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 “Hãy �ặt em như dấu ấn tình yêu 
trong trái tim anh/ như dấu ấn trên 
cánh tay anh./ Vì tình yêu mãnh liệt 
như cái chết,/ và �am mê dữ dội tựa 
âm ty./ Tình yêu là ngọn lửa mọi 
ngọn lửa/ ngọn lửa của Thiên Chúa.” 
(Diễm Ca 8,6).
 Tình yêu �ược tác giả Kinh 
Thánh gọi là ngọn lửa của Thiên 
Chúa. Ngọn lửa ấy mãnh liệt như cái 
chết, nghĩa là: Nếu không phải là cái 
chết thì chẳng �iều gì có thể dập tắt 
�ược tình yêu. Nếu chưa bước vào cõi 
âm ty, niềm �am mê của tình yêu 
chẳng thể nào bị hủy diệt. Người yêu 
luôn ước mong �ược trở nên như dấu 
ấn khắc sâu trong trái tim của người 
mình yêu, �ể luôn �ược nhớ �ược 
thương, khắc trên �ôi tay của người 
mình yêu, �ể luôn �ược nâng niu trân 
trọng...
 Hòa mình trong dòng chảy chung 
của cả Giáo hội trong thời �iểm hiện 
tại, Tuyển tập Mục Đồng trong năm 
2018 hân hạnh ra mắt bạn �ọc với các 
bài viết theo hướng “mục vụ gia �ình”. 
Khởi �ầu với “Xuân Yêu Thương”.
 Xuân của �ất trời là khi trăm hoa 
�ua nở. Xuân của �ời người là khi yêu 
thương kết trái �ơm hoa. Mùa xuân 

của hạnh phúc lứa �ôi �ược mở ra khi 
những câu chuyện tình yêu tìm �ược 
một kết thúc có hậu, khi ơn gọi hôn 
nhân gia �ình �ược lắng nghe và �ược 
�áp trả.
 Cuộc sống hiện �ại �ặt ra vô vàn 
thách �ố cho người trẻ. Nhiều giá trị 
tốt �ẹp của hôn nhân truyền thống và 
tôn giáo bị �e dọa. Càng ngày càng có 
nhiều người sợ lập gia �ình. Nhiều 
người không muốn lập gia �ình sớm. 
Nhiều người thậm chí chủ trương 
“yêu thôi, �ừng cưới”. Không ít người 
chấp nhận buông mình vào cám dỗ 
sống thử trước hôn nhân. Bị nhận 
chìm trong trào lưu thực dụng của 
chủ nghĩa cá nhân, với nhiều người 
trẻ ngày nay, việc hợp nhất �ể hai 
cuộc �ời “không còn là hai, nhưng chỉ 
là một xương một thịt” (Mt 19,6) dường 
như càng ngày càng trở nên khó khăn 
và thách �ố. Thế nên luôn có những 
câu chuyện buồn của tình yêu không 
tìm thấy một kết thúc có hậu: “Tôi mở 
cửa cho người tôi yêu,/ nhưng người 
yêu tôi �ã quay lưng khuất bóng/ linh 
hồn tôi nỉ non chết lặng/ “Em tìm 
chàng sao không gặp chàng ơi/ Em gọi 
tên nhưng chàng chẳng trả lời...” 
(Diễm ca 5,6).

 Trong dòng chảy hiện �ại như 
thế, ơn gọi hôn nhân Công giáo là 
cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và 
cao quý. Ơn gọi ấy góp phần rất 
thiết thực cho Giáo hội, bằng việc 
xây dựng những “Hội thánh tại gia” 
�ạo �ức và êm ấm. Ơn gọi ấy cũng 
�óng góp rất cụ thể cho xã hội, 
thông qua việc xây dựng những “tế 
bào của xã hội” ấm no và hạnh 
phúc.
 “Xuân Yêu Thương” là tuyển tập 
những câu chuyện tình yêu thấm 
�ẫm tình người và tình Chúa, là 
không gian của những trái tim thắm 

nở �óa hồng, của giây phút “tay 
trong tay bước vào nhà Chúa”, của 
niềm hạnh phúc ngọt ngào mà bất 
cứ bạn trẻ theo ơn gọi gia �ình nào 
cũng muốn �ược hưởng nếm. Khi 
hai con tim rung cùng một nhịp, hai 
cuộc �ời dìu nhau bước vào một 
giao ước vĩnh cửu. Giao ước của tình 
yêu... Hẹn gặp lại quý vị và các bạn 
trong tập sau, “Muối Mặn Gừng 
Cay”, về giá trị của sự trung tín trong 
ơn gọi hôn nhân Công giáo.

Tm. Ban Biên soạn
Lm. Cao Gia An, SJ

Xuân yêu thương
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Ban Biên soạn Tuyển tập Mục Đồng

nguyện chúc

Quý Tác giả, Quý Công sự viên & Quý Độc giả bốn phương

Năm mới Mậu Tuất

An Lành Hạnh Phúc
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15.000 con nhưng chỉ mới bằng nửa 
chu kỳ mang thai của loài voi.
 Một năm! – Đủ �ể thay �ổi một 
công nghệ nhưng chẳng thấm vào �âu 
�ể thay �ổi một con người.
 Một năm! – Còn là sự mong chờ 
�ối với một món quà nhưng là sự lo 
ngại �ối với hạn nợ. 
 Một năm! – Có bao nhiêu niềm 
vui chào �ời và bao nhiêu nước mắt 
tiễn biệt?
 Còn biết bao nhiêu �iều bất ngờ 
và kỳ diệu trong một năm?
 Có một nhà thông thái vì sự khôn 
ngoan của mình �ã khiến cho nhà vua 
ganh tị, và trong một cơ hội, nhà vua 
ra lệnh xử tử ông. Trên �ường bị dẫn 
ra pháp trường, nhà thông thái nói với 
nhà vua rằng ông có một bí quyết, nếu 
nhà vua cho ông một thời gian một 
năm, thì ông có thể dạy con lừa nói 
�ược tiếng người và sẽ khiến nhà vua 
trở nên nổi tiếng vì sự kiện �ó. Còn 
nếu ông không làm �ược �iều �ó, thì 
sau một năm, nhà vua xử tử ông vẫn 
chưa muộn.
 Nhà vua �ã �ồng ý với �ề nghị �ó 
và nhà thông thái �ược duy trì sự sống 
của ông thêm một năm nữa. Một người 
bạn thân của ông hay tin liền tới thăm 
ông và nói: “Anh thật là �iên rồ. Tôi 
biết và anh cũng biết anh không thể 
nào dạy con lừa nói tiếng người �ược. 
Tại sao anh lại xin một �iều như vậy? 
Anh chỉ khiến nhà vua trở nên tức giận 
hơn và sẽ trừng phạt anh nặng nề hơn 
mà thôi!”
 Nhà thông thái từ tốn trả lời: “Có 
rất nhiều �iều xảy ra trong một năm. 
Có thể nhà vua sẽ băng hà trong năm 

nay, hay cũng có thể là tôi sẽ qua �ời. 
Hoặc con lừa sẽ bị bạo bệnh và chết, 
hoặc biết �âu tôi sẽ dạy con lừa nói 
�ược tiếng người thì sao. Dù gì �i chăng 
nữa, tôi vẫn có một năm và có rất nhiều 
�iều có thể xảy ra trong một năm!”
 Cũng chỉ còn một năm �ể sống 
nhưng lại có người sử dụng theo cách 
khác:
 Một người nọ �ược Chúa hiện ra 
cho biết anh chỉ còn sống �ược một 
năm. Anh thầm nghĩ: “Còn những một 
năm! Vậy thì ta cứ ăn chơi 11 tháng �ã, 
tháng cuối cùng ta sẽ lo việc linh hồn 
cũng chưa muộn”. Đến tháng thứ 12, 
anh lại bụng bảo dạ: “Còn những 30 
ngày nữa, ta cứ chơi hết 29 ngày hẵng 
tính”. Đến ngày thứ 30, anh lại xuê 
xoa: “Còn mấy cái hẹn phải thực hiện 
nốt, mình còn những 24 tiếng �ồng hồ 
cơ mà! Chúa nhân từ chỉ cần một phút 
sám hối cuối �ời như tên trộm lành là 
�ủ”. 23 giờ �êm anh về �ến nhà, không 
còn �ủ sức và tỉnh táo �ể thực hiện việc 
thống hối như dự tính. Anh lên giường 
và chìm vào giấc ngủ không bao giờ 
thức dậy nữa…
 Một năm cũng �ủ �ể thực hiện 
cách sống minh triết hay u mê!...
 Một mảnh �ất nhỏ có thể chứng 
kiến �ến 4-5 vụ thu hoạch trong một 
năm những vẫn có những thửa ruộng 
to nhiều năm liền chẳng �ược thấy 
ngày mùa.
 Một năm! – Là ân lộc hay chỉ toàn 
thử thách?
 “Phaolô trồng, Apollô tưới và Chúa 
cho mọc lên.” (I Cr. 3, 6)
 Tuyển tập Mục Đồng ra �ời trong 
hoàn cảnh như thế. Cũng hoài thai từ 

 Đứa bé �ược một năm tuổi! – Cha 
mẹ tổ chức tiệc mừng “thôi nôi”. Lúc 
này �ứa bé �ã biết ăn cháo, biết ngồi, 
biết �ứng, thậm chí �ã �i chập 
chững… Đứa bé không còn nằm nôi 
nên phải… thôi nôi, nhưng còn rất 
nhiều thứ vẫn chưa tự làm �ược. Tuy 
nhiên, �ó vẫn là một bước ngoặc �áng 
nhớ trong �ời người.
 Con chiên �ực một tuổi! – Được 
Thiên Chúa chọn làm của lễ toàn 
thiêu và �ền tội. Con chiên vừa chớm 
�ến tuổi trưởng thành nên �ược coi là 
mạnh khỏe, nhưng chưa quá già �ể… 
tiêm nhiễm “thói hư tật xấu”!...

 Một năm! - Khoảng thời gian lặp 
lại một chu kỳ tuần hoàn của trái �ất 
và vạn vật sinh linh sống trên nó, là 
thời gian trái �ất hoàn thành một vòng 
quay chung quanh mặt trời và mỗi 
người trong chúng ta �ều �ã “trôi” �i 
hàng trăm triệu dặm trong vũ trụ.
 Một năm! – Quá dài với cậu học 
sinh lười nhác nhưng lại quá ngắn với 
nhà nghiên cứu khoa học.
 Một năm! – Không �áng kể �ối 
với vòng �ời của loài rùa nhưng lại là 
mơ ước không tưởng của loài muỗi.
 Một năm! – Một cặp chuột có thể 
sản sinh nên một quần thể �ến hơn 

Mừng “thôi nôi”
tuyển tập Mục Đồng

Pio X Lê Hồng Bảo
(Ninh Thuận)
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các cuộc thi Văn – Thơ Đặng Đức Tuấn 
và Viết Văn Đường Trường, cũng trở dạ 
từ một nhóm nhỏ văn nghệ sĩ Công 
giáo tâm huyết, cũng ấp ủ từ nhiều tấm 
lòng dành cho Văn học Công giáo…
 Cũng bú mớm, cũng lật, cũng bò, 
cũng tập �ứng qua những tập sách 
mỏng trang nhã �ầy ý nghĩa; Tuyển tập 
Mục Đồng �ã trưởng thành hay chỉ 
mới chập chững �ều nằm trong thánh 
ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chắc 
chắn một �iều, �ây chính là một khởi 
sự của lối sống minh triết chọn Chúa – 
Đấng làm cho mọc lên - là mục �ích �ể 
chiêm nghiệm, �ể tôn vinh…

Một năm! - Thật kỳ vĩ trong lời hứa 
của Thiên Chúa nhưng cũng chứng 
kiến cảnh trôi qua cầu của biết bao 
hứa hẹn rất con người!?
 "Ngày này sang năm, tôi sẽ trở lại 
thăm ông, và khi �ó bà Sara vợ ông sẽ 
có một con trai." (St. 18, 10)
 Một năm! - Chu kỳ không quá dài 
cũng không quá ngắn nhưng �ủ ẩn 
chứa rất nhiều thiên ý.
 Ước mong, mỗi lần cầm trên tay 
Tuyển tập Mục Đồng là mỗi lần chúng 
ta lại có dịp nhìn nhau nhoẻn miệng 
cười: “Ngày này sang năm…” trong 
tâm tình Bình An và Hy Vọng.

 Một chiều cuối năm êm ả. Tôi tự 
pha cho mình một tách cà phê, ngồi 
�ọc bài cảm thức của tác giả Phạm 
Lữ Ân có �oạn viết như thế này: “Tôi 
có một người quen, anh thường ra phố 
Lê Công Kiều mua �ồ cổ. Thật ra anh 
cũng chẳng mua thứ gì �ắt �ỏ vì tài 
chính còn eo hẹp. Anh chỉ mua những 
chiếc tô gấm chiết yêu vẽ xanh trắng. 
Anh chất từng �ống trong phòng 
mình. Tôi những tưởng anh mê lắm. 
Nhưng không, anh mua vì nhớ mẹ. Bởi 
lúc xưa khi anh còn nhỏ, gia �ình còn 

nghèo, mẹ anh �ược ai �ó tặng cho hai 
chiếc tô gấm và mấy cái chén sứ xanh 
trắng. Mẹ anh quý lắm! Anh nhớ, chỉ 
khi dịp Tết, mẹ mới cho anh em ăn cháo 
gà trong tô gấm vào bữa cơm Giao thừa 
cuối năm. Rồi chiến tranh. Những món 
�ồ ít ỏi �ó, mẹ anh không giữ �ược. Và 
bà tiếc mãi… cho �ến ngày “ra �i”. Anh 
nhớ mẹ, nhớ những buổi Giao thừa anh 
ngồi nép bên mẹ, nhìn mẹ lau sạch 
những chiếc chén, cái tô bát thật tỉ mẩn, 
trân quý… Anh dành dụm tiền và tìm 
mua lại chút tuổi thơ xưa…”

Giữ giờ kinh gia �ình
Trần Duy Thành

(Ninh Bình)

“Bình yên là khi ta biết lắng nghe nhau. Hãy cứ chân thành lắng nghe. Bởi tình yêu 
thật sự sẽ ở lại, khi người ta biết lắng nghe nhau, thay vì tranh cãi”.
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 Đọc �oạn truyện ngắn �ó, lòng 
tôi bỗng thấy ấm sực lại. Nó như cũng 
gợi nhắc lại cho tôi chút cảm thức về 
mùa cuối năm. Nhớ về miền nhớ xa 
xăm nhưng rất �ỗi quen thuộc. Tôi cứ 
tin rằng dăm ba khoảnh khắc tìm lại 
tuổi thơ ấy trong những ngày cuối 
năm như vậy, �ã trao lại cho tôi nguồn 
năng lượng mạnh mẽ, diệu kì �ến lạ 
lùng. Không dưng, tôi như �ược trở 
ngược lại cái ngày ấy với câu chuyện 
của riêng tôi. Lắng nghe! Có thể, chỉ là 
ở �âu �ó trong những dòng tâm sự 
thủ thỉ của tôi, bạn bắt gặp lại mình, 
bạn của ngày xưa ấy!
 Tôi vẫn nhớ những cái Tết năm 
xưa… Dòng họ nhà tôi thường có 
truyền thống ra Đất Thánh thăm lại 
những ngôi mộ - nơi chôn cất, an nghỉ 
của ông bà tổ tiên. Chúng tôi có dịp �ể 
tân trang lại phần mộ cho những 
người “�ã khuất”: Cắt dọn cỏ, �ốt nén 
nhang thơm phảng phất, thắp một 
ngọn nến cháy sáng, cắm những 
nhành hoa xinh… Rồi tất cả con cháu 
về nhà ông bà, cùng trải manh chiếu, 
ngồi quây quần �ọc kinh cầu nguyện 
cho tiền nhân. Không khí giờ kinh gia 
�ình thật ấm cúng, lan tỏa. Những câu 
kinh với �ủ mọi âm vực khác nhau của 
các thế hệ: Ông bà, cô dì, chú bác, con 
cháu, chắt… Tuy là có lúc lạc nhịp do 
�ọc không �ều, nhưng ai cũng rất sốt 
sắng dâng lời kinh cầu trong không khí 
�ầu năm an khang – thịnh vượng.
 Nhưng mỗi năm mỗi mai một 
dần dà �i. Ngày �ọc kinh cầu cho tiền 
nhân vào mùng 2 Tết của dòng họ tôi 
cứ thưa dần bóng người. Vì mỗi người 
mỗi lý do này kia. Mặc dù hằng năm

dòng họ tôi cũng có thêm vài ba 
cháu dâu, cháu rể, trẻ con cũng 
�óng góp thêm vài ba �ứa. Thế 
nhưng chúng nó cứ vin vào cớ �i 
chúc Tết �ông tây, họp lớp, gặp mặt 
bạn bè… Chỉ còn lại ông bà, cô, dì, 
chú, bác… những bậc “lão làng” ở 
lại, duy trì truyền thống �ọc kinh 
cầu cho tiền nhân.
 Với xuất phát �iểm �ược sinh ra 
trong gia �ình Công giáo, chúng tôi 
luôn tự hào về �iều này: Cha mẹ 
giáo dục con cái phép tắc, mực 
thước, luôn noi theo khuôn mẫu là 
những giới răn �ạo �ức của nhà Đạo 
�ã truyền dạy, �ể hướng dẫn con cái 
mình lối sống tích cực, lành mạnh. 
Mái nhà, nơi ấy có tiếng mẹ tiếng 
cha dặn dò: “Các con học bài xong 
�ọc kinh chung với cả nhà nào!”. Có 
thể kỉ niệm ngày xưa ấy (thật ra tôi 
�ã �ược bao tuổi mà nhắc tới hai từ 
“ngày xưa”, nhưng thôi, tạm gọi thế 
�i)… Ngày xưa, cách �ây cũng không 
lâu lắm �âu, là cứ tối tối anh chị em 
nhà tôi sẽ tham dự giờ kinh chung 
của gia �ình: Có lần chuỗi Mân Côi, 
�ọc và chia sẻ Lời Chúa. Từng người 
từng người chia sẻ suy nghĩ, tâm tư 
của mình về những �iều mà Chúa 
truyền dạy trong các bài Tin Mừng, 
những �iều trăn trở trong cuộc 
sống. Tôi nghĩ, phần nào �ó là một 
cách cụ thể hóa Lời Chúa, mà vận 
dụng vào �ời sống gia �ình thường 
nhật. Bình yên là khi ta biết lắng 
nghe nhau. Hãy cứ chân thành lắng 
nghe. Bởi tình yêu thật sự ở lại, khi 
người ta biết lắng nghe nhau, thay vì 
tranh cãi.

