng tụng kinh từ từ lớn 
dần, cho đến khi nó trở thành một thứ âm thanh ồn ào 
chiếm lĩnh hết không gian, đạo sư xuất hiện).

                          

CẢNH 2: 
Âm bản. Vườn đá tảng. Chuyển qua kịch hình thể với  

những vũ điệu theo kiều hát Bội. 
Sự xuất hiện của đạo sư làm cho thế giới bỗng nhiên im 

lặng. Từ căng thẳng, khuôn mặt của đạo sư trở nên hân 



hoan khác thường. Ngài nhìn quanh như thể tìm lại  
những gì thân thuộc. Ngài sờ vào từng tảng đá và ngửi.  
Ngài cúi xuống đánh hơi sát mặt đất và bốc lên một nắm 
tung lên trời. Ngài lại cúi xuống mặt đất và ngửi. Khuôn 
mặt ngài giãn ra một nụ cười mãn nguyện. Rồi ngài nằm 
sấp xuống, hai tay giang rộng ôm mặt đất. Tiếng mõ bắt  
đầu vang lên từng tiếng, chững chạc. Rất lâu sau, ngài 
đứng lên. Lúc đó tiếng sênh phách mới hòa nhịp. Ngài  
bước đi, hai tay khuỳnh ra và ôm một khoảng trống. Vẫn 
loanh quanh qua các viên đá tảng, ngài chưa thật sự tìm 
thấy cái ngài muốn, vì thế có lúc ngài ngửa cổ lên trời,  
ngửi hư không. Từ trên cao rơi xuống một cái lọng che 
trên đầu ngài. Khuôn mặt ngài trở nên trầm trọng và ngài  
bước đi nặng nề. Trước mặt ngài xuất hiện một cái ghế 
trông giống như ngai vàng rực rỡ. Ngài ngồi xuống cái  
ghế đó. Loay hoay trên ghế một lúc ngài mới tìm được 
một tư thế thoải mái. Ngài muốn nói một điều gì đó 
nhưng không thành tiếng. Tiếng sênh phách từ từ lắng 
xuống. Người ta nghe thấy có tiếng rên của phụ nữ sung 
sướng lúc làm tình. Ngài ngồi mơ màng. Khán giả chờ 
đợi ngài sẽ sục cặc và dường như ngài đã sục cặc. Bất  
chợt tiếng đại hồng chung vang lên, trầm và mạnh. Ngài  
sửa lại tư thế, xếp bằng hai chân tọa thiền. Tiếng chuông 
và tiếng rên của đàn bà quyện vào nhau, làm nhịp cho 
nhau. Bỗng nhiên ngài gầm lên để chiến thắng cơn cám 
dỗ. Ngài đạp đổ chiếc ghế. Nhưng tiếng rên đàn bà vẫn 
còn đó. Tiếng chuông cũng trở nên hoan lạc. Ngài lại  
bước đi, tìm kiếm cái thất lạc. Dường như không còn Quế 
Sơn. Không còn vườn đá tảng. Ngài đi trên đồng bằng, 
trên những phố không người. Rồi ngài quyết định phải  
nhặt nhạnh lại mọi thứ của ngài. Nhưng thật ra ngài cũng 
không phân biệt được cái gì là của ngài và cái gì không 
phải của ngài. Bởi thế, ngài nhặt tất cả những gì ngài  
thấy. Ngài bị đánh đập bởi lũ côn đồ. Ngài bị phỉ nhổ bởi 
đồng đạo. Tuy thế, tiếng rên của đàn bà vẫn đeo bám 



ngài. Ở cuối đường, tiếng rên làm cho ngài gục xuống 
cùng với bóng tối. 

Sân khấu lại trở nên im lặng như thể chưa diễn ra điều 
gì. 

Nhà thơ Lê Ngàn xuất hiện, ông đi ngang sân khấu một 
tay cầm ngọn nến, một tay cầm đóa tường vi. Rồi vợ và 
con trai, con gái ông cũng lần lượt xuất hiện và đi qua 
sân khấu như đi qua trần gian và không để lại một dấu 
vết gì. Nhưng những con người khốn khổ thì vẫn tồn tại.  
Đoàn biểu tình với biểu ngữ: “Đả đảo bọn cướp nhà,  
cướp đất”, “Trả lại đất cho chúng tôi”… kéo lê tới giữa 
sân khấu và họ ngồi xuống, tại đó, mãi mãi. Màn nhung 
của sân khấu vẫn mở. Cho đến khi các diễn viên chính ra 
chào khán giả và mọi nghi thức như tặng hoa đã xong,  
khán giả ra về, những người biểu tình đòi đất vẫn tiếp tục 
ngồi với biểu ngữ của họ. 

4.5.2007

QUÁN

CẢNH 1
Buổi sáng. Quán hẻm bên hè phố với chiếc bàn thấp và 

những chiếc ghế nhựa, sơ sài. Bàn nào cũng có người 
ngồi. Có bàn 1 người. Có bàn 2 người. Bàn 3 đến 5 
người. Hầu hết là đàn ông. Một người đàn ông dựng xe 
và bước đến chỗ bàn đã có 4 người ngồi. Ông ta ngó 
quanh tự tìm cho mình một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

Khách 1: (nói với người đàn ông vừa mới đến – Khách 
5) Đi viếng Bố Già Nam Bộ không?



Khách 5: Ông ấy không phải là người đầu tiên chết và 
cũng không phải là người cuối cùng. Đi làm cái gì. 

Khách 2: Cũng có lý. Đợi tất cả các Bố Già ngủm rồi đi 
viếng một lần cho gọn. 
Khách 5: Bố Già này chết, lại có Bố Già khác xuất hiện. 
Vẫn có cái gì đó vĩnh cửu luân lưu. Cho nên tốt nhất là 
không cần phải tiễn biệt bất cứ ai.

(Người chủ quán đến mời nước)
Khách 5: (nói với chủ quán) Cho một Lipton nóng.
Khách 1: Nhưng vẫn cần một nén nhang cho một người 

tử tế như Bố Già Nam Bộ chứ. 
Khách 5: Chuyện tử tế hay không cũng cần phải coi lại. 

Tao không tin có một thằng Bố Già nào lại tử tế. 
Khách 3: Trong trường hợp nó nghỉ hưu rồi thì có thể.
Khách 5: Đó chỉ là một trò điếm. 
(Ở bàn bên cạnh có ông khách trẻ ngồi một mình, đang 

đọc báo. Ông ta ngẩng đầu nhìn người Khách 5, rồi lại  
cúi xuống chăm chú đọc tiếp).

Khách 2: Làm từ thiện đang là một cái mốt. Lương tâm 
tỉnh thức về già cũng là một cái mốt để mua một vé cho 
đời sau. Bọn cơ hội lúc nào cũng biết cách tận dụng lợi 
thế.

(Người chủ quán bưng nước đến, ông ta định nói một  
điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ông khách ngồi đọc báo 
một mình nên thôi).