 Ừ, thì cả một thời học sinh của tôi 
chỉ bó hẹp trong khoảng không gia 
�ình - nhà trường: Sáng �i học, tối lại 
ở nhà. Nó bình lặng, không ồn ào, 
không có những cuộc vui chơi thác 
loạn với �ua xe cộ, nhảy nhót ở các 
quán bar, karaoke, vũ trường… Có thể 
sẽ thuộc vào hạng “quê mùa”! Nhưng 
chẳng sao cả, miễn là trong thâm tâm 
tôi lại hoàn toàn tự hào và mừng rỡ về 
cái ngày xưa bình yên lắm của mình, 
khi �ược ở bên gia �ình thân yêu của 
mình. Đối với tôi, nhà là nơi cất chứa 
những khoảnh khắc gia �ình �oàn tụ, 
sum vầy.
 Cũng bởi chính nhờ những giờ 
kinh gia �ình �ã níu giữ tôi ở lại. Ở lại 
trong vòng tay thân thương của gia 
�ình. Ở lại trong ân tình Chúa. Phải 
chăng nếu như tôi không sinh ra và 
lớn lên trong gia �ình Công giáo thì có 
thể lắm chứ, tôi sẽ là một con người 

thật khác. Chính tôi cũng khó hình 
dung ra �ược là mình sẽ �i về �âu �âu 
nữa! Có thể sa chân, ngã nhào, vấp 
váp… �ến khi bừng tỉnh thì cũng �ã 
muộn �ể có thể sửa chữa. Rồi thì phải 
trải qua những chặng �ường �ã �i tới, 
thì mới cho ta thêm cảm nghiệm rằng: 
Dù cho tới chân trời, góc bể, cuối �ất, 
cùng trời... thì thực sự gia �ình thân 
yêu vẫn mãi là một nơi ngả �ầu êm ái. 
Nơi ấy luôn rộng mở chào �ón ta trở 
lại với thương yêu.
 Dịp cuối năm, Tết �ến xuân về, 
nên dành lấy thời gian �ể trở về nhà 
với gia �ình thân thương, cùng quay 
quần, �ầm ấm trong những giây phút 
thiêng liêng của giờ kinh gia �ình, bạn 
hiền nhé! Nguyện dâng lên Chúa, xin 
Người thánh hóa cho ta năm mới an 
lành, thánh �ức. Xin cho một năm 
�ược �ủ �ầy ơn Chúa phù hộ, thương 
ban phước lành…
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Nếu mẹ là nhà hàng, mẹ sẽ thuê con 
làm �ầu bếp, trả lương cao.
 Mẹ dừng lại, rồi nói tiếp:
 - Nếu con lên tiếng, nhờ anh H. 
và con T., tụi nó �ã �ến phụ con một 
tay dọn rác.
 Cuối cùng Mẹ lắc �ầu:
 - Rác này do con bày ra. Bởi �ôi 
bàn tay của con, và bởi cách con suy 
nghĩ, rác xuất hiện trên sàn nhà.
 Mẹ tôi kết luận:
 - Con có trách nhiệm với �ống 
rác trên sàn nhà ngày Tết!
 Ngày Tết, tôi tức, nhưng vẫn 
khom lưng, dọn �ống rác.
 Khi �ó, Mẹ mới gọi anh trai và em 
gái tôi dọn chén bát mang xuống bếp 
rửa, riêng Mẹ tôi một mình dọn nhà 
cơm, �ể tôi chuyên tâm dọn �ống rác 
trong nhà ngày Mùng Một Tết.
 Và lạ lùng (hoặc nhiệm mầu) 
thay, với Mẹ, với anh trai em gái, và với 
tôi, nhà bếp và sàn nhà bếp trở nên 
sạch bóng, bóng �ến nỗi tôi có thể 
nhìn thấy chính khuôn mặt vẫn còn 
hậm hực của riêng mình trên trên 
tường và sàn bếp.
 Họ hàng và hàng xóm vào nhà 
chúc Tết, ai cũng tấm tắc khen bếp 

nhà này sao sạch sẽ và bóng lộn từng 
cen-ti-mét!
 Giao Thừa, người Việt dọn rác, 
mừng Tết!
 Giao Thừa, tôi cũng dọn rác và �ổ 
rác vào thùng rác (�ặt nơi góc sân nhà 
mình), bởi niềm tin riêng biệt, nếu 
không quét rác sang nhà hàng xóm, 
nếu biết dọn �ống rác của riêng mình, 
nhà tôi sạch bóng từng ly.
 Cũng thế! Tôi lẩn thẩn triết lý với 
một luận lý bình thường:
 - Nếu thế giới này, ai cũng thôi 
quét rác sang sân nhà hàng xóm, và 
bắt �ầu chịu khó khom lưng, dọn mớ 
rác vương vãi trong nhà, trần gian 
này sạch hơn, bóng hơn, sạch bóng 
�ến nỗi thiên thần trên trời cũng 
thích sinh xuống làm người. Và ai 
cũng rộn ràng, ai cũng háo hức mong 
�ợi giây phút Giao Thừa, giây phút 
linh thiêng năm cũ gặp gỡ năm mới. 
Nhang khói trên bàn thờ bay cao mời 
gọi ông bà về trần gian ăn Tết với 
chúng con…
 Vâng! Tôi yêu mến biết bao nét 
�ẹp của ngày Tết: “Dọn rác �êm Giao 
Thừa!”

 Người Việt có phong tục hôm 
Giao thừa lau dọn nhà cửa; và họ hốt 
rác trong nhà, mang �i �ổ vào một 
nơi, tên gọi thùng rác!
 Chiều cuối năm, Mẹ tôi dặn: 

“Nhà mình rác không à! Mẹ bận, 
phải �i chợ mua ngũ quả cúng ông 
bà, và thức ăn cho ba ngày Tết. 
Con quét nhà cho mẹ. Nhớ �ổ rác 
vào thùng rác”.
  Đêm Giao Thừa, tôi làm theo 
lời mẹ dặn, quét rác trong nhà và 
ngoài sân, nhưng quét rác sang 
thẳng sân nhà hàng xóm!
  Sáng hôm nay, Mùng Một 
Tết, tôi ngỡ ngàng nhận ra sân 
nhà tôi rác ơi là rác, còn khoảng 
sân rộng thênh của nhà kế bên �ã 
quay trở lại tình trạng nguyên 
thủy: sạch bóng! Hóa ra �êm 
Giao Thừa, giờ khắc linh thiêng, 
gió trời nổi lên, mang trả lại cho 
tôi nguyên vẹn �ống rác tôi gửi 
sang nhà thiên hạ.

 

 Ngày Mùng Một Tết, tôi nấu cơm, 
bữa cơm �ặc biệt cho cả nhà ăn.
 Cơm gạo Nàng Hương thơm mùi 
bay tỏa ngạt ngào một khoảng không 
gian ngày Tết. Canh su hào nấu thịt gà 
ngọt, không phải bởi bột ngọt, nhưng 
bởi su hào và thịt gà. Thịt heo kho tộ 
vàng óng, trứng gà cũng thế, màu 
vàng bắt mắt!
 Cơm trắng thơm gạo Nàng Hương, 
canh su hào nước súp ngọt, thịt heo kho 
trứng vàng tươi, tất cả �ược bầy trên 
mâm cơm, gợi cơn thèm, bao tử rộn 
ràng, nhìn là muốn ăn.
 Nhưng, tôi lười biếng, không dọn 
rác trong bếp. Lông gà, vỏ trứng, gốc 
quả su hào bám �ất nằm bầy hầy trên 
sàn nhà bếp.
 Ngày Tết, mẹ kiêng, không mắng, 
nhưng nói nhỏ vào tai tôi:
 - Rác của con, con phải dọn!
 Tôi hỗn hào, cự nự, không kiêng 
nể ngày Tết:

 - Tại sao mẹ không gọi anh H., 
con T. dọn rác? Mà cứ phải là 
con dọn rác! Con �ã nấu cơm 
ngon cho cả nhà ăn rồi mà!
 Mẹ tôi cười tươi, mặt 
da trắng hồng như màu 
hoa �ào bên khung cửa:
 - Mẹ cám ơn con nấu 
cơm ngon cho cả nhà ăn 
ngon. Mẹ rất thích nồi cơm 
thơm, canh gà nấu su hào, 
thịt heo kho trứng của con. 

Dọn rác của riêng mình!
Nguyễn Trung Tây

(Philippines)

Tạp bút
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x a n h 
của những chậu 

cây sanh xếp dài hai góc 
phố như mời gọi người người 

mua về trưng diện dịp Tết... Cây cối 
với lớp chồi biếc xanh tràn �ầy nhựa 
sống trải khắp từ rừng núi xuống 
�ồng bằng. Những mầm non xanh 
mơn mởn �ang cựa mình lách khỏi 
lớp vỏ bọc xù xì và vươn vai �ón chào 
những tia nắng tinh khôi �ầu xuân 
trong trẻo. Tất cả �ều mang trong 
mình niềm háo hức �ón chào một 
cảnh trời xuân tươi mới ngập tràn 
muôn nẻo.
 Mùa xuân còn là mùa của chim 
chóc gọi bầy. Từng �àn én nô nức rủ 
nhau trẩy hội. Chúng �em theo không 
khí ấm áp trên từng �ôi cánh chao 
liệng yên bình, chúng in dáng mình 
trên nền trời cao vợi, mênh mông, 
trong vắt khiến màu nắng cũng trở 
nên dịu ngọt, xuân tình. Ai cũng bảo 
tiếng hót của muôn loài chim trong 
tiết xuân �ều hay và trong trẻo hơn so 
với những mùa khác. Điệu nhạc du 
dương, réo rắt, thiết tha ấy có phải vì 

mùa xuân ấm áp, vì mùa xuân là mùa 
của sự sản sinh hay vì con người vừa 
bước qua �ông tàn nên cảm thấy 
khoan khoái, nhẹ nhõm mà lắng nghe 
tiếng chim hót cũng có cảm giác hay 
hơn?
 Xuân về trong những khúc nhạc 
rộn ràng từ nơi �ầu phố �ến từng tận 
làng quê. Những giai �iệu vui tươi, tiết 
tấu nhanh, lời ca giản dị nhưng truyền 
tải trọn vẹn không khí háo hức của 
lòng người khi Tết �ến. "Tết! Tết! Tết! 
Tết �ến rồi... Tết �ến trong tim mọi 
người...". Ca khúc về mùa xuân cứ réo 
rắt từ chiếc ra�iô của bác thợ cắt tóc 
bên �ường, trong câu hát nghêu ngao 
của chú bé bán báo trên hè phố, và cả 
trong tiếng nhạc chuông �iện thoại 
của cô bán hàng �ầu phố huyện. Khúc 
xuân rộn rã, tưng bừng càng làm bước 
chân người �i �ường thêm hối hả. 
"Xuân xuân ơi xuân �ã về/ Có nỗi vui 
nào vui hơn ngày xuân �ến”, như lời 
cầu chúc một năm mới tốt lành, ấm 
êm bên gia �ình và bên những người 
thân yêu.
 Xuân hiện diện trên từng khuôn 
mặt người. Đó là hình ảnh những 
người “ra Trung, ra Bắc, vô Nam" trở 
về sum họp sau cả năm �i làm ăn xa 
nhà trên những chuyến xe khách 
ngược xuôi, tấp nập; là sự tất tả của 
những người nông dân chân lấm tay 
bùn trong dáng mẹ, dáng chị �ang cấy 
nhanh những bó mạ cuối cùng �ể kịp 
về sắm Tết; là sự háo hức của �àn em 
thơ lon ton theo mẹ �i chợ Tết; là 
chiếc áo mới ta thấy bà hàng xóm �i 
chợ mua tặng ông nhà �ể thay thế cái 
áo kaki �ã sờn bạc cùng vài thứ lặt vặt

Sắc xuân �ang về
Lê Xuyên
(Bình Định)

 Đất trời luôn tuần 
hoàn. Xuân, hạ, thu, �ông cứ 
thế nối nhau tiếp bước. Ta 
từng �i qua mùa �ông lạnh 
lẽo, mùa hè rực lửa, mùa thu 
lá vàng rơi. Và khi xuân �ến, 
Chúa Xuân lại mang cái ấm 
áp, dịu dàng như ban phát 
bao �iều diệu kì cho con 
người cùng vạn vật.
 Trong thời khắc giao 
hòa giữa cuối �ông và �ầu 
xuân, bầu trời cũng khoác 
lên mình màu áo mới. Cơn 
gió xuân men qua từng góc 
phố, từng con �ường, từng 
ngõ nhỏ, vướng vít trên 
từng chiếc lá, ngọn cỏ,

cành cây �ủ khiến lòng người trở nên 
nhẹ nhàng, tươi vui. Hơi ấm của mùa 
xuân lan tỏa vào vạn vật, ở con người 
khiến tất cả như �ược bừng tỉnh sau 
những tháng ngày lạnh lẽo của mùa 
�ông giá. Những cơn mưa xuân phơi 
phới bay, �ậu mình trên những mầm 
non mới nhú như bàn tay ai kia mềm 
mại, vuốt ve, mơn trớn chuẩn bị �ón 
tia nắng �ầu xuân ấm áp �ang về gần.
 Xuân �ến, muôn hoa, cây cỏ �ều 
khoác lên mình những màu áo �a sắc. 
Bên cạnh màu vàng của hoa mai miền 
Nam, màu hồng của hoa �ào miền 
Bắc, màu trắng của hoa mơ núi rừng 
Tây Bắc thì sắc hoa xuân còn rực rỡ 
trong màu  tím của lan, màu cam ngọt 
ngào của những chậu quất và cả màu 



Ngậm ngùi ngọn gió cuối năm
Bên kia sông nhớ về thăm quê nhà
Con �ường làng, bóng cây �a
Tuổi thơ cút bắt, �ồng xa thả diều

Vườn xưa ngọt tiếng chim kêu
Rung rinh chùm mận �ỏ chiều cố hương
Có làn khói bếp vấn vương
Bên nồi bánh tét nếp thơm nức lòng

Tết này biết có về không?
Bâng khuâng tôi �ứng nhìn bông mai vàng
Xứ người phù phiếm �a mang
Chiêm bao bóng nhớ vô vàn xuân xa

Ngậm ngùi ngọn gió
cuối năm
Trần Văn Nghĩa
(Ninh Thuận)

Con không có gì dâng Ngài, Chúa ơi!
Chỉ là niềm �au lặng lẽ bên �ời
Chỉ là buồn vui trong ngày góp nhặt
Từng mảnh tâm tư chắp vá tả tơi

Chúa �ã �i qua trọn một kiếp người
Con theo Chúa mỗi phút giây �ược sống
Bao nhiêu chuyện biển trời cao rộng
Chỉ là phù du... còn lại chuyện bình thường

Chuyện bình thường lại là chuyện �áng thương
Mái nhà vẫn �ó mà nhạt nhòa hơi ấm
Lứa �ôi vẫn �ó mà nhìn nhau lạ lẫm
Hạnh phúc gia �ình dần tan trong khói sương

Trời tắt nắng rồi, con tới nguyện �ường
Đem tất cả chuyện bình thường... thì thầm với Chúa
Xin mầu nhiệm Thánh gia xưa mãi khắc ghi trong trí nhớ
Xin nỗi cô �ơn không bao giờ �ậu tới mỗi gia �ình

Xin cho con �i giữa �ời giữ �ược khiết trinh
Thấm �ượm những hy sinh �ớn �au xưa Chúa chịu
Âm thầm cầu xin cho mầm Tình Yêu bé xíu
Cựa mình lớn lên trong cuộc sống mỗi con người

Lời cầu cho mỗi
gia đình
Mp Hồng Nhung
(Hà Nội)

Thơ

14 15

�ựng trong cái làn nhựa màu �ỏ. Trên 
mọi nẻo �ường, những cô cậu học 
sinh thủng thẳng bước �i với một tâm 
thế thoải mái sau khi kết thúc một kì 
học vất vả, giờ là lúc �ược thỏa thuê, 
vui vẻ bên gia �ình trong thời gian 
nghỉ Tết. Ở một tiệm áo cưới, �ôi tình 
nhân �ang chăm chú ngắm nghía và 
chọn cho mình những bộ �ồ cưới ưng 
ý nhất. Nụ cười hạnh phúc �ong �ầy 
trên gương mặt của cô dâu, chú rể 
khiến chị chủ tiệm cũng cảm thấy vui 
lây. Thì ra, mùa xuân còn là mùa của 
hạnh phúc, mùa �ể gửi gắm những 
yêu thương.
 Đâu �ó, những câu chào, những 
lời hỏi thăm cũng mang �ậm không 
khí ngày xuân. Mẹ ta �i chợ về, mùa 
xuân cũng theo về trong ngõ. Nào 
cuộn lá dong, nào bó lạt tre, nào 
miếng thịt ba chỉ... rồi các loại ngũ 
quả �ủ màu. Trong khi ba quét tước, 
dọn dẹp trong nhà, ngoài ngõ thì anh 
Hai �ã treo lên cặp câu �ối �ỏ và cặp 
�èn lồng mẹ mua khi sáng. Bên góc 
bếp, chị và ta lại ngồi cắt củ kiệu �ể 
mẹ muối chua ngọt... Niềm hân hoan, 
vui sướng cứ thế trào dâng trong lòng 
mỗi người.
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 Hạ vắng, thu sang, �ông về và 
xuân lại �ến, 365 ngày mới bắt �ầu 
mở ra, vạn vật như �ang chuyển 
mình trong chiếc áo mới của mùa 
xuân. Một trang sách mới lại bắt �ầu 
trong niềm hy vọng, vui tươi và 
hạnh phúc.
 Rất nhiều người �ang chờ �ợi 
mùa xuân, tôi cũng chờ �ợi mùa xuân 
�ến. Bởi vì trong tâm thức mỗi người 
khi mùa xuân �ến là một sự bắt �ầu 
mới, gia �ình sum vầy bên nhau. 
Niềm hạnh phúc như dâng trào trong 
những ngày xuân. Riêng tôi thì: Xuân 
�ến, xuân �i rồi xuân lại về… và cứ 
thế âm thầm lặng lẽ trôi qua. Trong 
tôi hình như mùa xuân �ã lạc mất từ 
khi trái tim tôi biết tìm về một gia 
�ình có cha có mẹ.
 Khi cất tiếng chào �ời là lúc tôi 
chào �ón mùa xuân �ầu tiên trong 
bàn tay yêu thương của một người 

hoàn toàn xa lạ. Thế rồi thời gian dần 
trôi mãi �ến khi cô bé ấy bước vào 
tuổi 18, cũng là lúc cuộc sống bắt �ầu 
mở ra như một khung trời bao la bát 
ngát. Tôi bắt �ầu lần mò từng bước �ể 
hiểu ý nghĩa của nó, nhưng tiếc thay 
càng cố gắng lại càng thấy mông lung 
và bất tận. Mông lung vì không cha, 
không mẹ, không người thân ruột 
thịt; mông lung vì �ã 18 năm trôi qua 
tôi chưa �ược hưởng một mùa xuân 
nào cùng gia �ình theo ý nghĩa �ích 
thực: có cha, có mẹ, có anh chị em, 
ông bà hai bên nội ngoại, �ược cùng 
ba mẹ dắt nhau �i mừng tuổi ông bà… 
Lúc này trong tôi như một cánh �ồng 
mênh mông, bất tận toát lên một màu 
buồn vô thanh, vô vọng.
 Đã nhiều lần tôi chạy trốn. Chạy 
trốn với thực tại quá �au thương mà 
tôi phải �ối diện, chạy trốn những 
giấc mơ mà tôi hằng mơ ước, chạy 

trốn những lần ngồi một mình và 
khóc bên sân trường mỗi khi chiều về. 
Tôi cố nén những giọt nước mắt 
nhưng sao nó cứ tuôn rơi khi nhìn 
thấy những chiếc bánh sinh nhật của 
bạn bè trong lớp. Dẫu biết rằng tôi 
cũng có ngày sinh nhưng �ó không 
phải là ngày tôi sinh ra, mà là ngày tôi 
�ược một bàn tay yêu thương và một 
trái tim �ầy nhân ái nhặt về nuôi. Tình 
thương mà tôi nhận �ược không phải 
tình thương của người �ã cưu mang tôi 
trong chín tháng mười ngày, mà là tình 
thương của một người hoàn toàn xa lạ 
Thượng Đế �ã sắp �ặt cho tôi từ trước, 
giấc ngủ �ầu �ời của tôi không phải là 
những tiếng ru à ơi của mẹ, mà là 
những tiếng kẽo kẹt của chiếc nôi �ưa 
cũ kĩ mỗi khi �êm về, chiếc gối ôm là 
hơi thở duy nhất sưởi ấm cho tôi trong 
những ngày giá buốt mùa �ông...
 Đêm nay dưới ánh sao trời, trong 
cô �ơn lạnh giá, tôi chợt nghĩ ra rằng: 
Cuộc sống vốn không như chúng ta 
mong muốn, nhưng dù cuộc sống thế 
nào �i nữa tôi vẫn không ngừng hy 
vọng. Chính niềm tin �ã cho tôi nghị 
lực �ể vươn lên. Cuộc sống này luôn 
có quy tắc vận hành nên ta không biết 
khi nào bắt �ầu, khi nào kết thúc. 
Cũng không thể quyết �ịnh có �ược 
hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng ta có 
thể quyết �ịnh �ược khả năng �ối phó 
với chúng vì cuộc sống này có rất 
nhiều �iều �áng trân trọng. Trân 
trọng bản thân, trân trọng cuộc sống, 
trân trọng những ước mơ… Và �iều 
quan trọng nhất là trân trọng giây 
phút hiện tại, vì �ây là món quà mà dù 
tôi �ón nhận hay không nó vẫn �ược 

mở ra. Giống như cuộc �ời tôi, dù lúc 
này tôi có chấp nhận hay không thì tôi 
vẫn mãi mãi là một �ứa trẻ mồ côi 
sống dưới sự che chở của Đấng tối cao 
và tấm lòng từ mẫu của những người 
�ã hiến dâng cho một lý tưởng cao 
�ẹp. Giờ �ây khi �ứng trước thực tại 
tôi lặng quên �i những kí ức �ể �ứng 
lên bằng chính �ôi chân của mình. Và 
rồi sau những ngày mơ ước mông 
lung, bon chen với cuộc sống, khi 
chiều buông, hoàng hôn nhạt nhòa 
tôi vẫn thấy trước mặt tôi hừng �ông 
�ang ló dạng, những tia nắng mới 
�ang bắt �ầu. Trong tôi một ý chí mới 
�ã hình thành và tôi bắt �ầu nhìn 
cuộc sống bằng ánh mắt lạc quan 
hơn. Tôi bắt �ầu nhìn ra thế giới bên 
ngoài và tôi hiểu rằng mình còn hạnh 
phúc hơn so với những �au khổ mà 
người khác �ang phải gánh chịu.
 Nhiều khi chúng ta cảm thấy 
tuyệt vọng, cảm thấy chán chường 
nhưng bất kì nỗi �au nào cũng có thể 
xoa dịu. Và chính tôi, không ai khác, 
�ã cảm nghiệm �ược �iều này trong 
suốt 18 năm qua. Ước gì mỗi người 
chúng ta cảm nhận �ược câu nói của 
Jack Ma: “Hôm nay �ầy rẫy những khó 
khăn, và ngày mai cũng không có �iều 
gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi 
thứ sẽ trở nên tốt �ẹp”. Thật sự hôm nay 
cuộc sống của tôi �ã trở nên tốt �ẹp 
hơn dưới sự dạy dỗ, chở che của của 
những tâm hồn tận hiến cho Nước 
Trời. Một mùa xuân mới �ang tràn về, 
ngoài hiên trời �ang bừng sáng, 
những cánh hoa �ang khoe sắc dưới 
nắng xuân… Một mùa xuân �ang về 
trong tôi.