Khách 5: Tốt nhất là cứ coi như tụi nó không có. 
Khách 1: Làm sao coi tụi nó như không có được khi 

chúng ta vẫn phải giữ lề luật của bọn nó. 
Khách 2: Cứ địt mẹ chúng nó là xong.
Khách 1: Cũng chẳng có cái gì xong. Chửi chúng nó thì 

cũng chỉ có mình nghe.
(Khách 4 tủm tỉm cười và rít một hơi thuốc, ngửa cổ thả 

khói lên trời. Có tiếng chuông điện thoại. Khách 5  rút  
điện thoại trong túi quần.



Khách 5: (nói điện thoại) Anh đây… Đề tài gì vậy?... 
Để anh tính, sẽ báo lại em sau… Ok, bye.

(nói với Khách 4) Mày viết kịch bản phim không? Bọn 
Thiên Hà đặt hàng.

Khách 4: Phim truyền hình hay phim nhựa?
Khách 5: Truyền hình nhiều tập. Mỗi tập 5 triệu. Đề tài 

cho Teen.
Khách 4: Teen không viết. Tao không thích nhố nhăng. 

Tao chỉ thích xúi dại thôi. 
Khách 1: Để tao viết cho. Ba ngày nữa đưa đề cương. 
Khách 5: Ok.
Khách 2: Xét cho cùng, cũng chẳng có nghề nào lương 

thiện. 
Khách 4: Có đấy. Tôi chỉ viết những gì tôi thích. 
Khách 2: Ông có viết vì tiền không?
Khách 4: Ở Hollywood người ta viết vì tiền. Ở New 

York Times người ta cũng viết vì tiền. Ở tạp chí Văn 
Nghệ, tạp chí Cộng Sản, hay Thanh Niên, Tuổi Trẻ… 
người ta cũng viết vì tiền hoặc một thứ gì đó hơn cả tiền. 
Những chỗ đó không có tôi.

Khách 2: Cứ cho là như thế. Nhưng ông viết cũng vì 
một mục đích riêng nào đó chứ. Mà cái mục đích của ông 
có chắc là không gây tai hại cho người khác? 

Khách 4: Tất nhiên là có thể gây hậu quả, tốt hoặc xấu. 
Nhưng cục cứt thối không phải là không cần thiết như 
một bông hoa thơm.

Khách 2: Dù ở lĩnh vực nào. Người ta cần có trách 
nhiệm với cộng đồng.

Khách 4: Đấy là giáo điều của bọn cai trị. Tôi chỉ muốn 
người ta nổi loạn. 

(Ông khách ngồi đọc báo ở bàn bên cạnh liếc nhìn 
Khách 4)

Khách 2: Tôi không ủng hộ nhà nước. Nhưng có thể là 
vô tình, ông có cùng giọng điệu với một phe phái khác. 
Đó cũng là một cái bẫy.



Khách 4: Không vô tình, cũng không có một cái bẫy 
nào cả. Vấn đề không phải là có đồng điệu hay không với 
một phe phái nào đó, mà là có tự do hay không. Và cái tự 
do ấy cho phép người ta trở nên khác biệt trong khi người 
ta vẫn có thể có một tiếng nói chung.
Khách 3: Mấy cha cãi nhau chuyện cũ xì. Đây mới là vấn 
đề mới: Trưa nay kiếm chỗ nhậu không? Lâu quá chưa 
nhậu.

Khách 1: Nhậu thì nhậu. Ngồi ở đâu?
Khách 3: Vào Dinh Tổng Thống đi.
Khách 2: Ok. Nhưng còn sớm quá. Ngồi đây chút nữa.
Khách 5: Mấy ông đọc bài trên Đàn Chim Việt online 

chưa? 
Khách 2: Có gì hay?
Khách 5: “Bao giờ Trung Quốc tấn công Việt Nam?”. 

Một bài đáng quan tâm. Đọc xong bần thần cả người. 
Khách 1: Vấn đề là thời gian thôi.
Khách 2: Vấn đề lúc nào mà không là thời gian.
(Mọi người cười).
Khách 4: Cầu cho nó đánh. Phải để cho mấy thằng 

Cộng sản nó dạy nhau thì mới tỉnh ra được.
(Ông khách ngồi đọc báo ở bàn bên cạnh lại liếc nhìn 

Khách 4)
Khách 2: Đừng giận mất khôn. Nó đã dạy mấy lần rồi 

mà có tỉnh ra đâu. 
Khách 5: Tôi không hiểu nổi đến giờ này mà tụi nó vẫn 

bợ đít thằng Tàu.
Khách 3: Chính mấy ông mới cần tỉnh ra đấy. Mấy ông 

đừng quên thằng Tàu ho là thằng Việt Nam ốm liền. 
Khách 4: Ông cũng đừng quên là bọn giặc cỏ Mông Cổ, 

bọn mọi rợ Mãn Thanh đã từng đạp đầu cỡi cổ người 
Hán.

 Khách 2: Nhưng rồi người Mông Cổ, người Mãn 
Thanh cũng đã bị Hán hóa. Điều kỳ diệu nhất của lịch sử 
con người là người thắng trong thời chiến lại thường là kẻ 



thua trong thời bình. Ở Việt Nam bây giờ cũng đang diễn 
ra quá trình đảo ngược đó. 

Khách 3: Ông có mơ không đấy?
Khách 2: Mặc dù xã hội càng lúc càng suy đồi, nhưng 

nếu nhìn sâu vào bên trong, chúng ta lại thấy những giá trị 
cũ của cái vốn bị coi là sản phẩm của cuộc xâm lăng về 
văn hóa và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt 
Nam đang được phục hồi một cách ngoạn mục. Hay nói 
một cách khác, chính các giá trị văn hóa xã hội truyền 
thống của miền Nam cũ đã cứu vớt dân tộc này không nát 
bét trong cái vực thẳm của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa máu me. 

Khách 5: Bọn Cộng sản đã phung phí nhân mạng và 
thời gian cho sự ngông cuồng ngu xuẩn.

Khách 3: Chửi Cộng sản hoài không chán à?
Khách 5: Cuộc chiến của sự lì lợm. Im lặng là bỏ cuộc. 

Và người ta chỉ mong có vậy. 
Khách 2: Bi kịch nhất của dân tộc Việt Nam ngày nay 

là hội chứng yêu cái xiềng xích của mình. Và những 
người tỉnh thức bị coi là dở hơi. 

Khách 1: Thôi, lên đường. Đi nhậu cho bớt dở hơi.
(Cả bọn đứng lên rời quán cà phê).

  

CẢNH 2
Quán cà phê tối thui. Những chiếc ghế đôi xếp hàng 

quay lưng vào nhau và quay lưng lại với khán giả. Người 
phục vụ cầm đèn pin soi đường dẫn một cặp tình nhân 
vào ghế ngồi. 

Giữa tiếng nhạc êm dịu, bất chợt một tiếng thì thầm: 
“Nhột em”. Hoặc đôi khi một tiếng rên nhẹ. Khán giả 
không nhìn thấy gì, chỉ thỉnh thoảng có một cặp đứng lên 
sửa lại quần áo cho ngay ngắn trước khi rời quán. Cũng 
thỉnh thoảng lại có một cặp khác vào. 



Một ai đó đốt thuốc. 
Tâm điểm của sân khấu tập trung vào đốm lửa của điếu 

thuốc.
Khi điều thuốc tàn. Những tiếng rên của các cô gái lúc 

làm tình bắt đầu vang lên, từ nhỏ rồi to dần. Và cực đại  
như một bản hòa ca tràn ngập không gian, cho đến khi  
bất chợt đèn bật sáng…

CẢNH 3
…Người ta chỉ thấy trên sân khấu một quán nhậu. Trên 

bàn của 5 ông khách quen thuộc, những dĩa mồi đã cạn. 
Những vỏ chai nằm ngổn ngang dưới đất. Những ly bia 
đang uống dở…Vẫn có người khách ngồi một mình ở bàn 
bên cạnh.

Khách 1: Quán nhậu cũng như bóng đá, thực chất là cái 
được chính quyền định hướng để ru ngủ nhân dân. Nó tạo 
ra ảo giác về tự do và sự thịnh vượng của cuộc sống. Bởi 
thế không lạ gì người ta thấy quán nhậu tràn lan như hội 
hè và bóng đá được tôn vinh như phẩm giá dân tộc mặc 
dù đó là một nền bóng đá què quặt và dơ bẩn. 

(Người khách ngồi một mình nhìn Khách 1 với một vẻ 
căm ghét).

Khách 2: Quán nhậu là chỗ để người ta chỉ trích, chửi 
bới chính quyền mà không sợ bị bắt.

Khách 3: Quán nhậu là chỗ để xì hơi sự bất mãn.
Khách 4: Quán nhậu là chỗ để người ta cảm thấy cuộc 

đời đáng sống.
Khách 5: Vui cũng nhậu. Buồn cũng nhậu. Không vui, 

không buồn cũng nhậu.
Khách 2: Cô đơn cũng nhậu. Làm ăn cũng nhậu. Gặp 

bạn gặp bè không thể không nhậu.
Khách 3: Nhậu là làm tình với cuộc sống.
Khách 4: Nhậu là giết người trong mộng.
Khách 5: Nhậu là khí phách nam nhi.



(Một cô gái bước đến, tay cầm ly bia)
Cô gái: Nhậu là thường tình nhi nữ.
(Cô gái kéo ghế ngồi xuống)
Khách 2: Ừ, thế mới oách. Cứ nhậu là OK.
Khách 3: Nhậu không cần bao cao su.
Khách 4: Nhậu không cần tính đảng.
Khách 5: Nhưng nhậu cần có tính dục.
Cô gái (nâng ly): Anh Năm lúc nào cũng có lý.
Mọi người cùng nâng ly: Em là mồi của bọn anh.
Cô gái: Chấp cả 5 anh đó. 
(Người khách ngồi một mình nhìn cô gái chăm chăm).
Khách 4: Ừ, làm tình cũng cần tính đoàn thể mới vui.
Khách 3: Cũng cần tính khủng bố.
Khách 2: Và đếch cần tính truyền thống.
Cô gái: Nhưng nhất thiết phải có lãnh đạo.
Khách 5: Tất nhiên, đó là vai trò của em.
Cô gái: Nhất trí thế nhé.
Tất cả họ cùng nâng ly và hô: Dzô…
Khách 1: Uống rượu, dễ có cảm giác mình là “phần còn 

lại của thế giới”.
Cô gái: Không uống rượu, em vẫn thấy anh là “phần 

còn lại của thế giới”. Có lẽ đó là điều khiến em luôn luôn 
là một fan của anh. 

Khách 1: Thật ra, không bao giờ có cái gọi là “phần 
còn lại của thế giới”. Đó chỉ là ảo tưởng. Cái tính đồng 
nhất nơi con người mới là thật. Và đó là điều kinh khủng 
nhất. 

Cô gái: Chỉ những người như anh mới nhận ra điều đó. 
Và nó làm cho anh trở thành “phần còn lại của thế giới”.

Khách 2: Chúng mày muốn tán nhau thì để lúc khác. 
Mồi là của chung.

Tất cả họ lại cùng nâng ly và hô: Bọn tao là tất cả thế 
giới. Dzô…

Khách 3: Bọn còn lại là hư ảo. Dzô… (Hắn nâng ly  
một mình).



Khách 4: (Cụng ly với cô gái) Và mồi bao giờ cũng chỉ 
là bánh vẽ.

Cô gái: Tội nghiệp anh Tư thiếu đức tin. (Cô gái cầm 
tay anh Tư đặt lên ngực mình) Mồi thật và sự sống thật. 

Khách 5: Hàng hiệu đó.
Khách 4: Cái gì không thuộc về mình thì cái đó không 
có.

Cô gái: Em đây anh à. 
Khách 3: Thằng này nó “mục hạ vô nhân”. Em cho nó 

biết thế nào là nữ quyền đi.
Cô gái: Em sợ anh Tư choáng.
Khách 4: Thử đi.
Cô gái: Thật chứ không thử.
Khách 4: Coi chừng anh phải bỏ chạy.
Cô gái: Đồ đểu.
Khách 3 (nâng ly): Cái này thì phải… vào.
(Ánh sáng mờ dần rồi tối hẳn).

CẢNH 4
Quán chỉ có một người khách duy nhất ngồi. Chủ quán 

là một bà già, thỉnh thoảng đi ra đi vào. Khách là một cô 
gái. Không ra vẻ chờ đợi một ai. Hững hờ. Trước mặt cô 
là chai bia và gói thuốc. Cho đến khi cô gái hút hết điếu 
thuốc thứ hai, vẫn chẳng có điều gì xảy ra như người ta  
có thể chờ đợi. 

Bỗng nhiên, những âm thanh xốn xang của xe cộ ngược 
xuôi đổ dồn đến, tràn ngập khán phòng. Cô gái vẫn ngồi  
im. 

Màn từ từ khép lại.

9.9.2008

THÀNH PHỐ DƯỚI ĐẦU GỐI
(kịch bản phim ngắn)



(Tất cả mọi hình ảnh đều được nhìn bởi một ống kính 
đặt trong khoảng dưới đầu gối.

Âm thanh thật của đường phố).

NGOẠI. NGÀY.
Đôi chân phụ nữ, váy trên đầu gối, với giày cao gót gõ 

trên hè phố đang lót gạch dang dở.

NGOẠI. NGÀY.
Bên cạnh đôi chân phụ nữ xuất hiện một đôi chân của 

người mù với cây gậy. Họ đi song song với nhau một 
đoạn đường.