Tạp bút

Chờ xuân
Nt. Anna Hiền Linh

(Bình Định)
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 Buổi chiều xứ lạ, nghe tiếng 
chuông nhà thờ ngân, bỗng nhiên 
mình lại nhớ mình.
 Kì lạ! Sao lại nhớ mình cơ chứ? 
Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh chị em, bạn 
bè…nhớ một người thương thì �ược. 
Còn mình ở ngay �ây, sao lại nhớ?
 Nhớ thiệt mà! Nhớ tủi nhớ hờn, 
nhớ �au nhớ �áu. Sao không nhớ cho 
�ược khi lúc trước mình là con trai, 
hiện giờ mình là con gái. Đời kì thiệt 
chớ! Hài hước nữa phải không? 
Nhưng như vậy mới là �ời.

 Cái lúc là con trai mình thường 
làm gì nhỉ? Mình hay �i nhà thờ. Sáng 
�i, chiều �i. Mình yêu Chúa, yêu ngôi 
nhà thờ cũ kĩ cổ xưa, yêu cái xóm nhỏ 
có ngôi nhà sơn màu xanh lá của nhà 
mình. Mình còn ở trong ban giúp lễ 
nữa. Có tin không? Ước mơ �ầu tiên 
của mình là �ược làm linh mục. Mình 
là cậu bé giúp lễ run run �ưa cho cha 
xứ bánh lễ, rượu lễ, nhìn chăm chăm 
khi cha “làm phép” �ể Chúa hóa thân 
trong bánh và rượu thánh. Mình không 
dám �ánh nhau và cũng không thích 

�ánh nhau. Mình hiền như con gái.
 Tết năm �ó, mình nhìn chị hai tô 
son môi. Bên khung cửa sổ có treo cái 
gương con, chị hai tô màu son mận 
chín. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, làn 
da chị bật sáng thật �ẹp. Mùa xuân 
không chỉ ở �ất trời mà còn ở trên 
gương mặt chị, ở trong khu vườn còn 
sót lại những luống bông vạn thọ mà 
chị hai giữ lại không bán hết �ể nhà 
còn có hoa xuân.
 Màu son mận chín �ập vào thị 
giác của mình, lưu lại trong lòng mình 
một sự thinh thích. Tự nhiên mình 
thích thử tô son.
 Mình �ã lén chị hai, lén mọi người 
trong nhà tô thử màu son mận chín. 
Và…bị bắt gặp. Bé út cười khúc khích 
khi thấy môi mình �ỏ. Nhưng chị hai 
thì lo lắng.
 - Thành à! Em là con trai mà �i tô son 
làm chi? Đừng có nghịch vậy nữa nha.
 Sau mùa xuân �ó, chị hai �i lấy 
chồng mang theo cả màu son mận 
chín. Mình ở nhà với bé út vẫn duy trì 
nhịp sống như �ã sống. Đi học, �i nhà 
thờ, �i chơi, làm vườn trồng bông giúp 
má. Nhưng có cái gì �ó cứ ám ảnh 
mình. Phải rồi! Màu son mận chín. 
Mình �ã lấy tiền lén mua cho mình 
một cây son màu mận chín. Một lần, 
má bắt gặp mình tô son. Má �ứng chết 
lặng. Má chạy ra sau nhà, cầm cây roi 
thiệt bự.
 Thành! Nằm lên ván cho má.
 - Má à! Con biết lỗi rồi má. Con 
không dám tô son nữa �âu- Mình run 
run nói.
 - Nằm lên ván. Con là con trai hay 
con gái vậy Thành?

 - Con trai má ơi.
 - Con trai mà tô son này!
 Má quất roi túi bụi vào mông 
mình. Mình la khóc vì �au. Má vừa 
khóc vừa �ánh mình. Rồi má nhìn 
mình bằng �ôi mắt nghẹn ngào:
 - Má �ẻ con ra là con trai thì con 
phải làm con trai cho má nghe chưa?
 Bé út nhìn anh trai bị má �ánh, 
cũng khóc theo.
 Tối �ó, người �au ê ẩm, mình bỏ 
cơm, nằm chèo queo trên giường. Bé 
út tới giường, chìa cho mình mấy 
ngàn �ồng.
 - Má kêu anh �i mua dầu về cho má.
 Mình cầm tiền, �i nhấp nhổm 
trên con �ường làng, vừa �i vừa khóc. 
Không phải mua dầu về cho má �âu, 
chắc má mua cho mình. Mấy lằn roi 
ban trưa còn in �ậm trên mông và lưng 
mình. Con chỉ có tô son môi mà má 
�ánh con như vậy. Má không thương 
con sao hả má? Hay là con �i bụi cho 
rồi �ể má khỏi nhìn thấy con nữa.
 Mình khóc uất ức, tay cầm chai 
dầu gió mới mua, không về nhà mà �i 
lang thang một �oạn. Mình chỉ �ịnh 
�i lang thang chút thôi, rồi về nhà khi 
nỗi buồn �ã ngớt. Trên con �ường 
làng bên, �oàn lô tô sau khi �óng �ô 
vài tuần, chuẩn bị hát �êm cuối rồi �i 
qua làng khác. Mình nhìn �oàn lô tô 
cảm thấy có cái gì �ó �ập thình thịch 
trong lồng ngực mình. Một tiếng gọi, 
không biết �úng hay sai, vừa phập 
phồng vừa phù phiếm. Nhưng mình 
vẫn thấy thích nó. Và những ngày sau, 
mình �ã ngồi trên chiếc xe tải của 
�oàn lô tô, �i hát dạo. Trên tay mình 
vẫn cầm theo chai dầu gió.

Tiếng chuông mùa xuân
Khánh Liên
(Ninh Thuận)
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Ba má �ặt tên mình là Thế Thành. 
Nhưng giờ tên mình là Thành Thế. 
Mấy chị trong �oàn bảo sao mình 
không �ặt cho mình một tên �ẹp hơn: 
Ngọc Ngà, Diễm Quyên, Giáng 
Hương…Tên gì mà tên Thành Thế?
 Đứng trên sân khấu rao lô tô 
xưng tên nhiều người cũng cười. Thế 
Thành giờ Thành Thế. Thành…con gái 
rồi. Hồi �ó bị má �ánh một trận vì tô 
môi son. Giờ tối nào mình cũng tô 
môi son, �ánh phấn, mặc váy �ầm lên 
sân khấu rao lô tô.
 “Thành Thế xin kính chào bà con 
cô bác. Mùa xuân �ến rồi, bà con cô bác 
vui lòng thử vận may cho vui cửa vui 
nhà. Lô tô trúng thì vui mà không 
trúng thì cũng vui luôn. Giải trí mà bà 
con cô bác. Vui là chính. Mà trúng là 
rinh quà về. Mại dô mua vé bà con cô 
bác ơi. Em sắp rao lô tô rồi nè. Lô tô cái 
mà lô tô…”
 Hồi �ó còn là con trai, mình ít 
nói. Có khi cả ngày không nói tiếng 
nào. Ai cũng bảo mình hiền, �i tu 
�ược. Còn bây giờ, sao mình lại là 
mình bây giờ �ược nhỉ? Cái mỏ mình 
dẻo quẹo như kẹo kéo rồi, ngôn từ thì 
chanh chua chuối chát.
 Cái �êm cầm chai dầu gió chỉ 
�ịnh �i lang thang một chút rồi về. 
Đâu có ngờ mình �i lút mười ba năm 
chẵn. Mười ba năm, nhảy từ �oàn lô 
tô này sang �oàn lô tô khác, miếng 
cơm manh áo chốn chợ �ời nhục nhã 
cay �ắng ra sao, mình biết hết. Miếng 
cơm �âu có bình yên như ngày sống 
trong ngôi nhà màu xanh lá cây của 
ba má.
 - Thành à! Mau ra ăn cơm �i con.

 - Anh ba ơi, ra ăn cơm…
 Những tiếng gọi thân thương cứ 
như �ã ở một thế giới xa xăm nào. Giờ 
miếng cơm phải tranh giành, chen 
lấn, �âm thọc. Nhịn �ói vì �oàn bán ế, 
rồi trời mưa…như cơm bữa. Đi ngủ 
bụng sôi òng ọc. Thèm cơm thì ít mà 
thèm nghe tiếng má, ba, bé út, chị hai 
gọi ăn cơm thì nhiều.
 Mà về? Làm sao dám về thăm 
má? Ngày trước má �âu cho con tô 
son. Má sợ con làm con gái. Giờ con 
như con gái rồi làm sao con dám về? 
Mà về chắc gì má �ã nhận ra con? 
Càng không thể chấp nhận con. Đứa 
con trai gái lẫn lộn này.
 - Thành Thế à? Sao khóc vậy? 
Đứa nào trong �oàn ăn hiếp mày hả? 
Hay bị bồ �á? Nói tao nghe coi.
Ông bầu bụng bự châm �iếu thuốc, tò 
mò hỏi.
 - Tui không ăn hiếp tụi nó thì 
chớ, chứ �ứa nào dám ăn hiếp tui?
 - Tao cũng nghĩ vậy. Giờ cái gì 
mày cũng rành sáu câu rồi mà, �âu có 
như ngày chân ướt chân ráo bước vào 
�oàn �âu mà bị ăn hiếp. Mà sao khóc? 
Nói nghe coi.
 - Ông có nghe tiếng chuông nhà 
thờ gần �ây không?
 - Có. Rồi sao?
 - Nghe tiếng chuông nhà thờ tự 
dưng tui chảy nước mắt vậy �ó.
 - Mày bịnh vừa thôi nha. Nhà thờ 
gần xịt �ây, mày thích �i nhà thờ thì 
�i, chớ ai cấm �i �âu mà khóc. Đi nhà 
thờ �i, tối về rao lô tô. Có khi tao nhờ 
mày xin Chúa cho tối nay bán cháy vé 
cũng nên.
 Ờ, sao mình không �i nhà thờ nhỉ?

Biết là mười ba năm rồi, kể từ ngày bỏ 
nhà �i là không �i nhà thờ, nhưng giờ 
�i lại có sao �âu.
 Biết mặc gì �i nhà thờ bây giờ? 
Đồ rao lô tô toàn ngắn cũn, hột cườm 
kim sa lấp lánh. Kiếm �âu ra bộ �ồ 
�àng hoàng �ể mặc �i nhà thờ bây 
giờ? Thôi mặc bộ áo dài vậy. Mình biết 
do… giới tính, mình mặc gì cũng thấy 
kì kì. Nhưng thôi, người ta cười chứ 
Chúa không chê là �ược.
 Nhà thờ gần xịt, mà sao con 
�ường �ến nhà thờ mình thấy thật là 
dài. Mười ba năm mới quay chân về 
nhà Chúa. Đã vậy còn bao nhiêu ánh 
mắt dòm ngó, cười khinh khích khi 
thấy bộ dạng của mình �i nhà thờ. 
Hồi �ó má �ánh mình là �úng. Má sợ 
mình như ngày hôm nay, bị người ta 
nhìn thấy cười chê. Con nào muốn 
vậy. Chỉ là tự nhiên nó vậy thôi má à!
 Mùa xuân, nhà thờ trang trí thật 
�ẹp. Cây mai vàng rực rỡ chưng trên 
một góc cung thánh, chi chít nụ. Các 
con chiên �i nhà thờ áo �ỏ, áo xanh, 
áo vàng… Gương mặt ai �a phần cũng 
tươi vui, rạng rỡ.
 Chúa ơi! Chúa có nhận ra con 
không? Chắc Chúa phải dụi mắt mới 
nhận ra nổi con. Mười ba năm trước, 
con là cậu bé giúp lễ ước mơ trở thành 
linh mục. Bây giờ con lại rao lô tô, bôn 
ba chốn chợ �ời. Chúa có nhận ra con 
không hở Chúa? Chắc là có phải 
không Chúa? Chúa có phép mà! Hình 
hài nào Chúa cũng nhận ra con.
 Thánh lễ tan rồi, sao không 
muốn về �oàn rao lô tô tí nào. Cũng 
cơn buồn �ó, cơn buồn mười ba năm 
trước tự nhiên trỗi dậy. Tự nhiên không

muốn về, muốn �i lang thang.
 Dáng ai kia sao giống dáng má 
mình? Từ ngày bỏ nhà �i, gặp dáng bà 
cụ nào cũng nghĩ là dáng má. Má chắc 
là già rồi. Ngần ấy năm chắc là má 
khóc bao nhiêu nước mắt cho �ứa con 
bội bạc này. Đứa con �i mua chai dầu 
rồi �i “mút mùa Lệ Thủy”.
 Tới qùy sau lưng bà cụ, chỉ �ể 
nhìn cho �ã cái dáng giống má thôi, 
vô tình nghe lời cầu nguyện:
 - Chúa ơi! Năm nay nếu �ược, 
Chúa cho con gái con về thăm nhà 
nhe Chúa. Nó �i làm công nhân trong 
thành phố. Mấy năm rồi nó không về, 
con chỉ ước �ược nhìn thấy hình hài 
nó thôi.
 Nước mắt mình chảy khi nghe lời 
cầu nguyện của một bà má không 
quen. Ở ngôi nhà thờ làng mình, má 
mình có cầu nguyện Chúa cho mình 
về không? Có chớ! Sao không cầu cho 
�ược. Chắc má �ã khóc vì mình nhiều. 
Má rất �au khổ khi vì trận �òn má 
�ánh mà thằng con trai má bỏ �i.
 Má à! Con muốn trở về �ể nói với 
má rằng má �ánh con là �úng �ó má. 
Người mẹ nào mà không lo sợ con trai 
mình thành con gái, con gái mình 
thành con trai. Chúa nặn con trai thì 
cứ làm con trai �i chớ, �òi làm con gái 
làm chi? Má khóc hằng �êm khi 
không biết và cũng không tìm ra con 
ở �âu, lưu lạc xứ nào, làm gì �ể sống, 
tới bữa �ói hay no… Sao con lại �i suốt 
mười ba năm mà không một lần gọi 
�iện hay quay về nhà?
 Chúa ơi! Con phải về nhà thăm 
má của con thôi. Về nhà thôi.
 Ngồi ở bến xe, chờ chuyến xe �ò
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chạy, ông bầu gọi �iện thoại liên tục:
 - Thành Thế à! Mày �i nhà thờ về 
chưa? Về rao lô tô �i chớ. Bà con cứ 
�òi mày rao lô tô. Về nhanh mày ơi!
 - Ông kêu người khác rao �ỡ �i. 
Tui về thăm má của tui rồi.
 - Cái gì? Mày giỡn hả?
 - Không. Tui nói thiệt. Tui phải về 
ăn Tết với má tui.
 Mọi người trên chuyến xe �êm �ã 
ngủ, mà sao mình chẳng thể nào ngủ 
�ược. Má à, sáng mai thôi con �ã về 
với má, ba và bé út. Ba còn �i làm xa 
không? Bé út chắc �ã lớn. Nhưng má 
có nhận ra con không? Má có cầm roi 
�ánh con khi con không còn là Thế 
Thành của má? Nhưng con quyết rồi, 
má �ánh con cũng �ứng im, không bỏ 
�i nữa. Má �ánh con �au, thì con xoa 
dầu là hết. Chứ bỏ �i nữa buồn lắm 
má ơi. Con �ã cầu xin Chúa cho má 
nhận con rồi. Mà chắc má sẽ nhận con 
phải không má?
 Nhờ một tiếng chuông nhà thờ 
xứ lạ mà con mới về lại nhà Chúa và 
về với má �ó má. Tết này con sẽ rao lô 
tô cho má nghe chơi. Gì chứ rao lô tô 
dẻo quẹo là con rành lắm.
 “Lô tô cái mà lô tô…”! Chắc con 
vừa rao vừa khóc �ó má ơi!

 Kể từ ngày rời quê, �ây là lần �ầu 
tiên chị Phượng trở về vào dịp Tết và 
lưu lại lâu như vậy. Chị dành những 
ngày �ầu năm �i thăm viếng bà con, 
họ hàng, bạn bè. Đến xóm �ạo, chị 
vào nhà thờ viếng Chúa, ghé nhà xứ 
trò chuyện với các Cha, các Sơ.
 Chiều nay, sau khi bàn với Cha 
xứ về kế hoạch hỗ trợ tiền xây dựng 
chiếc cầu qua sông Cái, chị thong thả 
ra bến nước. Đứng dưới gốc �a cổ 
thụ sum suê cành lá, rễ thõng xuống

 chạm mặt nước, chị Phượng nhìn 
quanh quất như thể kiếm tìm một 
�iều gì �ó. Không gian tĩnh lặng lạ 
thường. Nhưng lòng chị bỗng xáo trộn 
khi nhìn �àn chim nghiêng cánh kéo 
nhau về �ỉnh núi xa. Tiếng kêu của 
chúng tuy rời rạc cũng �ủ phá tan sự 
yên ắng �ang bao trùm. Ánh mắt chị 
chợt chớp lia lịa. Rồi chị lắc �ầu, mím 
chặt môi, quay �i. Nhưng chỉ một 
�oạn ngắn, chị quay �ầu lại, cảm giác 
như ai vừa gọi tên mình…

Về nghe lại tiếng chuông chiều
Sơn Trần

(Quảng Ngãi)
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 Hai mươi năm rồi. Cũng tại bến 
sông này… Mỗi chiều tan học… Chị 
nhớ như in. Mọi thứ ngày xưa vẫn còn 
hiện hữu như mới hôm qua. Chàng 
trai tên Tuấn là người ngoài �ạo, mỗi 
chiều thường từ bên kia sông chèo �ò 
qua bến, �ợi chị �i lễ về ngang. Anh 
cứ âm thầm, lặng lẽ theo sau người 
con gái vừa tròn mười tám, có mái tóc 
�en mượt chấm lưng, dáng �iệu yêu 
kiều trong bộ áo dài trắng. Đôi khi, �ể 
thử lòng anh, người con gái ấy bước 
chậm, có lúc song hành khiến mặt 
mũi anh �ỏ lên, ngượng nghịu.
 Thế rồi, có một lần hai người 
�ược �ứng kề nhau dưới hiên quán. 
Cơn mưa trái mùa không báo trước �ã 
giam chân họ. Ban �ầu họ chỉ có thể 
trao �ổi những câu hỏi dè dặt. Nhưng 
những cơn gió tới tấp tạt vào lại khiến 
họ xích lại gần nhau hơn. Anh �ã 
dùng thân mình �ể che chắn từng cơn 
gió cho cô gái ấy…
 Cha mẹ chị biết chuyện khi Tuấn 
�ưa chị về. Dĩ nhiên cha mẹ cấm �oán 
vì anh là người ngoại �ạo. Chị làm 
thinh vâng lời, nhưng trái tim bắt �ầu 
có những lý lẽ riêng của nó. Mỗi lần �i 
lễ, chị vẫn thấy Tuấn nhẫn nại �ứng 
chờ rồi theo bước. Có hôm anh còn 
mạnh dạn vào giáo �ường, �ứng 
khoanh tay nghe Cha giảng �ạo. Chị 
cảm thấy vui lắm, nghĩ rằng sẽ 
khuyên Tuấn học �ạo �i lễ. Chị �em 
�iều ấy nói với cha mẹ thì �ã bị gạt 
ngay. Đơn giản, Tuấn không có cha, lại 
nghèo. Chị khóc lóc van xin nhưng 
�áp lại là cái lắc �ầu cương quyết của 
cha và cái nhìn lạnh lùng của mẹ.
 Chị buồn một, Tuấn buồn mười.