NGOẠI. NGÀY.
Và rồi đôi chân phụ nữ rẽ vào một con hẻm ngập nước. 
Cô tháo đôi giày cầm ở tay, lội bì bõm.

NGOẠI. NGÀY.
Đi qua một nhúm phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất dưới 

mái hiên một căn nhà. Họ đang đánh bài tứ sắc.

NGOẠI. NGÀY.
Đi qua một người đàn ông đang ngồi xổm xỉa răng trước 

cửa.

NỘI. ĐÊM.
Đôi chân phụ nữ bước qua ngưỡng cửa một ngôi nhà. 

Và khuất trong bóng tối.

NGOẠI. NGÀY.
Vẫn đôi chân phụ nữ đó và đôi giày cũ, bên cạnh là cặp 

chân đàn ông với đôi giày sạch bóng. 
Họ băng ngang qua đường. 
Dưới chân họ là một nắp cống bằng sắt, hình tròn có hoa 

văn đẹp. Một loại nắp cống xưa cũ. Chung quanh nắp 



cống là một đường rãnh sâu khoảng hơn một tấc và rộng 
gần hai tấc. 

Những bánh xe chen nhau, lách qua nắp cống. Có tiếng 
chửi thề. 

“Địt mẹ mày, đi xe thế à”.
Những ống bô xe xịt khói đứng yên một chỗ. 

NGOẠI. NGÀY.
Trên lề đường, họ bước ngang qua một đứa bé khoảng 

một tuổi nằm dưới đất với cái mũ xin tiền bên cạnh. 

NGOẠI. NGÀY.
Họ bước đến chân cầu. 
Và ngồi thả chân đong đưa bên kè đá. 
Phía dưới bờ nước cạn, xác một con vịt chết bên cạnh 

một búp bê bằng vải.

NGOẠI. NGÀY.
Trong một góc nhìn rộng, trên sông lều bều những đàn 

vịt chết. Từng lớp, từng lớp trôi đầy.
 (một đoạn nhạc duy nhất trong phim: nhạc tưởng niệm 

chiến sĩ trận vong, hoặc âm nhạc diễn tả sự dâng tràn).
Lẫn trong đó một xác người.
Cận cảnh, đó là xác một cô gái.

NGOẠI. NGÀY.
Rồi họ tiếp tục bước đến một khu phố đông người…

NỘI. NGÀY.
…Trong một siêu thị với những đôi chân khác nhau, 

trước các cửa hàng, trên cầu thang cuốn.... Và mất hút 
trong đó.

17.10.2009



THẾ GIỚI
(Kịch câm)

(Tặng Nguyễn Thái Tuấn, Thận Nhiên, Lynh Bacardi,  
Trịnh Cung, Phương Lan của những ngày Đà Lạt 2008).

                                                                
                                                                
 HỒI I.
                                                              

CẢNH 1.
Một người đàn ông giết gà. 

Trước hết, ông ta vặt lông cổ con gà. Một tay cầm hai 
chân con gà giơ lên, cùng lúc bàn tay ấy cũng nắm lấy 
đầu con gà bẻ cong phần cổ để lộ mảng da đã vặt sạch 
lông. Bàn tay kia, ông ta cầm con dao cứa ngang cổ con 
gà. Máu vọt ra tung tóe. Ông ta hứng máu vào một cái  
bát. Con gà đã cạn máu, nhưng vẫn còn dẫy, ông ta liền 
vặn cổ và đút đầu con gà vào cánh của nó rồi nhúng vào 
nồi nước nóng để bên cạnh còn đang bốc hơi nghi ngút.

                                                                 
CẢNH II. 
Con heo bị trói nằm dưới sàn. 

Người đàn ông cầm hai kẹp điện kẹp vào hai tai con 
heo. Ông ta bước về phía cột nhà có sẵn ổ cắm điện, kéo 
cầu dao. Con heo dẫy nhẹ rồi nằm im. Hạ cầu dao xuống,  
ông ta đến gỡ hai kẹp điện. Với sức mạnh hiếm có, ông ta 
bế xốc con heo lên, treo hai chân sau vào một cái móc 
sắt. Thật chính xác, ông ta cầm con dao chọc một nhát  
vào cổ con heo. Máu xối xả vọt ra được hứng vào một cái  
xô nhựa dơ bẩn, dưới đất.

                                                                   



CẢNH III.
Con dê bị xích cổ vào chân cột. 

Người đàn ông cầm chiếc roi tre quất liên tục vào con 
dê. Con dê đau đớn lồng lên tuyệt vọng. Cho đến khi cả 
người đàn ông và con dê đều mồ hôi ướt đẫm, con vật  
mới thoát được cảnh tra tấn. Nhưng liền sau đó nó bị  
chọc tiết như người ta đã chọc tiết con heo.

                                                                    
CẢNH IV.
Con bò chảy nước mắt buồn khôn tả. Nó biết trước số 
phận của mình.

Người ta quàng dây thừng được thắt theo kiểu thòng 
lọng vào hai chân trước con bò, tiếp theo là hai chân sau. 
Sau đó, người ta kéo từ từ cho dây thừng xiết lại rồi giật  
mạnh hai chân trước cho con bò té khuỵu xuống, rồi  
người ta kéo tiếp hai chân sau, con bò ngã chổng vó. Một 
người cầm búa tạ đi đến trước đầu con bò. Đập ba nhát.  
Con bò chết không kêu được  tiếng nào. Ngay sau đó nó 
bị cứa cổ. Máu phọt ra một vòi lớn, cũng được hứng vào 
xô. Một người cầm cái ca nhựa múc máu uống. Ông ta 
lau miệng bằng tay. 

                                                                     
CẢNH V.
Cảnh chợ. 

Một người đàn bà đi chợ chỉ vào con cá lóc đang bơi  
trong thau. Người bán cá bắt con cá đó ra đặt trên thớt.  
Và chỉ cần đập hai cái bằng cán dao, con cá nằm im cho 
bà ta làm vẩy. Trong vòng vài phút, con cá đã nằm trong 
giỏ của người đi chợ.

                                                                     
                                                                     
CẢNH VI.
Trong phòng hộ sinh.



Người đàn bà mang bầu được đỡ lên bàn đẻ. Ánh đèn 
rọi sáng âm hộ người đàn bà vừa được cạo sạch lông 
đang hướng thẳng về phía khán giả. Sau vài đường rạch 
của bác sĩ, âm hộ người đàn bà mở rộng. Một thai nhi  
được lấy ra. Người xem không biết thai nhi ấy còn sống 
hay đã chết. 

                                                                      

HỒI II.
                                                                     

CẢNH I.
Trên bàn nhậu. 

Trong rất nhiều rượu thịt được bày ra, có một đĩa lớn 
đựng thai nhi con người vẫn đang thoi thóp đập.

Mọi người trên bàn nhậu nâng ly và cùng hô vang:  
“Vô”. 

Đó là  âm thanh duy nhất trong suốt vở kịch. Hoành 
tráng và khô khốc.

7.9.2008

TRỐN KHỎI THIÊN ĐƯỜNG

CẢNH 1:
Dưới cột điện, cô gái đứng chờ. Kéo ngang cột điện có 

một biểu ngữ: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Ngài”. Những người đàn ông đi ngang qua, tất cả 
đều ngoái nhìn cô. Thậm chí có người còn đứng lại quan 
sát cô, đánh giá nhan sắc và ước lượng số tiền mà họ sẽ 
phải trả nếu muốn mang cô đi. Nhưng cô không quan tâm 
đến bất cứ một người đàn ông nào như thể cô không nhìn 
thấy họ. 



Cái loa sắt: Đến giờ học tập theo gương ngài.
Cô gái bước đi, bỏ lại cái cột điện một mình giữa sân 

khấu.
Cái bóng đèn đổi màu từ vàng sang đỏ.
Cái loa sắt phát ra những tiếng rên của cô gái.

Một người đàn ông khác xuất hiện. Ông ta trườn ra 
giữa vùng ánh sáng đỏ rồi đứng lên phủi quần áo. 

Người đàn ông (gọi khẽ): Em ơi, đến chưa? 
Cái loa sắt: Không ai có thể đến được nơi này nếu linh 

hồn họ chưa được kết nạp.
Người đàn ông vội bịt tai lại. Và ngồi thụp xuống.
Cái loa sắt: Nhưng cũng không ai có thể thoát được nơi 

này nếu như thân xác họ chưa tan rữa.
Người đàn ông bỏ chạy, nhưng cái bóng đèn đuổi theo 

ông ta bằng những chùm ánh sáng huyễn hoặc. Ông ta 
chạy lòng vòng cho đến khi bị chùm ánh sáng quây nhốt 
lại bằng một màu tím.

Cái loa sắt: Công đức của Ngài phủ sáng khắp đất trời.
Người đàn ông quì xuống.
Cái loa sắt: Uy lực của Ngài vượt qua thời gian.
Người đàn ông cúi lạy.
Cái loa sắt: Tình thương của Ngài không biên giới.
Người đàn ông nằm xuống.
Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn.

CẢNH 2:
Tiếng nói trong bóng tối.

Giọng nữ: Em đây.
Giọng nam: Đi được chưa?
Giọng nữ: Bất cứ khi nào em bước đi, ánh sáng sẽ ngay 

lập tức soi chiếu.
Giọng nam: Anh sẽ cõng em. Bọn chúng sẽ không nghe 

thấy tiếng em bước và cũng sẽ không nhìn thấy dáng em 
đi.



Giọng nữ: Nhưng bọn chúng sẽ đánh hơi được mùi em. 
Giọng nam: Anh sẽ bọc em lại.
Giọng nữ: Làm sao em thở?
Giọng nam: Ở dưới địa ngục không cần thở. 
Giọng nữ: Thôi mình đi.

CẢNH 3:
Cột điện trơ trụi giữa sân khấu. Cái bóng đèn chiếu 

sáng một vòng tròn dưới sàn. 

Cái loa sắt: Tất cả mọi giấc mơ đêm qua đều đẹp. Ngay 
cả những người không ngủ cũng tràn đầy những ý tưởng 
tốt lành. 

Từng người đàn ông xuất hiện đi ngang sân khấu,  
khuôn mặt vô cảm. Không nói năng. Họ lầm lũi đi thẳng 
để đến một nơi nào đó. 

Cái loa sắt: Và hạnh phúc lại đến với chúng ta. 
Từng người đàn bà xuất hiện. Họ cũng lầm lũi đi về 

phía trước. 
Cái loa sắt: Đó là ý muốn của Ngài.
Đột nhiên một cô gái bỏ sân khấu chạy xuống phía khán 

giả và đi ra khỏi rạp hát.
Cái loa sắt: Những kẻ quay lưng lại với Ngài đều phải 

chết.
Có tiếng sấm dữ dội và sau đó là tiếng thét thất thanh 

của cô gái.
Cái loa sắt: Bình an của Ngài thấm đến cây cỏ.
Trên sân khấu đổ mưa. Đoàn người xếp hàng một, cả 

đàn ông lẫn đàn bà, tay chống gậy lặng lẽ đi qua.
Cái loa sắt: Được phục vụ Ngài là vinh quang của 

chúng ta.
Bỗng đoàn người ngừng lại, quay mặt về phía khán giả,  

giơ cây gậy lên trời.
Cái bóng đèn lướt qua từng gương mặt vô hồn của họ 

và lần lượt bôi xóa họ bằng bóng tối.



CẢNH 4:
Tiếng nói trong bóng tối.

Giọng nữ: Có ai nhìn thấy anh ấy đâu không?
Giọng nam: Hình như một ai đó đã đưa anh ta đi.
Giọng nữ: Đi đâu?
Giọng nam: Chúng tôi không biết. 
Giọng nữ: Hãy đi tìm anh ấy giùm tôi.
Giọng nam: Không thể đi trong trời tối thế này.
Giọng nữ: Thì phải có một cách nào chứ.
Giọng nam: Có ai biết đánh hơi không?
Giọng nam khác: Có, tôi biết. 
Giọng nam: Hãy đưa cô ấy đi tìm bạn. 
Giọng nam khác: Không thể được, vì bên ấy chỉ có 

một mùi duy nhất. 
Có tiếng chân một nhóm người rầm rập đi tới. 
Một giọng nói: Bắt thằng này.
Tiếng giằng co, vật lộn.
Một giọng nói khác: Đi.

CẢNH 5:
Vẫn chỉ có một cây cột điện với cái loa sắt giữa sân 

khấu.
Cái bóng đèn vẽ một vòng tròn màu xanh lá cây giữa 

sàn.

Cái loa sắt: Chúng tôi mơ thấy những tiếng cười rúc 
rích. Những khuôn mặt rạng ngời. Những đôi mắt trong 
xanh. Chúng tôi cũng mơ thấy những cánh đồng cỏ. 
Những dòng sông. Những giấc mơ làm chúng tôi no đầy. 
Chúng tôi cảm tạ ơn Ngài. 

Bỗng có tiếng nói phía sau lưng khán giả.
Giọng nam: Chúng tôi không mơ. Chúng tôi không thể 

mơ. Không có bất cứ thứ gì bên trong chúng tôi.



Cái loa sắt: Bên trong chúng tôi là Ngài. Bên ngoài 
chúng tôi cũng là Ngài. 

Giọng nữ (phía sau lưng khán giả): Chúng tôi không 
sinh nở.