Họ lén lút gặp nhau. Họ hứa hẹn 
nhiều và anh hứa sẽ �i học �ạo.
 - Em à! Em biết nhà thơ Hàn Mạc 
Tử không? - Anh cầm tay chị và thủ thỉ.
 - Dạ biết, nhưng Hàn Mặc Tử chứ 
anh?- Chị �áp, ngạc nhiên khi thấy 
anh nói Mạc chứ không phải Mặc như 
chị từng �ọc trong một cuốn sách 
giáo khoa.
 Anh giải thích cho chị nghe rồi 
còn thông tin nhiều �iều thú vị về nhà 
thơ tài hoa nhưng �oản mệnh này nữa.
 - Em biết không, Hàn Mạc Tử có 
hai câu thơ hay gắn với cái tên �ẹp: 
Phượng Hoàng bay trong một tối trăng 
sao/ Mà ánh sáng không còn khiêm 
nhường nữa...
 - Phượng Hoàng? - Chị thốt lên.
 Anh gật �ầu xác nhận:
 - Cái tên này có gốc từ Kinh 
thánh. Phượng Hoàng là con chim 
thần có tầm phóng bay trội vượt các 
loài chim khác. Hình ảnh của nó �ược 
dùng làm biểu tượng cho Thánh sử 
Gioan Tông �ồ…
 Chị tròn mắt ngạc nhiên nhìn 
anh. Tại sao anh là người ngoại �ạo mà 
rành rẽ thế. Không �ể chị thắc mắc, 
anh nói từ khi gặp chị, anh �ã âm thầm 
tìm hiểu, nhất là cái tên của chị �ã 
theo anh vào trong tận mỗi giấc mơ.
 Nghe anh nói, chị xúc �ộng thật 
sự, ngả �ầu lên vai anh và tận hưởng 
những phút giây hạnh phúc êm �ềm. 
Anh vẫn thì thầm bên tai:
 - Thánh sử Gioan Tông �ồ là vị 
thánh �ược Giáo hội Công giáo xem là 
“bay cao” nhất khi người viết Phúc 
Âm thứ tư và sách Khải Huyền trong 
Kinh Thánh Tân Ước.

 Anh vuốt tóc chị, lùa bàn tay vào 
mớ tóc �en dày thơm mùi bồ kết, mùi 
hương nhu. Anh hít hà như sợ mùi 
hương nồng nàn quyến rũ ấy bay �i 
mất. Chị nghiêng vai, cười duyên 
dáng. Những sợi tóc mai lòa xòa bay 
trong chiều gió nơi bến sông vắng. 
Hoàng hôn nhuộm tím chân trời, 
�ong �ầy trong �ôi mắt chị long lanh. 
Đẹp mê hồn.
 Anh �ã không kiềm nén �ược 
lòng mình và �ặt lên má chị một nụ 
hôn. Từng giọt sương bắt �ầu rơi 
xuống, thấm ướt vai áo. Trong hốc tối, 
nơi bãi cỏ hoang, tiếng dế �ã rỉ ran. 
Nhưng anh chị nấn ná vẫn chưa chịu 
�ứng dậy ra về. Chị còn muốn anh nói 
thêm về những �iều anh hiểu về Kinh 
Thánh, về những bài giảng mà anh 
học �ược.
 Anh lại cầm tay chị. Bàn tay ấm 
nóng, �ầy tin cậy:
 - Thánh Gioan �ã khám phá 
những bí nhiệm nơi Thiên Chúa… 
Không gian vô tận và suối nguồn 
Thánh Kinh, sự mặc khải bắt �ầu từ 
�ó khiến cho con người bắt �ầu say 
sưa khám phá…
 Anh còn nói nhiều nữa. Anh càng 
nói càng khiến chị cảm phục trước sự 
hiểu biết và tình yêu của anh dành 
cho chị. Họ ra về khi tiếng chuông 
nhà thờ vang lên báo hiệu buổi lễ ban 
�êm bắt �ầu…

* * *
 Trong cuộc �ời, �ôi lúc con người 
không thể lường trước �iều gì, tốt hay 
xấu sẽ �ến với mình. Họ chỉ có thể 
chấp nhận, �ể vượt qua bằng tình yêu 
và bằng bản lĩnh. Chị cũng vậy. Hai

mươi năm xa quê chị luôn hoài vọng 
nhớ nhung, �ể ngày vừa bước chân 
xuống khỏi máy bay chị �ã òa lên 
khóc nức nở. Chị khóc cho quãng �ời 
dài dằng dặc sống trong nhớ thương, 
trong hờn tủi. Anh có hiểu �ược lòng 
chị không? Hay anh trách giận chị �ã 
vô tâm ra �i, quên mối tình �ang �ược 
hàng ngày vun xới dù trái ngang. Có lẽ 
lá thư chị gửi cho anh giắt nơi kẹt cửa 
sẽ giúp anh hiểu, �ể anh không nghĩ 
chị là kẻ bạc tình. Ngày ra �i chị mang 
theo bao kỉ niệm vui buồn, cả dòng 
nước mắt không sao ngăn �ược. Chị 
biết anh sẽ hụt hẫng �au buồn. Nhưng 
chị tin rằng anh sẽ thông cảm cho chị 
và chờ �ợi chị…
 Thế nhưng, tất cả �ã không như 
những gì anh và chị mong mỏi. Lá thư 
chị gửi cho anh bị gió hất tung bay 
mất. Còn anh, �ưa mẹ lên bệnh viện 
tỉnh, phải ở lại chăm sóc mẹ hàng 
tháng trời. Mẹ anh mất. Anh rơi vào 
trống vắng cô �ơn. Anh siêng �ến nhà 
thờ, học �ạo và trò chuyện với các 
Cha. Còn chị, ngỡ rằng năm năm hay 
lâu hơn một chút, sẽ �ược trở về thăm 
quê. Nhưng nào ngờ ở �ất nước xa xôi 
ấy, nhiều khó khăn, buộc gia �ình chị 
phải kiếm sống, phải lo toan cơm áo 
một cách chật vật…
 Chị Phượng lắc �ầu, không muốn 
nghĩ tiếp. Trong lòng chị lúc này là sự 
mong muốn �ược gặp lại anh, dù anh 
có trách móc, giận hờn hay xua �uổi 
chị cũng cam lòng.
 Gió từ sông mỗi lúc càng lạnh táp 
vô mặt. Chị rùng mình, kéo cao cổ áo. 
Dòng sông sáng lấp loáng nhờ ánh 
trăng và những ngọn �èn �ường hắt
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 Cha xứ trao cho chị tờ giấy gấp 
tư. Chị vội vã mở ra. Những dòng 
chữ thân quen hiện ra, nhòa dần 
trước mắt: Con sông ấy vẫn hai dòng 
trong �ục/ Bạn ở bên kia, tôi ở bên 
này?/ Không, dẫu hai dòng, Sông 
Thương vẫn một/ Bạn cũ vẫn chờ 
người cũ về �ây.
 Chị �ọc �ến mấy lần những câu 
thơ của nữ sĩ Anh Thơ mà anh nắn nót 
viết lại. Chị hiểu �ược tình cảm của 
anh. Chị cảm thấy có lỗi với anh. Ngay 
lúc này, chị muốn �ược gặp anh, �ể 
chỉ nói, dù một lời…
 Biết �ược chị �ang nghĩ gì, Cha 
xứ lại làm dấu thánh, khuyên chị bình 
tĩnh, rồi ngày mai Cha cho người �ưa 
chị �i gặp anh:
 - Con cứ yên tâm, nhà thờ ấy 
không xa chỗ chúng ta �âu. Vị linh 
mục trẻ tuổi sẽ rất vui khi bất ngờ gặp 
lại con. Hai mươi năm qua như chớp 
mắt, Maria Hồng Phượng à!
 Cha gọi �úng tên rửa tội của 
chị. Chị cúi �ầu tạ ơn, lòng rộn rã 
tâm tư. Chỉ ngày mai thôi, chị sẽ 
�ược gặp anh...
 Tiếng chuông chiều chợt vang 
ngân. Bầy chim nấp dưới tán lá xanh 
trong khu vườn rợp mát vụt bay. 
Những chiếc lá úa vàng theo gió 
nghiêng rơi. Chị bước dọc hành lang 
giáo �ường hun hút gió, nghe chừng 
mùa xuân �ang thầm thì xôn xao.

bóng. Một vài chiếc xe máy chạy 
ngang. Từng tốp thanh niên �i dạo, 
ngược lên thị xã, nơi những chùm ánh 
sáng �ầy ma mị gọi mời. Chị Phượng 
thở dài, �i vào xóm. Tiếng chuông từ 
nhà thờ vang lên từng hồi gióng giã. 
Âm thanh của nó quen lắm, �ến nỗi 
những tháng năm ở xứ người, mỗi khi 
�ến nhà thờ chị �ều giật mình khi 
nghe tiếng chuông ngân. Tiếng 
chuông khi thì thôi thúc giục giã bước 
chân, khi thì da diết �ắm say trong nỗi 
nhớ. Chị thổn thức nhiều �êm khi 
nghĩ về anh, về con sông Cái...

* * *
 - Tạ ơn Chúa lòng lành �ã soi 
sáng tâm hồn con. Cha �ã làm �úng 
sở nguyện của người năm xưa giúp 
con rồi! Họ luôn muốn con sống bình 
an và hạnh phúc.
 Cha xứ �ã làm dấu thánh và nói 
với chị những �iều ấy. Chị bất ngờ, bật 
khóc khi �ược nghe tin về anh. Điều 
chị bất ngờ hơn là những năm tháng 
xa nhau, anh vẫn thầm lặng học �ạo 
và mến �ạo, hiểu �ạo một cách tường 
tận. Hiện giờ, anh là một linh mục rất 
giỏi �ược mọi người trong giáo xứ nể 
trọng. Nghe kể lại, chị vui lắm, lòng 
thầm tạ ơn Chúa. Chị ngước lên nhìn 
Thánh giá, bóng Chúa uy nghi lồng 
lộng che chở cho chị.

Hôm nay, trời mướt xanh như ngọc
Biêng biếc hơn màu của lá tươi
Chắc hẳn, ra Giêng, còn rét ngọt
Chim ơi, làm tổ, hay tha mồi

Ngoài kia, cái nắng lên vồn vã
Lòng cũng từ bi như �á thôi
Cô bé lên �ền thiêng thật sớm
Có mang theo tràng chuỗi Môi Khôi

Mùa thương, mùa nhớ, mùa vui �ấy
Mùa của bồ câu yêu thóc phơi
Cơm bạc, cơm vàng rơi vãi hết
Từ em như cây cải về trời

Từ em, khi thấy �ời trong �ục
Gửi chút tình trong quyển sách kinh
Chợt nhớ, mỗi lần lên rước lễ
Tôi bâng khuâng, một thoáng em nhìn

Lời tự tình
của bến trần gian
Lê Đình Bảng
(Tp. HCM)

Trên trời thiên sứ ca vang:
Mùa Xuân �ã �ến trần gian!

Rừng xanh yến oanh lảnh hót
rủ nhau trẩy hội mai vai vàng

Mặt �ất nhà nhà �ón Tết
ngày xuân tấp nập xóm làng

Xuân sang dọn mình rước lễ
xin Người ơn phước bình an.

Xuân sang
Lê Quốc Hán
(Vinh)

Trời ơi, �ôi mắt buồn u ẩn
Hai trái tim cùng một �ức tin
Cứ tưởng, rồi ra, thuyền cập bến
Nào ngờ, bong bóng vỡ tan tinh

Hoa kia nở trong vườn rào kín
Của thánh, nào �âu phải của mình
Của một �ời hoa hương, �ạo hạnh
Của vâng lời, nghèo khó, �ồng trinh

Thì ra, �ời vẫn thanh bình, nhỉ
Thuyền có ra khơi, mới nhớ bờ
Mỗi buổi chiều thứ Năm, Chúa nhật
Tôi lang thang trước cổng nhà thờ

Con �ường hoa sứ, hoa giun nở
Có những nhành run run, �ẫm mưa
Giá �ược làm con chim én nhỏ
Để �ưa tin trời nắng, trời mưa

Hẳn là, em sẽ không chia trí
Về bến trần gian, nơi tiễn �ưa
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 Nơi tôi ở trọ gần một nhà thờ. 
Mỗi buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, 
tôi thường ngồi ở ghế xích �u trước 
hiên nhà, nhìn thiên hạ �i lễ và chờ 
�ợi tiếng chuông vang lên báo hiệu 
buổi lễ tối bắt �ầu. Không hiểu sao 
tiếng chuông kia quyến rũ tôi rất 
nhiều. Như con chó của Pavlov �ã có 
phản ứng ứa nước miếng mỗi khi 
nghe chuông rung dù không có miếng 
thịt trước mặt, tâm hồn tôi cũng có 
phản ứng khát khao mãnh liệt một 
�ức tin mỗi khi nghe chuông nhà thờ 
�ổ, dù tôi không phải là một tín �ồ 
Thiên Chúa giáo.
 Buổi chiều nay trời quá nóng. 
Bữa ăn chiều xong �ã lâu. Ngồi �ợi 
mãi vẫn chẳng thấy các con chiên của 
Chúa �i lễ và cũng chẳng nghe tiếng 
chuông �ổ, tôi uể oải �i ra biển hóng 
gió. Con �ường dẫn ra biển phải �i 
vòng phía sau nhà thờ và ngang 
qua những dãy nhà lá chất �ầy 
những chiếc rổ nhỏ �ược 
người lớn, trẻ em �ua nhau 

�an, �ể bán cho các nhà thầu buôn cá 
hấp �em lên các tỉnh ở cao nguyên. 
Vượt qua một cồn cát �ầy những cây 
xương rồng hoa nở �ỏ ối, tôi �ối diện 
ngay với mặt biển xanh thẫm. Lẫn 
trong ngọn gió mát từ ngoài khơi thổi 
vào, thỉnh thoảng có mùi tanh nồng 
của những con cá óc nóc nằm chết 
trên bờ gần mé nước. Tôi tiếp tục �i 
bộ thẳng xuống nơi có miếu thờ cá 
ông, nơi �ó không khí trong lành hơn, 
vì xa khu dân chài �ông �úc.

Là xuân
nắng dịu dàng trôi
hoa khoe sắc thắm
nụ cười khoe duyên
mây trời lơ �ễnh treo nghiêng
bấc bung sợi muộn vương thềm - se vai

Phấn son
trang �iểm mắt gầy
�ường xưa cỏ ngóng dấu giày viễn du
nõn nà khép cánh hồng nhu
�ợi tình xuân chín lời ru ngọt lành

Là xuân
giấc mơ trưởng thành
bình minh rọi sức sống xanh cuộc �ời
nhẹ nhàng trút cạn �ầy vơi
�a �oan thoảng tựa gió �ồi �êm say
chim xây tổ ấm chiều nay
người về
hạnh phúc ôm �ầy vòng tay

Vịn xuân
níu chậm chân ngày
tuổi �ời nán lại phút giây
�ể mà ...

Là xuân...
Huỳnh Thị Thu Mai
(Bình Dương)

Mùa xuân về nắng mai vàng lấp lánh
Cây vươn tay như vẽ nụ trên cành
Hớp sương mềm, cho lá mãi thêm xanh
Nuốt khí trời cho tràn trề nhựa sống.

Nghe xuân sang muôn lộc, chồi lay �ộng
Khẽ rung mình thức giấc �ón sương mai
Bởi mùa �ông �i qua giấc ngủ dài
Giữa �ất trời vươn vai chào nắng ấm.

Ngát hương mai, vui xuân ca hòa nhập
Gió nhẹ về hôn lên cánh mơn man
Cả trời xanh gieo tình khúc ngập tràn
Chim hót mừng bên ngàn tia nắng mới.

Mùa xuân tới, muôn hoa �ang chờ �ợi
Cho muôn cành trổ lộc biếc xinh tươi
Cho niềm vui, yêu thương �ến mọi người
Cho nắng về ửng hồng trên �ôi má.

Mùa xuân �ến, Chúa thương ban tất cả
Cho muôn loài trên mặt �ất hoan ca
Cho bình an lan �ến khắp mọi nhà
Cho màu mỡ gieo ngập tràn khắp chốn.

Mùa xuân về
Suối Ngàn
(Đăk Lăk)

Chiếc phong cầm
trong nhà thờ cổ
Đoàn Thạch Biền
(Tp. HCM)
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Trên bãi cát phẳng mịn có nhiều chiếc 
ghe �ược kéo lên nằm chờ con nước. 
Tôi �ến ngồi trên một lưng ghe �en 
bóng che gió châm thuốc hút, rồi nhìn 
chăm chăm mặt biển êm. Tôi thầm 
mong mình sẽ gặp con K. như nhà văn 
Ý Dino Buzzati �ã mô tả. Theo truyền 
thuyết, con K. là một loài quái vật 
sống ở biển, nó luôn luôn sát hại kẻ 
nào �ã lỡ nhìn thấy nó, dù cho kẻ �ó 
có tìm mọi cách �ể chạy trốn. Tôi 
tưởng tượng con K. có �ôi mắt thật 
lớn (tôi luôn luôn thích những �ôi 
mắt lớn) và rồi chúng tôi sẽ im lặng 
nhìn nhau trong suốt �êm nay. Phải 
có một cái gì theo �uổi mình suốt �ời 
dù là kẻ thù (như con K.) tôi thấy �ời 
sống cũng �ỡ tẻ nhạt.
 - Chị xem ông kia tức cười không?
 - Um, �ể người ta ngồi suy nghĩ.
 Chắc tôi không quay lại nếu tôi 
không nghe tiếng “Um” lạ tai �ó. Có 
hai chị em �ang �i vòng phía sau 
chiếc ghe tôi �ang ngồi. Tôi cười hỏi 
cô em nhỏ:
 - Trông tôi tức cười lắm sao?
 Cô nhỏ giơ tay chỉ.
 - Tóc ông bay trông giống như 
con gái.
 Cô chị cú lên �ầu em nhỏ rồi 
nhìn tôi.
 - Nó liếng lắm, xin ông �ừng chấp.
 Lúc này tôi mới nhận ra cô chị 
chính là người thường mặc áo dài 
trắng �i lễ ngang qua chỗ tôi ăn cơm. 
Em là một con chiên ngoan �ạo và tôi 
thường nói với bạn bè: Trông khuôn 
mặt dịu hiền của em, chắc lớn lên em 
phải �i tu, vì �ời sống trần tục này 
không có chỗ nào dung chứa khuôn

mặt �ó mà không làm nó tổn thương. 
Tôi hỏi cô chị:
 - Chiều nay em không �i lễ nhà thờ?
 - Dạ em �ã �i lễ buổi sáng. Ông 
thường �i chầu buổi chiều?
 - Không. Tôi thường thấy em �i 
ngang qua nơi tôi ở trọ.
 - Vậy ông là người ở xa �ến �ây?
 - Phải.
 - Nơi �ây buồn quá trời, ông �ến 
�ây làm gì?
 - Tôi �ến �ể “bắt ốc hái rau” sống 
qua ngày.
 - “Bắt ốc hái rau”, nghề gì kỳ vậy?
 - Tôi cũng không hiểu nữa. Một 
ông bạn người Huế nói việc làm của 
tôi như vậy. Có lẽ ông ấy muốn ám chỉ 
việc làm của tôi rất nhàn và không 
kiếm �ược bao nhiêu tiền.
 Cô gái cười:
 - Làm công việc nhàn thật khỏe. 
Em cũng mong �ược �i “bắt ốc hái 
rau” như ông.
 Tôi lắc �ầu cười.
 - Chẳng khỏe gì �âu. Đói lắm!
 Những nụ cười �ã giúp chúng tôi 
nói chuyện với nhau cởi mở hơn. Cô 
gái hỏi tôi �ã thấy thích quận lỵ nhỏ 
bé này chưa. Tôi nói: Người ở �ây 
nhiều tình nghĩa lắm! Em nói: Ông 
�ịnh “mọc rễ” luôn ở �ây không? Tôi 
cười �áp: Nếu nhà em còn �ất, tôi sẵn 
sàng “mọc rễ” ở �ó. Cô gái vội cúi �ầu, 
xõa tóc che lấp khuôn mặt. Một lúc 
sau em ngẩng mặt lên, hỏi lảng sang 
chuyện khác:
 - Khi nãy gặp ông, em thấy ông 
nhìn chăm chăm như muốn tìm kiếm 
cái gì ở biển vậy?
 Tôi chẳng thể nói ra ý �ịnh muốn

gặp con K. kỳ quặc. Nhưng sợ hết 
chuyện nói, cô gái sẽ �òi �i về, nên tôi 
bịa chuyện tôi �ã �ánh rơi một vật quí 
giá xuống biển và tôi tin biển sẽ �em 
trả lại tôi. Nghe xong câu chuyện, cô 
gái ngạc nhiên hỏi:
 - Ông �ánh rơi cái gì vậy?
 Tôi �áp gọn lỏn.
 - Đức tin.
 Cô gái trố mắt nhìn tôi.
 - Người ta có thể tìm thấy “�ức 
tin” ở biển?
 - Chứ em nói tôi phải tìm ở �âu 
bây giờ?
 - Theo em, ông chỉ có thể tìm 
thấy ở nhà thờ.
 - Chắc không?
 - Chắc chắn. Ông cứ �ến nhà thờ 
rồi ông sẽ tìm thấy �ức tin.
 - Vậy ngay chiều mai, tôi sẽ �ến nhà 
thờ dù cho tôi là một người ngoại �ạo.
 - Ông là người ngoại �ạo?
 - Vậy chắc tôi không thể tìm thấy 
�ức tin ở nhà thờ phải không?
 Cô gái nhíu mày suy nghĩ một lát, 
rồi �áp:
 - Chúa �ã dạy “Hãy tìm sẽ thấy”. 
Ông cứ �ến nhà thờ �i. Bây giờ trời tối 
rồi, em xin phép dẫn em nhỏ về kẻo 
ba má trông.
 Hai chị em cô bé chậm rãi �i về 
phía có dốc cát cao �ể vào phố. Dốc cát 
�ầy những bụi xương rồng rậm rạp 
che khuất cô em và tôi chỉ nhìn thấy 
�ôi vai của cô chị nhô lên in rõ trên 
bầu trời tím hồng. Trước khi em xuống 
dốc, tôi thấy em quay lại nhìn về phía 
tôi. Đôi mắt em �en, mở lớn và mặc dù 
cách một khoảng xa, tôi vẫn tin mình 
�ã nhìn thấy �ôi mắt kia khẽ chớp.

 Ngay buổi chiều hôm sau, tôi �i 
�ến nhà thờ. Đây là một nhà thờ cổ có 
màu vôi trắng, nhưng từ lâu lớp vôi 
chưa �ược quét lại nên biến thành 
màu xám nhạt. Trên gác chuông cao 
nhô lên từ phía sân sau, tôi thấy còn 
có treo một chiếc trống lớn. Tôi rất 
yêu thích nhà thờ này bởi vẻ �ơn giản 
và cổ kính của nó. Tôi không ưa �ược 
những nhà thờ tân tạo với kiến trúc �ồ 
sộ và trang hoàng rắc rối. Tôi có cảm 
tưởng người ta khó mà tìm thấy �ức tin 
ở một nơi �ồ sộ và rắc rối như thế.
 Bên trong nhà thờ không rộng 
lắm, chỉ vừa �ủ kê hai dãy ghế dành 
riêng cho nam và nữ tín �ồ. Trên 
tường có treo những bức tranh vẽ 
cuộc �ời của Chúa, lồng trong 
những khung kính cũ mờ. Cha xứ 
�ang giảng kinh ở bục cao. Cha nói 
về sự hy sinh của Chúa �ể cứu vớt 
nhân loại và cha mong các tín �ồ 
hãy cố gắng noi theo gương sáng của 
Ngài, �ể giúp con người bớt �au khổ. 
Khi cha giảng xong, mọi người qùy 
gối và bắt �ầu �ọc kinh. Tôi không 
thuộc kinh, không biết làm dấu 
thánh, nên lẳng lặng ngồi im nhìn 
tượng Chúa �óng �inh trên thập giá 
bằng gỗ nâu bóng.
 Điện trong nhà thờ không quá 
sáng. Bóng tối còn ẩn nấp ở gầm ghế 
và lảng vảng ở khung cửa sổ mở ra 
một khu vườn rộng. Chúa �ã phán “Ta 
là ánh sáng”. Nhưng cũng may, các tín 
�ồ của Ngài không �ể nơi thờ phụng 
sáng rực, như một ngọn �èn pha. 
Người ta �ã biết giữ lại bóng tối �ể 
giúp con người dễ tạo �ức tin và dễ 
cảm thấy khát khao ánh sáng.
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 Bài kinh chấm dứt, các tín �ồ 
ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Tiếng 
phong cầm �ột nhiên vang lên cùng 
lúc với tiếng �ồng ca của các cô gái 
mặc áo dài trắng. Tiếng �àn nghe 
thánh thót như những giọt mưa �ầu 
mùa và �ôi lúc trầm ấm như ngọn gió 
mùa xuân. Chiếc phong cầm thực sự 
�ã mê hoặc tôi và tôi nhìn nó với ánh 
mắt trìu mến.
 Nó nằm �ó, sát một góc nhà 
thờ, phía bên trái cửa ra vào, lẫn 
trong bóng tối, nhưng tôi vẫn nhìn 
thấy nó rõ ràng. Toàn thân nó tỏa ra 
một thứ ánh sáng kỳ lạ như hào 
quang ở trên �ầu các thiên thần và 
có lẽ chỉ mình tôi nhìn thấy �iều �ó. 
“Hãy tìm sẽ thấy”. Tôi tin rồi Chúa sẽ 
mặc khải cho tôi, �ức tin sẽ �ến với 
tôi từ chiếc phong cầm cũ kỹ kia chứ 
không phải từ lời giảng dạy của cha 
xứ �ã vang lên �ều �ều qua máy 
phóng thanh.
 Tiếng phong cầm ngưng. Buổi lễ 
�ã xong và mọi người lặng lẽ ra về. 
Điện trong nhà thờ tắt hết, chỉ còn hai 
bóng �èn nhỏ màu vàng �ục cháy 
sáng ở �ầu hai cây nến �ặt trên bệ 
thờ. Tôi nghe có tiếng cửa �óng nhẹ, 
nhưng vẫn ngồi im trên ghế. Tự nhiên 
tôi linh cảm hãy kiên nhẫn �ợi chờ 
thêm chút nữa, rồi tôi sẽ thấy �iều tôi 
hằng khát khao tìm kiếm. Tôi nhìn 
chăm chăm vào tượng Chúa như bị 
thôi miên và miệng lẩm bẩm: Lạy 
Chúa! Ngài �ã nói “Ta là ánh sáng” 
nhưng sao mắt Ngài lại �ầy bóng tối? 
Ôi! Nếu Ngài còn nói thêm “Ta cũng là 
bóng tối” chắc con �ã quỳ gối phủ 
phục dưới chân Ngài.

Cơn mệt mỏi ùa chiếm thân thể, tôi uể 
oải �ứng dậy và ngạc nhiên thấy vị sư 
huynh trẻ tuổi vẫn còn ngồi bên chiếc 
phong cầm. Tôi gật �ầu chào anh. Anh 
chào lại và mỉm cười.
 - Ông �ã cảm thấy mệt mỏi?
 Tôi e thẹn �áp.
 - Vâng, nhưng anh cũng biết tôi 
chẳng thể ngồi một mình ở �ây lâu 
hơn nữa.
 - Không sao, nếu thích, ông vẫn 
có thể ngồi lại. Người coi nhà thờ �ã �i 
nghỉ, tôi sẽ �ợi ông và �óng cửa sau.
 - Như thế thật phiền. Chắc anh 
cũng có nhiều việc cần làm sau buổi lễ.
 - Tôi làm việc rất khuya. Chúng ta 
có thể nói chuyện với nhau �ược chứ?
Thấy sư huynh trẻ trò chuyện cởi mở, 
tôi vui vẻ nói cho anh biết tôi là một 
người ngoại �ạo và �ang �i tìm �ức 
tin. Tôi cũng xin lỗi không biết gọi 
anh bằng gì, gọi “ông” như thế khó 
nghe quá. Anh nói: Thôi chúng ta cứ 
gọi nhau bằng “anh” cho tiện. Rồi anh 
kể anh là người Bùi Chu �i tu từ nhỏ, 
di cư vào Nam sống ở Biên Hòa và ra 
�ây ở �ã �ược ba năm.
 Con chiên ở �ây rất ít nên anh 
�ều quen mặt. Ngay khi tôi bước vào 
nhà thờ lúng túng tìm một chỗ ngồi, 
anh �ã nhận ra tôi mới tới �ây lần �ầu 
và không phải là tín �ồ Thiên Chúa 
giáo. Anh cũng �oán �ược tôi là người 
�ang �i tìm �ức tin. Đức tin thật khó 
�ến với một người ở tuổi tôi, nếu 
không có ai hướng dẫn.
 Tôi nói, tôi muốn tự mình tìm 
kiếm �ức tin dù có khó khăn. Tôi 
không thích nhờ vả bất cứ ai, ngay cả 
giáo lý. Tôi �ã chán nghe lời giảng của 

các cha và cũng như chán �ọc những 
quyển sách kinh. Tôi tin một ngày nào 
�ó Chúa sẽ nhắn nhủ tôi không phải 
qua một phép lạ kỳ bí, mà có thể qua 
tiếng chuông nhà thờ �ổ mỗi chiều 
hay qua tiếng �àn phong cầm mà anh 
�ánh mỗi tối.
 Vị sư huynh cười �áp:
 - Anh �ừng tin vào tiếng �àn của tôi. 
Tôi không phải là người �ánh �àn giỏi.
 Tôi cười nói:
 - Đánh �àn hay hoặc dở, �iều �ó 
�âu quan trọng. Điều quan trọng là 
tiếng �àn của anh �ã vang lên �úng 
lúc. Chắc anh cũng �ồng ý với tôi, 
Chúa không phải chỉ lựa chọn phát 
ngôn qua những người miệng lưỡi trôi 
chảy, có thể Ngài lựa chọn một người 
nói ngọng.
 Vị sư huynh vỗ nhẹ lên chiếc 
phong cầm.
 - Nghe anh nói, tôi nghĩ chắc anh 
mê chiếc �àn này lắm.
 - Vâng. Bề ngoài trông có vẻ cũ kỹ 
nhưng thanh âm của nó nghe thật 
tươi mát và quyến rũ.
 - Anh có thể �ánh thử một bản 
nhạc anh thích.
 Tôi lắc �ầu.
 - Tôi chưa �ánh Harmonium lần nào.
 - Không sao, anh �ã nói: Điều 
quan trọng không ở chỗ �ánh �àn hay 
hoặc dở mà là �ánh �úng lúc.
 - Nhưng tôi không biết nhạc 
thánh ca.
 - Anh có thể �ánh một bản nhạc 
tình cảm.
 Tôi ngạc nhiên hỏi:
 - Tôi có thể �ánh một bản nhạc 
tình cảm ở �ây?

 Vị sư huynh mỉm cười:
 - Tại sao không? Biết �âu anh 
chẳng �ánh �úng lúc.
 Lạy Chúa! Tôi thật xúc �ộng. Ngồi 
xuống ghế, tôi mân mê nắp �àn �en 
bóng và không dám chạm tay xuống 
những phím �àn trắng ngà. Đột nhiên 
như bị �ồng nhập, tôi �ã vội vàng 
�ánh một �oạn nhạc nào �ó tôi không 
biết tên, tôi cũng không rõ mình �ánh 
có �úng phím nhạc không. Tôi chỉ biết 
�ôi tay tôi lướt �i thành thạo trên 
những phím ngà cho �ến khi �ột nhiên 
nó chấm dứt như lúc nó mới bắt �ầu. 
Tiếng �àn còn âm vang trong nhà thờ 
run rẩy như hai bàn tay tôi một lúc lâu. 
Tôi gục �ầu xuống mặt �àn và �ã nhận 
ra �iều tôi hằng tìm kiếm.
 Tôi cảm thấy có bàn tay ai �ặt lên 
vai mình, tôi ngẩng mặt lên và bắt gặp 
khuôn mặt nghiêm trang của vị sư 
huynh trẻ. Giọng anh nói thì thầm:
 - Tôi không tin anh �ã �ánh �ược 
�oạn nhạc �ó.
 Tôi �ã khóc, nên mọi việc �ều trở 
nên sáng sủa. Tôi �áp:
 - Anh nói �úng. Tôi không �ánh 
�ược �oạn nhạc �ó. Chính chiếc �àn 
tự nó �ã vang lên.
 - Tôi nghĩ khác. Anh �ã �ánh 
�úng lúc và có người �ã giúp anh.
 - Không, chẳng ai giúp tôi. Chỉ có 
chiếc �àn �ã giúp tôi �ánh lên tiếng 
nhạc của lòng mình.
 - Anh không tin �ấy là một phép lạ?
 - Nếu tôi tin vào phép lạ, anh 
sẽ cho là Chúa �ã giúp tôi �ánh 
�oạn nhạc kia, vậy tôi chỉ tin vào 
chiếc �àn.
 Vị sự huynh gằn giọng: 
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 - Anh thật cứng �ầu. Suốt �ời, 
anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy �ức tin.
 - Vâng, suốt �ời tôi sẽ chẳng tìm 
thấy �ức tin nếu tôi cứ tiếp tục tìm 
kiếm ở những nơi thờ phụng Chúa. 
Cám ơn anh �ã cho tôi có dịp �ánh 
�àn. Tôi hứa sẽ không bao giờ �ến �ây 
làm phiền anh nữa.
 Tôi biết vị sư huynh �ang giận 
nên không bắt tay chào anh. Tôi 
không thích làm những �iệu bộ thân 
thiện khi lòng thân thiện chẳng còn.
 Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà thờ. 
Bầu trời cao xanh biếc không một 
�ám mây. Sao lấp lánh như những 
mảnh kính vỡ và mặt trăng non màu 
vàng nhợt không chiếu xuống chút 
ánh sáng nào. Gió từ biển thổi vào 
từng �ợt mát lạnh. Những chòm cây 
dương trong sân nhà thờ phát ra tiếng 
kêu vo vo như tiếng gió thổi những sợi 
tóc bay qua tai. Ở �ây mười giờ �êm 
�ã là khuya. Mọi nhà �ều �óng cửa và 
ngay cả những quán chè bán �êm dọc 
lề �ường cũng �ã dọn dẹp hết. Đi 
ngang qua căn nhà nằm sát mặt 
�ường, cách nhà thờ một khoảng 
ngắn, tôi nhìn thấy bóng một người 
�ang ngồi trên bậc tam cấp. Khi tôi 
�ến gần, người �ó �ứng dậy.
 - Ông vừa �ánh một �oạn nhạc 
trong nhà thờ phải không?
 Vì người �ó �ứng trong bóng tối, 
nên khi nghe nói xong, tôi mới nhận 
ra em là cô gái tôi �ã gặp ngoài bãi 
biển. Tôi hỏi:
 - Nhà em ở �ây à?
 - Không, �ây là nhà bà dì của em.
 - Sao em biết tôi �ã �ánh một 
�oạn nhạc trong nhà thờ?

 - Em ở trong ban hợp ca của nhà 
thờ nên rất dễ nhận ra tiếng �àn của 
vị sư huynh, vả lại, �oạn nhạc vừa rồi 
không phải là thánh ca. Ông có tìm 
thấy �iều ông muốn tìm không?
 Tôi lắc �ầu, nói:
 - Tôi �ã sai lầm khi �i tìm �iều ấy 
ở nhà thờ.
 - Sai lầm? Vị sư huynh cũng 
không giúp gì cho ông?
 - Chẳng ai giúp �ược tôi, trừ 
chiếc phong cầm.
 - Chiếc phong cầm? Ông không 
nói �ùa chứ?
 Tôi kể lại trường hợp �ánh �àn 
vừa qua. Tôi cố diễn tả thật giản dị �ể 
cho cô gái hiểu. Em gật �ầu tỏ vẻ �ã 
hiểu và còn hiểu nhiều hơn tôi nữa. 
Em nói:
 - Em tin Chúa �ã giúp ông �ánh 
�oạn nhạc �ó. Chúa �ã �ến với ông, 
sao ông còn không tin Ngài?
 Tôi thật sự chán nản. Cô gái này �ã 
suy nghĩ y như vị sư huynh kia và tôi 
không biết phân giải làm sao cho em 
thay �ổi ý kiến. Sau cùng tôi �ành nói:
 - Đấy không là phép lạ của Chúa. 
Đấy là phép lạ của chiếc phong cầm. 
Nó �ã �áp lại lòng mến mộ của tôi. Nó 
�ã phản ảnh lòng tôi như tấm gương 
phản ảnh gương mặt người soi. Chỉ 
giản dị như vậy.
 - Câu chuyện không giản dị như 
vậy, nếu ông không tin vào Chúa.
 - Trong trường hợp này, tôi nghĩ 
tin vào Chúa chỉ rắc rối thêm.
 - Em xin ông �ừng xúc phạm 
�ến Ngài.
 - Không, tôi chỉ nói thật �iều tôi 
nghĩ. Tôi xin lỗi, nếu có xúc phạm �ến 

�ức tin của em.
 - Với em, ông không cần phải xin 
lỗi. Ông hãy xin lỗi Chúa, vì �ã lầm lỡ 
không tin Ngài.
 - Tôi chẳng thể xin lỗi Ngài, vì 
nếu tôi làm như thế, chiếc phong cầm 
sẽ �au lòng ghê lắm!
 - Dù cho em tha thiết cầu mong, 
ông cũng không xin lỗi Ngài?
 - Không.
 - Ông �ã làm em �au lòng.
 - Đành vậy. Em �ừng bắt tôi gian 
dối, em cũng biết Chúa rất ghét 
những người gian dối.
 - Thật �áng buồn, chúng ta �ã 
làm mất cơ hội �ể gặp lại nhau.
 Cô gái quay người, bước vội vào 
bóng tối của căn nhà. Tôi thở dài buồn 
bã, �ứng lặng im chẳng muốn bước 
�i. Rồi �ột nhiên, tôi nghe có tiếng 
phong cầm trầm ấm từ một nơi nào 
�ó �ang nhẹ nhàng vang vọng lại…



Truyện ngắn

36 37

 - Coi �ược hông �ược thì gom hết 
mang dìa dưới sớm �i con ơi! Buôn 
bán gì mà nhìn cái mặt thấy rầu quá!
 Nghe tiếng nội vọng ra, Trâm lấy 
vạt áo lau lẹ hai hàng nước mắt rồi 
luống cuống quét tiếp cái sân. Chưa 
năm nào mà sáng ba mươi Tết hoa 
bán gần hết như vậy. Giá cả cũng �ược 
nhưng trong lòng cô cứ buồn rười 
rượi. Thôi cũng ráng nán lại tới trưa 
cho hết buổi, rồi tranh thủ chạy ra 
chợ quơ quào mấy thứ �ể còn ra xe về 
dưới cho kịp �ón giao thừa.
 Không rõ từ hồi nào, chỉ biết từ 
lúc Trâm lớn lên �ã thấy ông bà nội, 
rồi tía má cô chỉ theo cái nghề duy 
nhất của xứ này là trồng hoa kiểng �ể 
bán vào dịp Tết. Những bước chân 
�ầu tiên lẫm �ẫm của Trâm �ã in dấu 
trên mấy luống hoa trước nhà. Lớn lên 
một chút cô cũng biết nhổ cỏ, bắt sâu 
rồi tập bơi xuồng

dọc ngang theo con nước. Ai cũng 
nghĩ trồng hoa chắc sướng lắm vì 
không cực nhọc như mần ruộng, 
quanh năm suốt tháng �ược ngắm 
bông hoa �ủ màu, �ủ sắc nữa chớ. Nói 
nghe cũng lãng mạn, nhưng nhào vô 
mần �i thì biết không dễ ăn vậy �âu. 
Cây kiểng thì còn �ỡ, chớ hoa thì �ỏng 
�ảnh lắm. Bao nhiêu công sức �ổ ra 
suốt cả năm trời chỉ mong một �iều 
duy nhất là hoa nở �úng Tết. Cuối 
năm, hễ thời tiết thất thường theo 
kiểu nóng, lạnh hay mưa nhiều hơn là 
coi như thua trắng. Năm nào cũng 
vậy, từ rằm tháng Chạp cả làng hoa Sa 
Đéc �ều tất bật. Nhà nào cũng xúm lại 
sắp xếp, �óng gói, vận chuyển những 
chậu hoa kiểng �i khắp nơi chuẩn bị 
bán Tết.