Cái loa sắt: Chúng tôi là sự viên mãn của Ngài.
Giọng nam (phía sau lưng khán giả): Chúng tôi chỉ là 

ảo ảnh.
Cái loa sắt: Chúng tôi là sự thật của Ngài.
Giọng nữ (phía sau lưng khán giả): Chúng tôi là sự giả 

dối.
Cái loa sắt: Xin cảm tạ Ngài đã cho chúng tôi nhận biết 

chân lý.
Cái bóng đèn nổ. Vỡ tan. Sân khấu chìm trong bóng tối.
Cái loa sắt: Xin cảm tạ Ngài đã cho chúng tôi được 

hưởng ánh sáng tôn nhan của Ngài. Xin cảm tạ Ngài suốt 
đời chúng tôi. 

6.8.2007

DIỄN TỪ CỦA CÁI CHẾT 
(Cho mẹ tôi)

SÂN KHẤU ĐƯỢC CHIA LÀM 2 Ô

BỐN NGÀN NĂM 
TRƯỚC TRÊN MỘT 
NGỌN NÚI Ở PHÚ 
THỌ.

Một nhóm người thuộc bộ 
lạc Lạc Việt đang ngồi 
nướng thú rừng. Đàn ông 
đóng khố. Đàn bà cởi  
truồng. Thỉnh thoảng có 

NHÂN VẬT TÔI (đứng 
trong một cái lồng chim 
lớn ở một góc sân khấu, 
có thể kéo lên hoặc hạ 
xuống):
-Tôi đang sống trong một 
xã hội bị bằm nát bởi cái 
gọi là chủ nghĩa xã hội và 
hệ quả của cuộc chiến 
tranh 1954 -1975. Nhận 



người hót lên theo giọng 
của một con chim. 

biết tình trạng bị bằm nát 
này không phải đến từ 
một ý thức đối kháng mà 
bởi chính sự ngăn cách 
thực tế giữa tôi với thế 
giới chung quanh, giữa 
tôi với từng con người cụ 
thể, giữa những ý nghĩ và 
ý nghĩa của tôi và những 
người khác, giữa quá khứ 
và hiện tại, giữa các lối 
sống và nhận thức cuộc 
sống, giữa lịch sử cá nhân 
và lịch sử dân tộc. Đó là 
một cảm thức ly tán mà 
hướng quay về chỉ có thể 
là chính tôi, một định vị 
như một khả thể, vừa bấp 
bênh vừa xác tín.
Bấp bênh, bởi một cảm 
giác xao xuyến bất an. 
Một sự đe dọa hủy diệt 
thường trực có khi bóng 
gió có khi hữu hình. Một 
con cá nằm trên thớt. 
Xác tín, bởi tôi thấy mình 
thật sự hiện hữu với niềm 
tin: Tôi vẫn là tôi. 
Tôi vừa thấy mình ở 
trong, vừa thấy mình ở 
ngoài lịch sử. Đó không 
chỉ là lịch sử hình thành 
nên một dân tộc, lịch sử 
hình thành nên một nền 
văn hóa. Mà đó còn là 



Đồng loạt nhóm người  
này đứng lên, mỗi người  
hót theo một giọng chim 
khác nhau. Tiếng chim là 
một thứ tiếng nói bổ sung 
trong ngôn ngữ hàng ngày 
còn rất ít vốn từ của họ.

Một cô gái trong nhóm 
tách ra, cô đi về phía 
rừng.

lịch sử hình thành nên 
chính tôi. Cái lịch sử lúc 
nào tôi cũng muốn xóa 
bỏ. Cái lịch sử bị chia cắt, 
đứt đoạn không phải vì 
chiến tranh hay sự thống 
trị từ ngoài, mà bởi chính 
các nền văn hóa được áp 
đặt. 

NHÂN VẬT TÔI mở cửa 
lồng chim bước ra, hắn 
nhìn đám người đang 
hót. Bất chợt hắn cũng 
chu mỏ hót. Tuy nhiên 
âm thanh từ miệng hắn 
phát ra không phải tiếng 
chim, cũng không phải  
tiếng người.

NHÂN VẬT TÔI quay trở 
lại vào lồng.

-Khi cuộc chiến tranh 
chấm dứt vào năm 1975, 
cùng lúc với sự thống 
nhất về mặt địa lý của đất 
nước, một chia cắt khác 
mới thật sự bắt đầu. Nó 
làm hiển lộ sự khác biệt 
giữa tôi và các diễn biến 
của cuộc sống. Tôi nghĩ: 
Cái chết đã đến. Và tôi bị 
xóa bỏ. Tôi chỉ còn là 
một bóng ma. Cái bóng 



Cô gái quay trở lại. Cô đã 
biết che thân thể bằng lá.  
Tay cô ôm một rổ trứng 
khoảng 100 quả, vừa gà 
vừa vịt.
Mọi người xúm vào xem 
rổ trứng: 
-Trứng ở đâu nhiều vậy?
Cô gái chỉ vào bụng 
mình:
-Tôi đẻ ra nó.
Mọi người:
-Mày là đứa ăn cắp.
Cô gái:
-Tôi không ăn cắp. Tôi đẻ 
ra nó.
Mọi người:
-Hãy chứng minh đi.
Cô gái chỉ vào mấy chiếc 
lá che chỗ kín:
-Tôi đã biết che nó lại.
Mọi người:
-Không ai che, sao mày lại 
che? Nó không chứng tỏ 
rằng mày đã đẻ.
Cô gái:
-Tôi đã chứng tỏ bằng sự 

ma ấy cũng không bao 
giờ lành lặn. Chân bị vất 
dưới gầm giường. Hai tay 
bị xông khói trong gác 
bếp. Còn cái đầu lúc nào 
cũng ngong ngóng bên 
cửa sổ.

NHÂN VẬT TÔI ngồi  
xổm trên cái bồn cầu 
tiêu.



xấu hổ.
Mọi người:
-Sinh đẻ là vinh dự của 
đàn bà. Sao lại xấu hổ?
Cô gái:
-Vì tôi không thụ thai bởi 
một người đàn ông.
Mọi người:
-Nó dâm loàn. 
-Hãy đuổi nó ra khỏi bộ 
lạc.
-Hãy giết nó.
Cô gái:
-Tôi trinh trắng.
Mọi người:
-Điêu ngoa. Gái đĩ già 
mồm.
Đám đông xô cô gái ngã 
xuống vực sau khi đã 
giằng lấy rổ trứng khỏi  
tay cô ta. 
Họ cùng bước ra khỏi sân 
khấu.

NHÂN VẬT TÔI đứng sát  
thành lồng.