Hoa miệt này �ược nhiều nơi ưa 
chuộng vì �a dạng màu sắc, chủng loại 
mà giá cả cũng bình dân. Trồng hoa là 
cái nghề chắt chiu, �em �ến cái �ẹp 
cho �ời. Nhưng lắm phen người trồng 
hoa nếm mùi cay �ắng của thất bại. 
Người trồng hoa nào cũng muốn nấn 
ná tới giờ chót �ể gỡ gạc chút �ỉnh 
tiền giỏ, tiền phân. Trong khi �ó trưa 
ba mươi, chợ ở �âu cũng phải dọn dẹp 
sạch sẽ �ể kịp �ón Tết. Nên khi nhìn 
những chậu hoa tươi rói bị cuốn vô xe 
rác, người trồng hoa cứ như �ứt từng 
�oạn ruột. Dân làng hoa ít khi nào 
�ược sum họp �ầy �ủ vào lúc giao 
thừa. Không ít gia �ình rơi vô cảnh nợ 
nần phải cầm cố �ất �ai do trồng hoa 
thua lỗ. Khó khăn chồng chất nhưng ít 
thấy ai bỏ ngang �ể �i mần chuyện 
khác �ược nhiều tiền hơn. Chắc là do 
cái nghề bao �ời ông bà truyền lại, do 
tình yêu của người Sa Đéc �ối với hoa 
�ã ngấm vào tận máu thịt rồi.
 Năm nào Trâm cũng theo tía má 
�i bán hoa Tết nơi này nơi nọ. Chừng 
mấy năm nay, từ lúc quen Hiệp, hai 
�ứa xin phép tách ra riêng �ể dành 
dụm tiền mai mốt làm �ám cưới. 
Không ngờ năm nay chỉ còn một thân 
một mình Trâm xoay xở mọi thứ từ 
lúc Hiệp nói �i mần ở Bình Dương rồi 
biệt tăm biệt tích. Địa chỉ không có, 
�iện thoại lúc nào cũng “ò...í…e…” 
ngoài vùng phủ sóng. Qua nhà hỏi thì 
ai cũng trả lời không biết, cứ như 
người dưng nước lã vậy. Mà thiệt là 
người dưng chớ bộ. Hiệp mồ côi về ở 
với vợ chồng một người họ hàng xa 
nên cũng khó mà trách �ược. Trách là 
trách Trâm kìa, ai biểu thương thiệt 

tình quá làm chi �ể giờ không thể 
quên �ược.
 Phải chi cô chịu nghe lời bà nội 
làm �ám cưới sớm hơn thì giờ �âu 
phải ngóng trông khổ sở như vậy. Lúc 
mới quen nhau, ai cũng lên tiếng ngăn 
cản vì cái xóm này ai mà không biết 
Hiệp là �ứa mồ côi mà lại nghèo nữa 
chớ. Trâm lại nghĩ khác, vì ở �ời �âu 
ai có thể lựa chọn �ược nơi mình sinh 
ra. Mồ côi hay nghèo thì �âu phải là 
cái tội, chỉ cần chịu khó làm lụng là 
�ược. Thương mến nhau là ở tấm 
lòng, ở sự chân thành kìa. Nói vậy thôi 
chớ giờ biểu Trâm thương người khác 
thì cô cũng chẳng biết thương ai. Hiệp 
là mối tình �ầu của Trâm, cả hai chơi 
thân với nhau từ hồi còn học Giáo lý 
rồi lớn lên cùng hát trong ca �oàn. 
Hiệp hiền lành, ít nói nhưng rất siêng 
năng và tháo vác. Nói chuyện với 
nhau, hai �ứa toàn xưng tui không hà. 
Nhiều lúc Trâm cũng muốn xưng hô 
anh em, nai con, chó con gì �ó như 
trên truyền hình cho nó tình cảm 
nhưng thấy kỳ kỳ. Khó quá bỏ qua 
thôi chớ biết làm sao bây giờ. Hiệp thì 
nói xưng hô sao cũng �ược miễn 
mình thương yêu nhau thiệt tình chớ 
cần chi bề ngoài.
 Vậy rồi không biết nghe lời ai mà 
sau cái Tết năm rồi Hiệp cứ một mực 
�òi lên Bình Dương �ể mau có tiền 
làm �ám cưới. Cái �êm trước lúc Hiệp 
�i, Trâm bấm bụng hát mấy câu vọng 
cổ trong bài Lan và Điệp �ể thay lời 
chia tay. Cô thay chữ Điệp bằng chữ 
Hiệp cho nó vần mà cũng ý nghĩa 
hơn: “Hiệp ơi, mai anh lên chốn thành 
�ô nhà xe rực rỡ. Xin �ừng quên bến �ò

Mùa về
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ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò 
võ mong ... chờ ...”
 Trâm chưa kịp xuống xề �ã thấy 
bờ vai Hiệp run lên bần bật. Có lẽ anh 
thực sự xúc �ộng, không chần chờ lâu 
cô hát luôn câu tiếp theo: “Xin �ừng 
quên người yêu bé nhỏ thật thà, chốn �ô 
thành �ầy xa hoa cám dỗ, Hiệp �ừng �ể 
lòng sa ngã bê tha…”
 Tới lúc này thì Hiệp ngã lăn ra bờ 
�ê vừa cười ha hả vừa nói:
 - Em nghĩ sao vậy? Cái ông Điệp 
trong tuồng cải lương học giỏi �ẹp trai 
nên mới có người dụ dỗ. Còn tui vừa 
nghèo vừa xấu có ai mà thèm �ể mắt 
tới �âu!
 Trâm thấy cũng hơi quê nên làm 
bộ giận lẫy rồi bỏ về một nước mặc 
cho Hiệp nắm tay giữ lại. Ban �ầu 
ngày nào cũng nhắn tin thương nhớ, 
rồi mọi thứ cứ thưa dần, vì Hiệp nói 
công việc cũng nhiều nên hổng có 
thời gian. Được nửa năm thì mất hẳn 
liên lạc. Ở quê, Trâm cứ �ứng ngồi 
không yên vì nghe người ta nói trên 
�ó nhiều khu công nghiệp rồi công 
nhân tứ xứ nên cũng phức tạp lắm. 
Sống không giữ mình thì thiếu gì thứ 
�ể vướng vô. Mấy �ứa bạn biểu Trâm 
sao không thử một lần lên �ó tìm 
Hiệp mà hỏi cho ra lẽ, chứ ỡm ờ vậy 
biết �âu mà lần. Trâm cũng muốn �i 
nhưng lại thôi vì không �ịa chỉ trong 
tay biết �âu mà tìm. Bình Dương bao 
la rộng lớn chớ có phải nhỏ xíu, tum 
húm như cái xóm này �âu mà tìm, mà 
kiếm. Mà lỡ gặp cảnh Hiệp sống như 
vợ chồng với ai �ó thì làm sao �ây ta? 
Chắc Trâm sẽ �i tu như trong tuồng 
Lan và Điệp vậy. Người ta làm ni-cô 

còn Trâm làm sơ chắc cũng �ược. 
Nhưng các sơ �i tu là vì yêu Chúa, vì 
muốn phục vụ tha nhân chứ có ai �i 
tu vì thất tình như Trâm �âu. Càng suy 
nghĩ càng thấy rối, thôi thì Trâm phó 
thác vào Chúa tất cả mọi sự.
 Đến lúc Trâm quyết �ịnh năm 
nay mang hoa lên Bình Dương bán 
sẵn dịp tìm Hiệp luôn thì cả nhà như 
nổi sóng. Nào là �ất khách quê người 
trong lúc Trâm một thân một mình 
xoay xở ra sao. Nào là trâu �i tìm cột 
chứ ai �ời cột �i tìm trâu như vậy. 
Cũng vì cái chuyện �ó mà tía má cãi 
vã rùm beng lên rồi làm mặt giận cô 
suốt cả tháng nay. Ai ngờ bữa xe 
chuẩn bị lăn bánh, bà nội âm thầm 
xách cái bị �ồ theo Trâm �ể phụ. Nhờ 
vậy mà mọi chuyện cũng êm xuôi.
 Ban �ầu buôn bán cũng chậm. 
Người coi thì nhiều nhưng mua lại ít. 
Một phần do họ còn lạ lẫm với hoa Sa 
Đéc. Một phần khác do người ta còn 
ngược xuôi tất bật, nhà cửa còn bề 
bộn thì hoa cỏ cái nỗi gì. Rồi bữa nọ 
có một ông già bận bộ bà ba �en chạy 
xe �ạp ghé vô hỏi han �ủ thứ. Sau 
cùng ổng mua 20 cặp cúc mâm xôi với 
10 cặp thược dược. Nhưng phải chở tới 
nơi ổng mới trả tiền, �ược thì mua, 
không thì thôi. Hai bà cháu Trâm 
muốn bán lắm chớ nhưng cũng hơi lo. 
Biết ổng có �àng hoàng không hay là 
lừa �ảo. Người �àng hoàng thì tại sao 
không trả tiền liền mà biểu phải �i 
theo lấy. Nội nói Trâm ở lại coi hàng 
�ể nội theo �i theo ổng cho, nội già rồi 
có gì ổng không giở trò bậy bạ �ược. 
Trâm nói con lớn rồi �âu còn nhỏ nhít 
gì �âu mà nội sợ, cứ �ể con �i cho.

Chở hoa tới nơi Trâm mới biết chỗ 
ổng ở là cái nhà thờ cổ kính nhưng 
khá �ẹp. Không chỉ trả tiền �ầy �ủ 
ổng còn kêu hai bà cháu dọn vô 
khuôn viên nhà thờ bán cho tiện. Mà 
tiện thiệt chớ, nước nôi có sẵn �ể tưới 
mỗi ngày cho hoa luôn tươi tốt. Lại có 
hàng rào kín �áo, ban �êm hai bà 
cháu �ược yên giấc không lo lắng bị 
mất mát, hao hụt. Nhưng Trâm với nội 
cứ thắc mắc rốt cuộc ông già bận bộ 
bà ba �en �ó là ai trong cái nhà thờ 
này vậy ta. Ờ thì chắc ông câu, ông 
biện gì �ó.
 Sáng hôm sau, vừa tan lễ sáng, 
lúc Trâm �ang kéo vòi tưới hoa thì bà 
nội hớt hải báo tin:
 - Ông già �ó chính là ông cố của 
họ �ạo này con à! Sáng nay thấy ổng 
�ứng trên bàn thờ mà nội hết hồn. 
Sau lễ ông cố còn giới thiệu cái hàng 
bông hoa của hai bà cháu là từ Miền 
Tây �em lên �ể bà con bổn �ạo biết 
mà ủng hộ.
 Cũng nhờ vậy mà từ �ó, hoa 
kiểng của Trâm bán �ắt như tôm tươi 
vậy. Người �âu tuốt ngoài chợ cũng 
kéo vô mua ủng hộ. Không biết ai nói 
mà người ta �ồn rùm beng chuyện 
Trâm mang hoa từ Sa Đéc lên bán sẵn 
tìm cái thằng chồng chưa cưới �ang �i 
mần mướn trên này nữa. Ta nói, ngại 
hết sức luôn!

* * *
 Nắng �ã chiếu thẳng trên �ỉnh 
�ầu, cũng trưa lắm rồi, ngoài �ường 
xe cộ thưa thớt dần. Biết không thể 
nấn ná lâu hơn nữa, Trâm chậm rãi 
quét dọn cho sạch sẽ chỗ bán lần 
cuối, rồi khệ nệ bưng mấy chậu hoa 

còn lại tới dâng Đức Mẹ trước khi hai 
bà cháu vào chào ông cố �ể �i về. Ông 
cố hỏi han cặn kẽ chuyện lời lỗ rồi còn 
kêu năm sau nhớ mang hoa lên �ây 
bán tiếp nữa chớ. Hai bà cháu chuẩn 
bị lui bước thì ông cố mới chợt nhớ:
 - À, chút nữa là quên. Hai bà cháu 
�i �ường bình an, sẵn tiện cho tui gửi 
một người cùng �i về dưới. Tội 
nghiệp… năm hết Tết �ến mà lỡ 
�ường lạc bước. Nghe �âu cũng về Sa 
Đéc luôn �ó.
 Trâm và nội �ang còn ngơ ngác 
chưa hiểu �ầu �uôi thì ông cố �ã 
hướng qua phòng bên cạnh gọi lớn:
 - Hiệp ơi, qua �ây ông cố biểu!
 Hai bà cháu chưa hết ngỡ ngàng 
thì Hiệp �ã xuất hiện trước mắt. Trâm 
chạy tới ôm lấy anh cùng những giọt 
nước mắt nghẹn ngào hạnh phúc. Thấy 
cảnh �ó, ông cố móm mém pha trò:
 - Cái gì kỳ vậy, tui chỉ nhờ �ưa về 
quê giùm sao tự nhiên ôm người ta 
khóc lóc vậy cà?
 Hỏi ra mới biết là Hiệp làm 
công nhân ở cái xưởng mộc gần �ây. 
Mấy tháng nay hàng không xuất 
�ược, mọi thứ �ình �ốn, công ty nợ 
lương còn giám �ốc thì bỏ trốn. 
Mang tiếng �i làm ăn xa mà không 
còn �ồng bạc dính túi nên cũng quê 
mặt chớ! Sợ Trâm buồn nên Hiệp cắt 
�ứt mọi liên lạc. Định sau Tết, khi 
nào tìm �ược việc, mới cho cô hay. 
Và cuộc hội ngộ hôm nay là do 
chính ông cố sắp xếp.
 Trâm tức tưởi hờn trách:
 - Mê làm quá chắc bữa giờ bỏ Chúa, 
bỏ Mẹ luôn rồi. Tui nghi lắm mà…
 Hiệp bối rối phân bua:
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 - Có ông cố làm chứng, tuần nào 
tui cũng �i lễ, sinh hoạt ở �ây chớ bộ!
 Ngồi im lặng hồi lâu bà nội mới 
lên tiếng:
 - Bây làm tao cũng bắt mệt theo. 
Đám cưới �i rồi nội cho bây miếng �ất 
mà mần ăn với người ta. Trồng hoa 
không giàu nhưng cũng không bao 
giờ chết �ói. Tụi bây �ứng �ó diễn 
tuồng chắc tới khuya quá. Dìa nhanh, 
�ể ông cố còn nghỉ ngơi nữa.

 Ông cố cười khà khà dặn dò:
 - Mình là người có �ạo, nên 
trong mọi sự cứ tin tưởng, phó thác, 
cậy trông vào ơn Chúa. Chớ bản thân 
con người mỏng dòn, yếu �uối lắm 
tụi con à… Thôi bà với hai cháu �i 
�ường bình an. Khi nào �ám cưới cứ 
báo một tiếng, tui về dưới làm phép 
Hôn phối cho.
 Ngoài sân mấy chậu cúc mâm xôi 
�ang khoe sắc vàng rực rỡ. Cái Tết 
�ang �ến thật gần.

 Xóm trọ công nhân mấy hôm nay 
nhộn nhịp hẳn. Cuối năm, trời Sài Gòn 
se lạnh. Cái lạnh làm cho những con 
người tha phương nơi �ất khách man 
mác nhớ quê. Tháng Chạp �ong �ầy 
nắng. Các chị trong xóm trọ �ang háo 
hức sắm sửa chuẩn bị về quê. Trên 
gương mặt họ ánh lên những niềm vui 
khó tả. Phố cũng nhộn nhịp hẳn vào 
mấy ngày cuối năm.
 Thuận ngồi ở bậc cửa phòng trọ, 
những vòng khói thuốc lá tan dần vào 
không khí. Chốc chốc anh thở dài, �ôi 
mắt trĩu buồn nhìn về phía xa xăm.
 - Tết này về không chú em?
 Tiếng Hòa xe ôm phá tan cái bầu 
khí im lặng �ến ngạt thở trong tâm trí 
của Thuận. Anh �ập tay vào vai 
Thuận, rồi ngồi xuống kề bên, mồi 
thuốc. Thuận trả lời anh, thở dài tư lự:
 - Chắc không, anh Hòa à! Tết này, 
em ở lại. Em tính làm thêm dịp Tết, 
kiếm thêm ít �ồng anh à!
 - Kiếm tiền lấy vợ sao?
 - Ai mà thèm lấy �ứa nghèo kiết 

xác như em hả anh? Chẳng qua là… Mà 
thôi… Còn anh, tính khi nào thì về? 
 - Ba mươi. Tao �ặt vé xe từ tháng 
trước.
 - Anh chị với hai �ứa nhỏ về luôn à?
 - Ừ!... Ây da, chị mày cứ cằn nhằn 
miết, bảo sao không �ặt vé về sớm 
hơn. Nhưng mà biết sao �ược. Ở lại, 
làm �ược cuốc nào hay cuốc ấy, có 
thêm tiền mua sữa cho con.
 - Vâng! Mà chị cũng �i làm bên 
khu chế xuất mà anh...
 - Ừ! Nhưng bên �ó nghỉ sớm 
trước ba ngày chú à! Hai bảy tháng 
Chạp �ã nghỉ rồi.
 - Vậy à? Chắc lâu rồi anh chị 
không về quê?
 Ừ! Cũng ba năm rồi. Mọi năm ăn 
Tết trong này, buồn lắm chú à! Nhìn 
quanh nhìn quẩn thấy vắng teo. Bà 
con họ hàng không có. Năm nay, anh 
quyết �ịnh về quê ăn Tết. Tết quê vẫn 
vui hơn chú à!
 - Dạ! Tết quê lúc nào cũng vui và 
ấm cúng.

Truyện ngắn

Trở về
Tâm Ngọc
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 - Ừ! Thôi anh về �ây. Chị mày kêu 
rồi kìa!
 - Dạ! Anh về...
 Chiều nghiêng nghiêng trên xóm 
trọ công nhân nghèo. Những vòng 
khói thuốc lá tan dần vào không khí. 
Thuận trở lại với cảnh thực �ời mình. 
Hồn anh nặng trĩu. Thuận cũng 
muốn về quê lắm chứ, nhưng còn gì 
nữa �âu mà về. Hoang tàn, tang tóc! 
Đời anh sao giống chiếc tàu lênh 
�ênh vô �ịnh giữa biển khơi chẳng có 
chốn tìm về. Anh thở dài, tiếng thở 
dài dằng dặc của người con xa xứ. 
Giá như…
 Quê của Thuận ở tận miền 
Trung, vùng �ất quanh năm hứng 
chịu những �ợt mưa bão. Vùng �ất ấy 
chẳng khác nào nhánh cau héo gầy, 
chẳng khác nào chiếc �òn gánh gánh 
hai �ầu �ất nước. Thiên tai một, nhân 
tai �ến mười. Cứ mỗi khi lũ về là có 
thêm nhiều người về với thiên thu. Ba 
mẹ Thuận cũng ra �i mãi mãi trong 
�ợt lũ năm trước. Buồn. Ám ảnh. Anh 
vào Sài Gòn làm công nhân như �ể 
trốn chạy thực tại, trốn chạy cô �ơn 
và cả những nỗi �au. Nhưng thi 
thoảng, như lúc này �ây, quê hương 
xứ sở, gia �ình cứ hiện rõ trong anh 
mồn một, nó �eo bám lấy anh không 
chịu buông tha. Anh nhìn xa xăm về 
phía cuối trời buột miệng: “Biết �ến 
bao giờ dân tôi mới hết khổ!”

* * *
 Ba mươi Tết. Thuận tiễn gia �ình 
anh Hòa ra sân ga. Nhộn nhịp, tấp 
nập. Người ta chen chúc nhau kẻ �i 
người ở. Trên gương mặt ai nấy �ều 
ngời ngợi niềm vui, vui như ánh nắng 

ngày cuối năm. Không vui sao �ược 
khi mà bao năm tha phương cầu 
thực, bao tháng ngày xa nhà, giờ lại 
�ược về quê �ón Tết, về với gia �ình, 
về với bà con chòm xóm, về với 
những gì thân thuộc yêu thương. 
Thuận quay �i, giấu nỗi buồn vào tận 
�áy lòng. Anh không buồn về gác trọ. 
Ba mươi Tết, dãy trọ vắng hoe, còn ai 
�âu kia chứ! Anh lang thang trong 
khuôn viên một tu viện gần sân ga. 
Anh tìm một chút bình an cho tâm 
hồn. Anh muốn quay về. Nhưng anh 
sợ. Một nỗi sợ vô hình nào �ó khó 
nói, khó tả. Anh say sưa cầu nguyện 
bên hang �á Đức Mẹ. Tiếng �iện 
thoại reo, anh mở máy, một số �iện 
thoại lạ:
 - Phải Thuận, xóm Fatima �ó 
không ạ?
 - Dạ phải, xin lỗi ai ở �ầu dây �ấy ạ?
 - Cha xứ �ây! Cha Trực �ây!
 - Ôi, cha! Răng cha biết số của 
con rứa?
 - Ừ, cha hỏi mãi, mới có �ược số 
của con �ấy! Rứa bữa ni răng rồi? Mần 
ăn khấm khá chứ?
 - Khấm khá chi mô cha ơi! Con 
tha phương cầu thực ấy mà. Chẳng 
qua là…
 Nói �ến �ây, Thuận lặng im, 
không nói �ược nữa. Anh sợ những 
hình ảnh �au thương ấy lại tái diễn 
trong �ầu anh.
 - Tết ni, con có về quê không?
 - Dạ, con... Chắc là… là không, 
cha ạ!
 - Ừm… Cha thấy năm ni, tới giờ 
này, nhiều người về lắm rồi con ạ! Cha 
không thấy con…

  - Dạ, nhưng con… Nhà cửa, 
gia �ình con, còn ai nữa mà về hở 
cha? Tan hoang rồi, không còn nhà, 
không còn chi hết. Về chỉ thêm �au 
thương thôi. Thà con ở lại �ây, nơi �ất 
khách quê người này còn hơn.
 - Nhưng liệu con có trốn chạy 
mãi vậy �ược không? Răng con không 
�ối diện với thực tại, với chính những 
�au thương ấy, �ể rồi tự �ứng lên?
 - Nhưng con...
 - Con mất gia �ình nhỏ, nhưng 
còn gia �ình lớn con à! Còn cha, còn 
mọi người. Cả giáo xứ này là gia �ình 
của con. À! Ngôi nhà của con, hiện giờ 
bác con �ang ở. Ông ấy cũng mong 
con về. Cha �ã cho xây dựng lại sau lũ. 
Ổn rồi con à! Nếu �ược…
 - Dạ! Con sẽ suy nghĩ...
 - Con cứ suy nghĩ. Có thể năm 
nay con không về. Nhưng cha hy vọng 
năm sau. Hãy can �ảm lên, phải �ối 
diện với sự thật, với �au thương, mình 
mới có thể vượt lên chính mình �ược. 
Cha tin con làm �ược. Chào con nhé, 
cha có khách rồi!
 - Dạ, con cám ơn cha, con chào cha!
 Thuận cất �iện thoại. Những lời 
nói của cha xứ làm anh nghĩ ngợi 
nhiều. Cha nói �úng. Anh vẫn còn 
cả một gia �ình lớn là giáo xứ. Anh 
vẫn còn bác là người thân. Anh phải 
�ối diện với �au thương �ể �ứng 

lên từ �ó, vượt qua nỗi mất mát ấy. 
Anh không thể trốn tránh mãi �ược.
 Hiện thực cứ mãi là hiện thực. 
Nhưng… “Ở hay về?”. Thuận cũng 
không biết nữa. Trong Thuận giờ �ây 
bị giằng co giữa hai con người: Trốn 
chạy và chấp nhận. Anh �ến bên 
tượng Chúa Chiên Lành trong khuôn 
viên tu viện, qùy mọp xuống. Anh cầu 
nguyện tha thiết, lâu giờ. Anh mong 
tìm �ược một chút an ủi nơi Người.
 Anh cần Người dẫn dắt, bởi giờ 
�ây, anh như con chiên lạc bầy vừa 
muốn trốn chạy vừa muốn quay về.