-Năm 2000. Tôi trở về 
nơi chôn nhau cắt rốn. 
Tôi không thấy tổ tiên, 
nhưng tôi thấy dòng họ. 
Dù vậy, những người bà 
con không cho tôi thấy 
một mối tương quan nào 
giữa họ và tôi. Ngôi nhà 
xưa kia, nơi tôi đã sinh 
ra, đã có một gia đình 
khác ở. Tôi bước vào 
trong căn nhà ấy. Tôi 



không thấy bóng cha mẹ, 
anh em ruột thịt. Tôi cũng 
không cảm thấy đó đã 
từng là căn nhà của mình. 
Sự xa lạ là cảm quan của 
một kinh nghiệm rất cá 
nhân, đồng thời là một 
biểu thức tất yếu của nhà 
văn. Nó là điều kiện cho 
sự khác biệt và độc lập 
của nhà văn. Tôi đã nghĩ 
thế và tôi trở thành nhà 
văn từ kinh nghiệm xa lạ 
đó. Và những gì được 
viết ra, theo những cách 
thức mà tôi nhận được từ 
bối cảnh cuộc sống chỉ là 
một lịch sử  được sắp đặt 
theo cái cách riêng của 
tôi. Cái cách mà tôi nhận 
được từ chính cuộc sống: 
hỗn độn và chia cắt, 
phẳng và dẹt.
Câu chuyện hay tác 
phẩm, là một nỗ lực gắn 
kết theo một trật tự khác, 
nhằm đạt đến một thông 
suốt liên không gian, liên 
thời gian của tâm thức và 
những sự kiện tương 
quan. 
Không thể nào hiểu được 
vũ trụ khi con người tư 
duy bằng suy tưởng của 
mặt đất. Tuy thế, tôi đã 



TRÊN CON ĐƯỜNG 
MÒN GIỮA RỪNG SƠN 
ĐỊNH, THUỘC HUYỆN 
LA HAI, TỈNH PHÚ 
YÊN NGÀY 15.4.1975.

Người lính du kích địa 
phương áp tải 4 tù binh 
thuộc quân đội Việt Nam 
Cộng Hòa. Đến một ngã 
ba, người du kích nói:
-Đi về phía tay phải.

bẻ gập không gian và uốn 
cong thời gian thành một 
vòng tròn, tạo nên những 
va đập lịch sử. Những cơ 
hội sát sườn. Những số 
phận chồng lấn. Và đó là 
thiết kế bố cục tác phẩm 
của tôi. Không có khởi 
đầu cũng như không có 
kết thúc. Diễn biến cuộc 
sống con người không 
phải là một đường thẳng 
đi từ quá khứ đến hiện tại 
rồi tương lai. Giữa cái 
thường hằng và bất định 
là một nếp gấp của huệ 
nhãn vô ngại. Người ta 
hoàn toàn có thể đi trên 
nếp gấp ấy để thấy được 
thời gian không bao giờ 
là một đường thẳng. 



Một tù binh lên tiếng:
-Lộn rồi, hướng tay trái 
mới về trại được.
Anh du kích quát:
-Tôi nói đi về hướng tay 
phải. 
Tay anh ta lên đạn khẩu 
AK 47. Những người tù  
binh buộc phải rẽ hướng 
phải theo lệnh của anh du 
kích.
Họ đi được khoảng năm 
bước, bỗng anh du kích 
hét lên: 
-Tụi mày bỏ trốn hả?
Cùng lúc tay anh ta bóp 
cò súng. Tiếng nổ đanh và 
khô. Bốn cái xác ngã vật  
xuống. 

Tiếng nổ làm NHÂN VẬT 
TÔI đau nhói, hắn ôm 
ngực.
Sau đó, NHÂN VẬT TÔI 
bước ra khỏi lồng, hắn đi 
một vòng quanh cái lồng 
và xăm xoi những chấn 
song bằng tre. Sau đó 
hắn ngồi bệt xuống, lưng 
dựa vào cái lồng.
-Tôi đã nghe thấy tiếng 
súng từ khi còn là một 
đứa bé. Vào một buổi tối 
năm 1961, những người 
từ trong rừng ra lôi cậu 
tôi đến giữa sân trường 
học và bắn, dưới ánh 
sáng của một cây đèn 
bão. Tôi không biết phải 
nói cậu tôi là một anh 
hùng hay một tên phản 
quốc. Nhưng nhìn thái độ 



của cậu, tôi biết rằng cậu 
tôi đã sống đúng và chết 
không hổ thẹn. Cả nhà tôi 
không ai dám khóc. 
Chúng tôi chôn cậu ngay 
trong đêm đó. Rồi rời bỏ 
ngôi làng. Chúng tôi trôi 
dạt về thành phố và nhai 
kẹo cao su khi bố tôi đi 
làm sở Mỹ. 
Tôi biết không gian có 
nhiều nếp gấp và tôi hoàn 
toàn có thể nhảy từ nếp 
gấp này sang một nếp gấp 
khác. Và tôi không đếm 
thời gian theo cái cách 
của một đồng hồ cát. Bởi 
vậy tôi có thể nhìn thấy 
lịch sử mịt mù trong 
những thời điểm khác 
nhau mà không phải tuân 
theo một thứ tự nào. Cái 
nhìn ấy cho phép tôi thấu 
hiểu lịch sử một cách sâu 
sắc hơn. Và nó cũng cho 
phép tôi dựng nên những 
lịch sử khác. Song song 
và bù đắp cho nhau. Và 
hiểu một cách nào đó, tất 
cả những lịch sử ấy đều 
thật. Cũng như hoàn toàn 
không có một thế giới 
văn chương gọi là hư cấu. 
Sự tồn tại của những sự 
thật khác ấy có thể gọi là 



NĂM 2007. 

Người du kích năm xưa 
giờ đã già. Ông ta ngồi 
uống rượu trong một quán 
nhỏ bằng lá được dựng 
ngay tại ngã ba, chỗ ông 
ta đã bắn bốn người lính 
của chế độ cũ. Ông ta nói  
một mình:
-Được cái này thì mất cái 
kia. Bởi thế tao chỉ lấy 
phần của tao. Phận của 
chúng mày như thế là tốt 
đẹp. Chúng mày cứ suy 
nghĩ kỹ đi có phải thế 
không?

gì? 
 Cần phải có một 
“trường” khác cho sự đi 
lại của tinh thần cũng như 
vật chất trên các nếp gấp 
của không gian và thời 
gian, tôi nghĩ thế. 

NHÂN VẬT TÔI chõ 
mõm sang người đàn ông 
đang uống rượu:
-Tôi nghĩ đó là những 
bước sóng. Ông thử nhìn 
lại sau lưng ông xem.
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Trên bàn ăn trong nhà một ông bộ trưởng.

Ông bộ trưởng nói với bà vợ:
-Sáng nay, thủ tướng nói chuyện riêng với tôi. Ổng 
cho biết tôi phải chuyển công tác.
Bà vợ thản nhiên hỏi:
-Lên hay xuống?
-Sang ngang.
Bà vợ phán:
-Ông mới lên chức đây mà bây giờ rẽ ngang như vậy 
là chắc. Lên nhanh quá cũng không phải là điều tốt 
đâu.
Ông chồng:
-Đúng, một điều chỉnh để cân bằng các thế lực.
-Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Vấn đề cần làm 
ngay của ông là cứ cho rò rỉ thông tin và cho cấp dưới 
biết là muốn chấn chỉnh lại đội hình trước khi đi nhận 
nhiệm vụ mới. Mọi chuyện còn lại để tôi.
Ông chồng gật đầu:
-Tôi hiểu rồi. Bà cũng cần chuẩn bị tinh thần để gặt hái 
phần sau. Cái này mới thật sự béo bở. Tôi sẽ nắm một 
bộ hoàn toàn mới, từ cơ sở vật chất cho đến các vấn đề 
nhân sự sẽ được xây dựng từ trên xuống dưới. Nếu bà 
thu xếp tốt, phen này chúng ta có thể mua được cả một 
hành tinh.
Bà vợ cười:
-Ông yên tâm. Nhưng cái này thì ông cần tuyên bố 
công khai thẳng thừng rằng bộ mới của ông sẽ do ông 
cài cắm tất tần tật các chức vụ lớn bé cũng như sẽ có 
một hạ tầng cơ sở tương xứng với tầm quan trọng và 
hiện đại của nó. Tôi không muốn bỏ sót một thuộc cấp 
nào mà khiến cho họ nghĩ mình thiếu quan tâm đến họ.



Ông chồng cũng cười:
-Phần tôi cũng cần có thưởng chứ?
Bà vợ thản nhiên:
-Chuyện nhỏ. Riêng khoản trợ lý hay thư ký riêng gì 
đó tôi để ông quyết định và chọn lựa. Không thu phí.
-Đừng ghen nhé.
-Không bao giờ. Mà cũng đừng ghen với tôi đấy.

Ông cựu chiến binh cầm 
chai rượu quơ quơ trong 
không khí:
-Tao cũng đã bảo rồi. Cứ 
bắn cho chúng nó chết bớt 
đi, cuộc đời có phải nhẹ 
nhàng hơn không.

-Nhưng bọn chúng cho 
rằng quá khứ thì đáng quí 
hơn tương lai.

-Không phải thế. Chúng 
biết cả đấy. Chúng chỉ giả 
vờ thế thôi. Mày không 
biết bọn chúng là một lũ 
đểu cáng chuyên xúi trẻ 
con ăn cứt gà à?

NHÂN VẬT TÔI quay 
lưng lại phía khán giả.
-Cần phải vất vào sọt rác 
những thứ không cần 
thiết. 

-Thật ra, bọn chúng chỉ 
quan tâm đến hiện tại. 
Bọn chúng không có khái 
niệm về thời gian.

-Đừng tưởng cứt gà 



-Mày lại dẵm phải bãi cứt 
của bọn làm chính trị rồi.

-Thế mày có biết uống 
rượu, ăn tiết canh không?

không đáng quí.

-Ông cũng từng muốn làm 
anh hùng mà, phải không?

-Ông định nói về sự trinh 
tiết à? Hay là mua dâm 
gái vị thành niên?

Ông bộ trưởng hỏi bà vợ:
-Chuyện gì thế nhỉ?
Bà vợ:
-Chúng nó toàn cầu hóa ấy mà.
Ông bộ trưởng:
-Cái gì toàn cầu hóa?
Bà vợ:
-Thì mấy cái chỉ thị của ông chứ cái gì.
Ông bộ trưởng:
-Bà nói chúng nó dẹp cái chuyện ấy đi. Đây là vấn đề 
nội bộ quốc gia. 
Bà vợ:
-Làm sao dẹp được. Hoặc ông bắt bỏ tù chúng nó. 
Hoặc ông chấp nhận hội nhập sống chung với giặc.
Ông bộ trưởng:
-Bà cho gọi hộ tôi thằng tổng cục văn hóa quần chúng 
đến đây. 
Bà vợ:
-Nó đang chờ ông ngoài cửa.
Ông bộ trưởng:
-Cho nó vào.



Ông tổng cục văn hóa quần chúng bước vào:
-Dạ, em đây ạ.
Ông bộ trưởng:
-Chú biết gì chưa? 
Ông tổng cục gãi đầu:
-Dạ, em chờ anh dạy.
Ông bộ trưởng:
-Chú có học tập nghị quyết Trung ương về vấn đề hội 
nhập và toàn cầu hóa chưa?
Ông tổng cục:
-Dạ, em thuộc lòng. 
Ông bộ trưởng:
-Toàn cầu hóa là đúng đường lối, nhưng chỉ toàn cầu 
hóa từng phần thôi, (chỉ vào dưới bụng thuộc cấp) toàn 
cầu hóa từng khúc thì được, phải gìn giữ  bản sắc dân 
tộc chứ, chú hiểu không?
Ông tổng cục:
-Dạ, em hiểu.
Ông bộ trưởng:
-Sao chú để nhân dân toàn cầu hóa tùm lum vậy? 
Ông tổng cục:
-Dạ, đó là sự sáng tạo của nhân dân.
Ông bộ trưởng:
-Làm sao nhân dân sáng tạo được. Nhân dân chỉ là một 
tập thể biết chấp hành đường lối lãnh đạo của chúng 
ta. Chú cần phát động phong trào học tập lại nghị 
quyết Trung ương đi.
Ông tổng cục:
-Dạ, em cho làm ngay.

NHÂN VẬT TÔI quay vào 
trong lồng, bật lửa nhìn:



Ông cựu chiến binh ném 
chai rượu xuống đất, cười  
kha kha:
-Thằng này chắc chắn 
không biết uống rượu. 
Cũng không biết chửi thề. 
Tao bảo cho mà biết nhé: 
Trí thức mà không biết 
chửi thề thì chưa thành 
người được. 

Ông cựu chiến binh tò mò 
nhìn sang cái lồng của 
nhân vật TÔI:
-Ê, này. Đừng đốt nhà.

-Đừng xa xỉ.

-Chúng mày chỉ biết nói 
dóc. 

Ông cựu chiến binh gọi  
vào trong:
-Cho thêm một xị.

-Cả sự phẫn nộ cũng bị 
che giấu.

-Cả những giấc mơ cũng 
lén lút. 

-Ông nói cái gì dân tộc?

-Đó là một từ bị đánh đĩ. 
Bệnh họan và hôi thối.

Cái lồng chim được kéo 
lên lơ lửng giữa không 
trung. NHÂN VẬT TÔI 
không biểu lộ một thái độ 
gì cho thấy hắn ta ý thức 
được mình đã bị treo lên.



Rồi ông ta lại ngồi xuống 
như ông ta vẫn ngồi như 
thế, ngày này sang ngày 
khác. -Trong một hòan cảnh nào 

đó, người ta buộc phải 
làm ngược lại tất cả, 
chống lại tất cả. Tuyệt 
vọng và bi thảm. Đôi khi 
gây nhầm lẫn, nhưng 
người ta vẫn phải hành 
động, không còn cách nào 
khác, để cứu vãn cuộc 
sống. Cứu vãn chính sự 
tồn tại của mình bất chấp 
mọi ngộ nhận.

29.9.2007
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