* * *
 Chiều Ba mươi Tết… Đoàn người 
tha phương chen chúc nhau trên 
những chuyến xe cuối cùng. Họ về 
quê. Có lẽ họ cũng như anh hay vì một 
lý do gì khác mà về muộn. Anh cũng 
phải len lỏi, chạy vạy mãi mới có tấm 
vé cuối trên chuyến xe cuối cùng về 
miền Trung. Bầu khí ngột ngạt trên xe 
không làm anh khó chịu. Anh �ang 
mường tượng về quê hương của mình: 
Những cái mầm non xanh mơn mởn, 
những ánh nắng lung linh thơm 
hương trải dài trên con �ường làng, 
tiếng chuông nhà thờ ngân vang mời 
gọi người ta �i lễ… Anh thấy lòng 
mình nhẹ nhõm sau bao ngày nặng 
trĩu tâm tư. Anh chỉ muốn hét lên thật 
to: Quê hương ơi! Con nay �ã trở về! 
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 - Tau nói mi rồi, cứ tới chỗ �ó là 
răng? Có ngày tau �ập (1) gãy chân. Ông 
mệ (2) mi ngồi trên bàn thờ �ó, về mà 
thờ, ngày mô cũng lên nhà thờ nhà thép 
làm chi. Tin chi mấy cái ông Thánh 
nhảy nhót �ó hả mi. Không chơi với 
mấy �ứa có Đạo �ó nữa nghe chưa!
 Ông gằn giọng, mắt trừng lên như 
muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ thẳng 
ngón tay vào mặt thằng Kiệt rồi hét 
toáng. Mấy người say thường ai cũng 
vậy, có hơi men là không kiểm soát 
�ược bản thân, cứ nói lung tung nhưng 

�ôi ba phần là sự thật. Tôi 
�ứng ở cổng nhìn 
nó, người cũng 
run lên vì sợ, lòng 
cứ nghĩ thầm: “Lỡ 
có chuyện gì, thì 

xong toi kế hoạch 
của cả lũ”.

 - Ba tao cấm �i rồi 
tụi bây ơi!

 Thằng Kiệt giả bộ 
�i lòng vòng, nó lượn 

�ến cổng, nói nhỏ với cả 
nhóm như thế. Mặt nó 

vẫn tỉnh như thường, có lẽ 
nó quá quen với việc ba nó 

say xỉn. Nghe nó nói, lòng cả lũ bứt 
rứt, thế là không �ủ bọn �ể tiếp tục 
lên nhà thờ nữa rồi. Mặt �ứa nào cũng 
buồn xo, không có nó cuộc chơi sẽ 
mất vui.
 Thằng Kiệt là người không có 
Đạo, chơi chung riết nên bị “Đạo hóa”, 
cứ theo lên nhà thờ với cả lũ chúng 
tôi. May mắn sao, mỗi lần ba nó say, 
lầm bầm vài câu lại lăn ra ngủ. Thằng 
Kiệt liền lẻn ra ngoài, chạy tìm �ến với 
chúng tôi.
 Năm �ó, xứ tôi xảy ra chuyện lạ, 
tượng hai ông Thánh Martinô và 
Phanxicô Xavie �ung �ưa rồi lại lắc lư. 
Kẻ thấy người không, người nói tin, kẻ 
lại nghi ngờ do ánh sáng, nhiều nghi 
vấn �ược �ặt ra. Sau một �êm, tin �ồn 
lan xa trong xã, sang �êm sau người 
người kéo tới nườm nượp, thôn này xã 
khác, huyện nọ tỉnh kia, người tứ xứ 
�ông �úc cứ thế mà kéo �ến mấy 
tháng liền. Có thể là họ hiếu kì muốn 
xem hay là tin tưởng �ể xin ơn, họ �ến 
khấn xin rồi lại �ọc kinh liên lỉ thâu 
�êm. Có lần mẹ tôi �ứng nhìn �ám 
�ông ùn ùn vô sân nhà thờ, chậc lưỡi 
nói: 

“Cảm ơn Chúa vì lòng tin người Việt 
mình còn mạnh”. Và �ến bây giờ tôi 
mới chợt hiểu.
 Phần lũ chúng tôi, ngày nào cũng 
lên nhà thờ, �i kiếm chiếu trải dài rồi 
cả bọn nằm ngoài trời với mọi người 
cho vui. Cả bầy tán dóc liên phanh rồi 
lăn ra ngủ, sáng mai còn dậy sớm �ể 
về nhà �i học. Phép lạ này chưa dứt, 
người ta lại phao tin Chúa Giêsu trên 
Thánh giá chảy máu, lần này cũng kẻ 
thấy người không. Lúc �ó tôi còn nhỏ, 
chẳng suy nghĩ gì nhiều, �ến xem vì 
ham vui; nhà lại nằm cạnh nhà thờ, 
không cản �ược sự tò mò. Nhưng 
cũng nhờ chuyện phép lạ này, nhờ sự 
hồn nhiên, con nít và láu cá của tôi 
mà làm cho thằng Kiệt thêm tin Chúa. 
Nó cứ tìm cách �ể vào xem cho biết, 
ngày nào cũng xem, cũng ngó.
 - Ê, răng mà Chúa bị treo lên �ó, 
còn cái bảng trên �ầu Chúa ý nghĩa 
chi rứa?- Mặt nó hiện rõ vẻ băn 
khoăn, khó hiểu, mắt cứ nhìn chằm 
chằm lên Thánh giá.
 Tôi cũng chẳng biết trả lời sao 
với nó. Thời �ó tôi nghịch ngợm lại 
cứ trốn học giáo lý, nghĩ lại thấy bản 
thân mình hư hỏng thật. Hôm ấy, tôi 
bịa chuyện �ể kể cho nó nghe, tôi nói 
dối mà nó cũng tin, tin rồi còn biến 
�ổi nữa.
 - Chúa bị treo lên �ó hả? Tau kể 
mi, mi không �ược nói với ai, bên Đạo 
tau không cho kể, mi kể là mất linh �ó.
 - Ừ… Tau hứa mà- Mặt nó có vẻ 
chân thành.
 - Mi thề �i, tau không tin.- Tôi 
nói, rồi bắt nó làm cái trò con nít, 
chấm tay vào lưỡi rồi �ưa lên trời.

 - Tau thề, �ược chưa?- Nó �áp vội 
rồi làm theo.
 Tôi bình thản, bắt �ầu kể câu 
chuyện nghe �ược từ mẹ, câu chuyện 
mẹ hay răn �e vì cái tội lười học của 
tôi, rồi bịa thêm cho nó hấp dẫn.
 - Ai mà hư hỏng, không nghe lời 
ba mẹ là bị treo lên �ó. Mà ba mi hay 
uống rượu, coi chừng bị giống rứa �ó, 
mẹ tau nói ai không lo học chỉ lo chơi 
cũng bị như rứa… Nhưng Chúa không 
phải là hư hỏng hay không nghe lời 
�âu nghen, mà Chúa chuộc tội thay 
cho loài người �ó. Mi xin chi Chúa, 
Chúa cũng làm cho mi hết, linh nhất 
bên Đạo tau �ó.
 Tôi chỉ tay lên Thánh giá Chúa, 
mắt nó cũng ngước nhìn theo, mặt có 
vẻ tươi tắn, mắt nháy nháy như có vẻ 
hiểu ra �iều gì �ó. Nó hỏi tiếp:
 - Còn cái bảng thì răng?
 - INRI… mi không hiểu à? Là ai vi 
phạm sẽ bị treo lên như rứa. Mi �ọc 
tách hai chữ ra, in ri nghĩa là giống 
như vậy. Mẹ tau nói rứa �ó.
 - À… Tau hiểu rồi.
 Từ ngày �ó, tôi thấy nó vào nhà 
thờ nhiều hơn, không nằm ngoài sân 
với cả lũ chúng tôi nữa. Nó vào trong, 
cũng qùy gối, làm dấu, �ọc kinh như 
mọi người. Những kinh học �ược từ 
chúng tôi, ngon lành lắm chỉ là ba 
kinh cơ bản Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng 
Danh. Nó thầm thì gì �ó, cứ cúi �ầu 
rồi vái lạy như quen với việc �i Chùa 
của nó. Nó trở ra với nhóm, cả bọn 
như không thấy gì giả vờ hỏi: “Mi làm 
chi trong nhà thờ, xin cái chi mà lâu 
rứa?”. Nó lại cười: “Không có chi hết”. 
Cứ thế, nó thường xuyên tách khỏi

Cuộc sống mới
Phạm Minh Châu
(Ninh Thuận)



46 47

chúng tôi trong những �êm lên nhà 
thờ như vậy, dường như �ức tin �ã 
chớm nở trong con người nó từ lúc �ó. 
Nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ với nó nhiều, 
cả mấy �ứa khác trong nhóm nữa, 
�ứa nào cũng có Đạo mà chẳng ai có 
niềm tin �ược bằng nó.

* * *
 - Rẽ qua, rẽ qua, �i �ường �ó.- Tôi 
�ẩy tay �ứa bạn, bắt nó chuyển sang 
hướng phải hành lang bệnh viện.
 - Chi rứa mi?- Hắn giật mình hỏi lại.
 - Mi không thấy ông Cha mình �i 
�ó hả?
 Hắn tò mò rồi quay �ầu nhìn lui. 
Tôi giục vội:
 - Thôi…! Đi nhanh, �i nhanh, 
chắc thằng Kiệt tới trước rồi �ó, mẹ 
tau nói ba hắn bị thương nặng lắm, 
máu me �ầy…
 - Đây, �ây rồi, phòng cấp cứu nè!- 
Tôi reo lên khi thấy bảng �èn �ang 
sáng, �ỏ rực hai chữ CẤP CỨU.
 - Dạ… Chào dì!- Hai �ứa chúng 
tôi lễ phép �ồng thanh chào mẹ thằng 
Kiệt. Thằng bạn tôi nhanh nhảu hỏi:
 - Chú bị thương có nặng không dì?
 - Chú �ang ở trong nớ, bác sĩ 
không cho dì vô trong.
 - Dạ… Cầu Chúa cho chú không 
bị chi nặng. Mà thằng Kiệt mô rồi dì?
 - Thằng Kiệt hắn chạy �i mô rồi 
không biết, mới �ây mà chừ không 
thấy hắn nữa.
 - Dạ… Giờ ni mà �i mô rứa không 
biết!
 Mẹ Kiệt lo lắng, mồ hôi nhễ nhại, 
cứ lui tới trước cửa phòng cấp cứu, 
�ứng ngồi không yên. Hai �ứa chúng 
tôi ở �ó một hồi lâu, chẳng biết làm gì, 

�ứng hoài mà chẳng thấy thằng Kiệt 
�âu, tìm quanh cũng không thấy nó. 
Hai �ứa xin phép mẹ Kiệt rồi trở về.
 - Tau thấy thằng Kiệt hắn vô nhà 
thờ mấy ngày ni rồi. Ba hắn gặp tai nạn 
mà hắn còn �i nhà thờ �ược nữa sao 
bây, thấy ngó bộ sốt sắng lắm mi ơi!
 Nghe thằng bạn nói thế, tôi cũng 
băn khoăn trong lòng. Tuy nhỏ con 
nhưng tôi là thủ lãnh của lũ bạn lúc 
�ó. Tôi nói với nó:
 - Ngày mô mi thấy hắn vô nhà 
thờ, mi �ạp xe qua kêu tau nghen, �i 
xem thử hắn làm cái chi.

* * *
 Mấy hôm sau, cả bọn hớt hãi 
chạy tới nhà tôi. Chưa kịp tới cổng, 
chúng giục xe ùa vào nhà, �ứa thở 
hổn hển, �ứa chẳng nói ra hơi.
 - Hắn… hắn…
 - Ai?...- Tôi chẳng biết gì, mặt cứ 
ngớ ra, chờ tin từ chúng.
 - Thằng Kiệt… hắn…
 - Tau hiểu rồi, bỏ xe �ó, �i xem 
thử tụi bây.
 Cả bọn chúng tôi chạy qua nhà 
thờ, rảo quanh mà chẳng thấy nó. 
Nhìn thẳng vào phía bên trong, thấy 
nó qùy sát cung thánh, mắt nó 
nhắm lại, hay tay chắp vào nhau. 
Đứa nào cũng tò mò nghe thử nó thì 
thầm �iều gì với Chúa. Vì khoảng 
cách quá xa, chúng tôi lẻn vào 
phòng Thánh, gần nơi nó quỳ. Từng 
nhịp thở, từng âm thanh �ều rõ ràng 
từng nhịp giữa sự bình yên của ngôi 
nhà nguyện nhỏ bé. Chỉ mình nó với 
Chúa, một con chiên dưới chân 
Thánh giá chẳng còn biết gì tới 
chung quanh.

 - Chúa ơi! Chúa linh thiêng lắm… 
Con muốn theo Chúa mà chẳng �ược, 
ba con không cho, ba còn cấm con 
chơi với bạn con, mấy �ứa trong 
nhóm con �ó. Tối mô con cũng thấy 
tụi hắn tới nhà thờ, con muốn �i theo 
lắm nhưng con sợ ba con. Ba con hư 
hỏng vậy, ngày nào cũng uống rượu, 
nhưng Chúa lại thương ba con, cho ba 
con tiếp tục sống. Con cảm ơn Chúa 
nhiều, con chỉ xin Chúa một �iều nữa 
thôi, Chúa làm chi �ó �ể ba con cho 
con �ược �i nhà thờ với bạn.
 Nó qùy sụp xuống, cúi �ầu sát 
�ất hồi lâu. Nó ngẩng �ầu lên, chúng 
tôi �ã vây quanh nó. Nó giật mình, 
mặt �ỏ ửng lên. Cả bọn dẫn nhau ra 
ngoài vì �ang ở chốn linh thiêng, nó 
ngại ngùng tỏ rõ ra mặt.
 - Bắt tại trận nha, khai mau!- Tôi 
nói ngay khi cả nhóm vừa ra tới cửa.
 - Khai cái chi?- Nó cúi �ầu, cười mỉm.
 - Đến �ây làm chi, mi xin cái chi �ó, 
ba mi khỏe lại rồi à?- Tôi tới tấp hỏi.
 - Ừm…! Tau cảm ơn Chúa của tụi 
bây �ó. Ba tau khỏe hơn rồi… Mà bất 
ngờ cho tụi bây lắm nì…
 - Chuyện chi?- Cả bọn �ồng 
thanh. Gần chục con mắt nhìn chằm 
vào mặt thằng Kiệt, tai �ứa nào cũng 
sẵn sàng �ể nghe.
 - Ngày ba tau gặp tai nạn, mất 
nhiều máu lắm nhưng bệnh viện nói 
máu ba tau hiện �ang thiếu. Ai cũng 
tưởng ba tau sẽ chết mất. Nhưng may 
lắm, tụi bây biết ai hiến máu không? 
Cha nhà thờ �ó. Hôm �ó Cha �i xức 
dầu chi á, nhìn thấy mẹ tau nên ghé 
qua hỏi thăm, may là Cha cùng nhóm 
máu với ba tau… Mẹ tau nói vậy, bảo

tau lên cảm ơn Cha trước rồi mẹ tau 
lên sau nè. Mà tau ghé vô �ây trước, 
hôm ba tau gặp tai nạn, tau có tới xin 
Chúa rồi, Chúa �ã nhậm lời tau thiệt.
 Cả bọn giật mình, chẳng �ứa nào 
xôn xao gì nữa, các cặp mắt chỉ biết 
nhìn nhau. Thằng bạn trong nhóm 
lên tiếng:
 - Thôi, mi vô gặp Cha �i… Tụi tau 
xin lỗi mi, tụi tau �i về.
 Cả nhóm thấy bứt rứt trong lòng. 
Ai cũng thấy mình thua xa lòng tin 
của thằng Kiệt. Chúng tôi chẳng nói 
thêm gì, từng �ứa lặng lẽ bước �i, �ể 
lại mình nó trong sự hồi hộp, mừng 
vui và hy vọng.

* * *
 - Tau nói cho tụi bây nghe bí mật 
nè… Tối thứ bảy ni �i dự Lễ Phục Sinh 
với tau, rồi Chúa nhật qua nhà tau ăn 
tiệc nghen.
 Đứa nào cũng ngơ ngác nhìn 
thằng Kiệt. Cả bọn chẳng hiểu nó 
�ang nói gì. Mặt nó vẫn bình tĩnh như 
thường, chẳng có vẻ gì sợ hãi. Tôi thay 
mặt cả bọn lên tiếng:
 - Chi rứa mi, bữa ni bắt chước 
Đạo tụi tau nữa à?
 - Thiệt! Tối thứ Bảy, tau với gia 
�ình chịu phép Rửa tội, nhập vô Đạo 
của tụi bây. Ba tau �ã thay �ổi, ba tau 
cho tau �i Đạo rồi. Tau với gia �ình 
học Đạo mà tau không nói cho tụi bây 
biết �ó.
 - Thiệt không?- Cả bọn nhìn 
thằng Kiệt, lòng vui như mở hội. Nó 
�ứng cười lặng lẽ.
 Những biến cố bất ngờ trong 
cuộc sống, có thể biến �ổi nhiều con 
người một cách khó tin. Đó có phải là 
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những phép lạ �ơn giản và thực tế, 
�iều �ược Chúa sử dụng �ể làm cho 
con người chúng ta thay �ổi cũng như 
vững tin vào Ngài. Tôi nghĩ, có lẽ, 
những giọt máu quý giá của Cha sở 
giáo xứ tôi �ã ngấm vào, hòa lẫn cùng 
dòng máu của ba Kiệt, �ể rồi ông 
�ược sống và sống với con người mới 
mang dòng máu Chúa Giêsu Kitô.
 Ngày thứ Bảy, Lễ vọng Phục Sinh 
�ã �ến, thằng Kiệt �ồng phục gọn 
gàng như �i học. Cả gia �ình nó, ai 
nấy �ều tươm tất. Những người dự 
tòng khác trong giáo xứ cũng thế. Tất 
cả �ược lãnh nhận các nghi thức �ể 

trở thành con cái của Chúa trong tối 
hôm �ó. Cả bọn chúng tôi chẳng biết 
làm gì, chỉ tham dự Thánh Lễ rồi chúc 
mừng và cầu nguyện thêm cho gia 
�ình nó. Dường như tất cả họ �ã chợt 
nhận ra một cuộc sống mới, một cuộc 
sống hạnh phúc thực sự của cuộc �ời 
họ trong Chúa Giêsu Kitô.
 - Phaolô Lê Anh Kiệt, Cha rửa 
con… Nhân danh Cha và Con và 
Thánh Thần.
 Cha xứ �ỗ nước lên �ầu nó. Nó 
nghiêng �ầu lãnh nhận rồi quay 
xuống nhìn chúng tôi. Nó cười thật 
tươi. Một nụ cười mãn nguyện.

 Tiếng chuông báo hiệu tiết học 
cuối buổi vừa dứt, tôi ghé sát tai Mi 
Lan nói nhỏ: “Tí dẫn anh �i nhà thờ 
với nha!”. Cô bé nhăn trán tỏ vẻ không 
�ồng ý, nhưng rồi lại gật �ầu. Tôi nhảy 
cẫng lên trong lòng vì vui sướng.
 Tôi và em tình cờ quen nhau 
trong kì thi �ại học. Tôi tự xưng anh 
chứ thật ra chúng tôi cùng năm sinh, 
chỉ là em sinh sau tôi ba tháng tám 
ngày. Tôi phải tìm hiểu và tính toán kĩ 
như thế, mới có thể �ường �ường 
chính chính xưng anh với cô bé �ầy cá 
tính như em. Chúng tôi thi cùng 
phòng, lại chọn cùng ngành. Tôi ấn 
tượng với em ngay từ cái nhìn �ầu tiên 
khi ba em chở em �ến trường thi. Em 
vòng tay cảm ơn ba rất lễ phép, �iều 
mà tôi chẳng khi nào nói �ược với ba 
mẹ tôi, dù biết �ó là sự kính trọng biết 
ơn của con cái �ối với cha mẹ.
 Em có dáng người thanh cao, 
gương mặt khá xinh với mái tóc �uôi 
gà dễ thương, trông em rất nhanh 
nhẹn. Em hội �ủ những yếu tố của 
một người con gái mà tôi thích.
 Em tạm biệt ba rồi tiến về 
phía ghế �á gần tôi. Tôi tự 
nhủ rồi cười thầm một 
mình: “Chẳng lẽ ngày thi mà 
lại �i cua người ta, lỡ may 
thi trượt thì mất mặt chết”. 
Nhưng rồi tôi lại tự trấn an 
mình: “Mà thôi, bài vở 

cũng �ã xong, có �ược cô bạn như em 
thì hay biết mấy!”. Thế là tôi lấy hết 
can �ảm �ến làm quen với em. Tôi 
ngại ngùng hỏi những câu xã giao �ơn 
giản. Em vui vẻ trả lời cách khiêm tốn. 
Giọng em ấm �ến lạ thường.
 Chuông báo giờ thi reo lên, 
chúng tôi chúc nhau những câu chúc 
rất tốt �ẹp rồi vào phòng thi. Chỗ ngồi 
của tôi khá xa em, nhưng cũng �ủ �ể 
tôi thấy rõ mồn một từng cử chỉ làm 
dấu thánh giá, cùng cái miệng lẩm 
bẩm �ọc lời gì �ó của em trước khi 
giám thị phát bài thi, mà ngày ấy tôi 
không biết.

(1) Đập: tiếng �ịa phương miền Trung nghĩa là �ánh.

(2) Mệ: bà.

Chúa của em
và Chúa của tôi
Maria Nguyễn Thị Trúc Lư
(Bình Định)



50 51

Sau kì thi, tôi xin số �iện thoại của 
em. Và chúng tôi �ã giữ liên lạc với 
nhau cho �ến hôm nay, khi mà �ịnh 
mệnh �ã sắp �ặt hai �ứa tôi �ược học 
chung lớp. Tôi không biết mình �ã yêu 
em từ khi nào, mặc dù chưa dám thổ 
lộ với em và chẳng biết em có �ể ý 
�ến tôi chút nào không. Có thể là 
không, nhưng tôi không quan tâm. Vì 
tôi yêu em. Em là một “con chiên 
ngoan �ạo”, cái biệt danh mà tôi �ặt 
cho em. Trong suốt hai năm sinh viên 
�ã qua, cứ tan trường thì dù ngày 
nắng hay mưa em cũng �ạp xe �ến 
nhà thờ. Tôi hay mon men chạy xe 
theo sau em. Em vào nhà thờ, còn tôi 
thì cứ �i dạo loanh quanh. Tôi tò mò 
nhưng lại không dám vào và cũng 
chưa dám cho em biết tình cảm của 
mình. Cho �ến một hôm, cái hôm gọi 
là “thời cơ �ã chín mùi”, tôi lấy hết 
can �ảm của một nam nhi �ể làm cho 
khoảng cách giữa tôi và em gần hơn. 
Sau cái gật �ầu của em, tôi hí hửng 
xếp sách vở rồi cùng em �ến nhà thờ.
 Nhà thờ hôm �ó bỗng �ẹp lạ 
thường, toàn là hoa hồng từ trước tiền 
�ường dẫn vào bên trong, �iện trên 
trần cũng nhiều màu sắc hẳn. Một �ôi 
cô dâu chú rể với hai họ �ang chuẩn 
bị xếp hàng y hệt một �ám cưới. Tôi 
ngơ ngác chưa kịp hỏi thì em �ã quay 
sang bảo:
 - Hôm nay có lễ cưới, Minh may 
mắn thật �ó!
 Tôi lơ ngơ không hiểu nhưng cứ 
gật �ầu lia lịa. Em còn nhỏ nhẹ dặn tôi:
 - Minh nè! Lát nữa vào bên trong 
nhà thờ, Mi Lan làm gì thì Minh cứ 
làm theo nhé. Nhưng khi Mi Lan lên 
xếp hàng �ể rước Mình Thánh Chúa 
thì Minh không �ược phép �i, mà chỉ 
ngồi tại chỗ thôi nhé!
 Tôi lại gật �ầu mà chẳng hiểu gì.
 

Chiều hôm ấy �ối với tôi cứ như    
một giấc mơ. Tôi �ã biết một kho tàng 
kiến thức vô giá. Thì ra �ạo Công giáo 
hay �ến như vậy. Những cử chỉ, lời thề 
nguyền, trao nhẫn trong nhà thờ của 
�ôi tân hôn trước sự chứng kiến của 
Chúa, của vị linh mục và toàn thể mọi 
người thật vững bền. Nó không giống 
như lễ cưới bình thường mà tôi �ã 
từng tham dự. Suốt cả buổi lễ, ngoài 
những phút nhìn �ôi uyên ương tay 
trong tay hạnh phúc thì thời gian còn 
lại, tôi dán chặt mắt vào từng cử chỉ 
của em. Khi em cúi �ầu, khi em chắp 
tay cầu nguyện, khi em thưa kinh... 
Em �ẹp mê hồn, nét �ẹp mà tôi chưa 
hề thấy nơi người con gái nào. Tự 
dưng trong tôi lại ước muốn một ngày 
nào �ó tôi cũng �ược nắm tay em, 
trao cho em chiếc nhẫn trái tim tôi 
trong nhà thờ này. Tôi như người 
mộng du cả buổi tối hôm ấy.
 Rồi thời gian trôi qua, khoảng 
cách của chúng tôi mỗi lúc một gần 
hơn. Tôi bắt �ầu hẹn hò với em và em 
�ã �ồng ý. Tình yêu của chúng tôi rất 
�ẹp. Em dạy tôi làm dấu, dạy tôi cầu 
nguyện, dạy tôi �ọc kinh…

* * *
Sau khi ra trường, chúng tôi lại may 
mắn làm cùng công ty. Tôi về thưa 
chuyện với ba mẹ, tôi muốn lấy em 
làm vợ và muốn theo �ạo của em. Ba 
tôi �ập bàn phản �ối, mẹ tôi cũng 
không �ồng tình, gia �ình tôi ảm �ạm 
kể từ ngày �ó. Tôi �au khổ, dằn vặt 
giữa chữ tình và chữ hiếu. Em biết 
chuyện, vì sợ tôi trở nên kẻ bất hiếu với 
ba mẹ nên cũng dần lánh mặt tôi. Tôi 
thương em nhưng cũng thương ba mẹ.
 Hết sóng gió này lại �ến sóng gió 
khác, ba tôi cố tìm mọi cách �ể chia rẽ 
chúng tôi. Ba gọi cho ông bà nội ở bên 
Mỹ và âm thầm làm thủ tục bảo lãnh 

cả gia �ình tôi qua �ó. Tôi yêu em 
nhưng không thể làm gì �ược. 
 Một chiều mưa, buồn hơn bao 
giờ hết, tôi hẹn em �ến nhà thờ và nói 
hết sự thật với em. Cả hai chúng tôi 
khóc như mưa trong nhà thờ. Tôi xin 
em hãy �ợi tôi, tôi sẽ tìm cách giải 
quyết với gia �ình và quay về với em. 
Chúng tôi �ã giao ước trước sự chứng 
kiến của Chúa.

* * *
 Hai năm trôi qua kể từ ngày tôi 
�i, chúng tôi vẫn thường xuyên liên 
lạc. Bỗng một ngày tôi không gọi �ược 
cho em, cả email và facebook cũng bị 
khóa. Tôi dò la tin tức từ bạn em thì 
hay tin em �ã có người khác. Tôi 
không muốn tin nhưng tình cảnh bắt 
tôi phải tin. Chiều hôm ấy trời không 
mưa, nhưng trong lòng tôi lại mưa xối 
xả. Chẳng biết sao tôi lại chạy �ến nhà 
thờ. Tôi hận em �ã phản bội tôi. Tôi 
trách Chúa �ã không giữ em cho tôi, 
Chúa �ã lừa dối tôi và hóa ra hôn 
nhân của �ạo Công giáo cũng giả tạo 
như ngoài �ời. Tôi thất vọng tràn trề, 
vì �ã tin vào sợi dây liên kết của Chúa. 
Tôi cố học và làm việc �ể quên em.
 Thế rồi mùa xuân năm sau �ó, tôi 
và gia �ình có dịp về lại Việt Nam �ể 
thăm bà con họ hàng trước khi �ịnh cư 
luôn bên Mỹ. Đáp xuống máy bay, 
không khí xuân quê hương �ã tràn 
trào, tôi thấy nhớ em, một nỗi nhớ da 
diết. Tôi �ánh xe máy chạy dọc con 
�ường từ trường �ến nhà thờ �ể tìm lại 
chút kí ức hạnh phúc �ã qua. Trong 
dòng suy nghĩ miên man, bất chợt một 
cô gái chạy xe Novo trắng lướt qua tôi. 
Đó là em… Tôi không dám tin vào mắt 
mình nhưng vẫn hy vọng. Tôi cố chạy 
xe theo, dù cho �ường xe �ông nghịt 
nhưng tôi không thể �ể mất em. Qua 
hết �oạn �ường công viên �ến ngã ba, 

cô gái rẽ về hướng nhà thờ. Tôi vừa 
mừng, vừa hồi hộp...
 Cô gái chạy vào cổng nhà thờ, 
dừng xe lại, mở mũ bảo hiểu rồi lắc 
lắc cái �ầu cho mái tóc xõa ngang vai 
vào nếp. Bây giờ thì tôi �ã chắc �ó là 
em, em không hề khác xưa tí nào, kể 
cả lòng �ạo �ức. Tim tôi bắt �ầu �ập 
mạnh hơn, tôi cố dụi mắt �ến cay sè 
�ể chứng tỏ �ây không phải là một ảo 
giác. Tôi theo sau em vào nhà thờ và 
suốt cả giờ lễ tôi chỉ quan sát em. Sau 
lễ, tôi chờ em trước chỗ �ậu xe. Cảm 
giác trong tôi là một mớ hỗn �ộn, tôi 
không thể tập trung vào bất cứ suy 
nghĩ nào. Tôi chỉ muốn ôm em thật 
chặt �ể thỏa nỗi nhớ nhung. Tôi 
không cần biết em có người khác hay 
không. Tôi trở nên ích kỷ dễ sợ!
 Vừa thấy tôi, em �ứng ngẩn 
người, nước mắt lưng tròng rồi chạy 
tới ôm tôi, tất cả mọi hy vọng trong tôi 
dâng cao tột �ỉnh. Tôi khóc to như 
một �ứa con nít. Cả hai chúng tôi 
cùng khóc, nhưng không phải khóc vì 
chia tay như ngày trước mà khóc vì 
hạnh phúc dâng trào. Chúng tôi dắt 
tay nhau vào nhà thờ. Em kể cho tôi 
hết mọi sự. Vì muốn tôi tập trung lo 
cho gia �ình trước nên tạm thời em 
không liên lạc. Em nói rằng em tin tôi 
tuyệt �ối. Tôi muốn giận �iên lên vì 
em �ã làm cho tôi hiểu nhầm em, 
nhưng tôi không thể nào giận �ược vì 
hạnh phúc �ã làm tan biến tất cả. Tôi 
ngước mắt nhìn lên Chúa của em, tôi 
�ã xác tín hơn vào Ngài vì một chứng 
nhân của Ngài là em.
 Sau cơn bão tố của cuộc sống, 
chúng tôi lại �ược tay trong tay bước 
vào nhà Chúa. Cơn mưa mùa xuân ùa 
về hòa quyện hai trái tim tôi và em 
nên một. Tôi thầm tạ ơn Chúa, Chúa 
của em và Chúa của tôi.
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Thơ

Xuân về áo mới vui với người
Ngắm nhìn xuân chín môi nở cười
Muôn hoa khoe sắc tôn vinh Chúa
Ngàn hương thảo kính thơm cuộc �ời.

Tựa cửa nắng vàng em bé ngoan
Mừng tuổi ông bà phúc khang an
Mẹ trưng mứt gừng, dưa hấu �ỏ
Bánh chưng, bánh tét nghĩa vuông tròn.

Thắp nén hương lòng kính Tổ tiên
Thờ Chúa vâng lời dạ trung kiên
Năm mới nhà lành tâm hướng thượng
Bác ái thuận thiên lộc �oàn viên.

Xuân thương hội ngộ bút �ề thơ
Rượu tình �ôi chén én thẫn thờ
Bên câu �ối �ỏ mai, �ào nở
Ông tiên câu cá tóc bạc phơ.

Yêu quá mùa xuân thương rợp trời
Nhà thờ sáng rực giữa hoa tươi
Xuân ơn thánh gọi người vui sống
Hạnh phúc no rồi chẳng khi vơi.

Xuân về
Cát Đen
(Bình Định)

Cuối năm �ường vắng con rời phố
Nước mắt ai ngờ rơi xuống tay
Nhớ mẹ ngậm ngùi dăm vị mứt
Mai �ào vắng bóng bụi mưa bay

Cuối năm rét nứt ngôi vườn mẹ
Gió vũ vần lên bao tán me
Con gọi mùa về chim én �ậu
Giăng tràn lên những ngả �ồng quê

Mẹ �âu còn nữa mà con khóc
Bánh chưng xanh gói trọn một �ời
Về �ây thắp nén nhang ngày Tết
Giao thừa không mẹ… lắm cô �ơn.

Cuối năm rời phố
Nguyễn Văn Học
(Hà Nội)

Cuối năm, lòng như mối �ụn
phố phường xuôi ngược áo cơm
�ời người buồn, vui năm tháng
�a mang chi lắm phũ phàng

Cuối năm, mong về quê cũ
tình làng, nghĩa xóm không quên
gặp nhau nói cười thân thiện
nâng ly hội ngộ êm �ềm

Cuối năm, hương tình lắng �ọng
qua cầu thanh thản niềm yêu
mưa bụi chiều nao về muộn
mang theo hoài cảm muôn chiều

Cuối năm, lần tay tính sổ
không lời, không lỗ �ời tôi
chợt nghe trong lòng thanh thản
thôi thì cứ �ể dòng trôi.

Điệp khúc cuối năm
Hoàng Hạ Miên
(Huế)

Và như thế
Xuân �ã về chạm ngõ
Nắng thênh thang, nắng trải khắp muôn nhà
Vạn bản làng, ngõ nhỏ rộn sắc hoa
Người í ới... trao nhau nhành lộc biếc...

Và như thế
Ta cũng xin tiễn biệt
Mùa �ông buồn rêu mốc tháng ngày qua
Lệ �óng băng trên mi mắt nhạt nhòa
Dang tay �ón những chồi non, nhụy hé...

Và như thế
Xuân cũng về lặng lẽ
Bên thềm rêu mẹ quạnh quẽ ngóng chờ
Cội mai gầy bung nụ �ứng chơ vơ
Thương thằng lớn chạnh lòng nơi viễn xứ...

Và như thế
Ta thương �ời lữ thứ
Nhớ xuân quê quay quắt khóc nghẹn lời
Xuân xứ người buồn như giọt nước rơi
Đào mai cúc hững hờ khoe huơng sắc...

Và như thế
Xuân về xin góp nhặt
Những yêu thương, khát vọng sống dâng �ời
Ta và người cùng xuống phố rong chơi
Và ta thấy xuân về vui bất tận...

Và như thế...
Nguyễn Tuyển
(Bà Rịa)
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 Đám cưới của chị Diệp không có 
tiếng pháo. Cây phượng vĩ �ầu làng 
rực rỡ cách vô tình. Xác hoa phượng 
rải �ầy trên lối vào xóm nhỏ. Chị Diệp 
lấy chồng �ột ngột. Đám cưới của chị 
cũng không �ược tổ chức trong nhà 
thờ, không dựng rạp �ãi khách, không 
làm bận rộn cả xóm làng. Mọi sự hoàn 
tất chỉ trong vỏn vẹn một buổi chiều.
 Đó là một buổi chiều mùa hạ 
buồn tênh.
 Cho dù anh Tư nói thế nào �i 
nữa, thằng Củn cũng không thể 
không ghét chị Diệp �ược. Sao bỗng 
dưng chị ấy lại �i lấy chồng, mà chồng 
chị lại không phải là anh Tư chứ? 
Chẳng phải anh �ã từng thương chị 
quá �ỗi quá chừng �ó sao? Chẳng 
phải chị �ã từng nhiều lần thủ thỉ:

Không có anh Tư không biết �ời em sẽ 
ra sao, �ó sao? Hay �ó chỉ là chuyện 
hợp tan xoay vần của những người 
lớn giữa dòng �ời lưu lạc?
 Vợ chồng là duyên phận. Người ta 
vẫn thường bảo thế. Anh Tư �ã từng 
nói rằng anh vừa tin vừa không tin vào 
duyên phận. Anh không tin người ta 
thành vợ thành chồng chỉ như là cách 
�ể trả nợ nhân duyên của một tiền 
kiếp nào �ó. Nhưng anh tin duyên 
phận là chuyện của những người yêu 
nhau, khi họ tìm mọi cách �ạp bằng 
sóng gió �ể �ến �ược với nhau.
 Anh Tư ở sau nhà thằng Củn, mà 
nhà nó thì �ối diện với nhà chị Diệp. 
Vậy nên trong chuyện tình của anh 
chị, thằng Củn �óng vai trò là cái gạch 
nối. Đó là nó hay nghĩ vậy. Còn thực

tế thì anh Tư và chị Diệp thương nhau 
từ hồi nó còn chưa sinh ra. Bố chị Diệp 
mất sớm, hai mẹ con chị nương tựa 
vào nhau mà sống. Mẹ chị Diệp là bạn 
thân với mẹ anh Tư. Chẳng cần hứa 
hẹn cũng cẳng cần cam kết, hai người 
mẹ cứ âm thầm vun vén cho duyên 
tình của �ôi trẻ. Nhà anh Tư có một 
vườn Cau, cây vươn thẳng tắp lên trời. 
Cuối nhà chị Diệp lại có một vườn Trầu 
lúc nào cũng xanh um mướt rượt...
 Kỷ niệm �ẹp nhất của thằng Củn 
với anh Tư và chị Diệp là những �êm 
trăng gánh nước ở giếng làng. Giếng 
nằm ở �ầu làng, dẫn vào xóm nhà của 
anh Tư và chị Diệp bằng một con 
�ường cong cong. Nhịp sống của làng 
quê thường vắng lặng về ban ngày, vì 
cả ngày ai cũng bận rộn làm việc quần 
quật ngoài �ồng. Chỉ khi tối �ến, 
những người làm �ồng trở về, nhà 
nhà lên �èn, cả xóm làng mới bắt �ầu 
trở nên rộn ràng nhộn nhịp. Nhất là ở 
cái giếng làng. Nhất là vào những �êm 
trăng sáng vằng vặc...
 Anh Tư lo cho chị Diệp nhiều cái 
tức cười lắm. Anh không cho chị gánh 
nước �ầy thùng, anh nói sợ chị �au 
lưng. Chị Diệp khỏe thí mồ mà �au cái 
gì. Chị vác lúa vác chạy ào ào, thanh 
niên xóm này có mấy ai dám bì với 
chị... Mỗi lần thấy anh Tư lo lắng vậy, 
chị Diệp hay cười lắm. Nước múc lên 
từ giếng làng bao giờ cũng trong veo 
và ngọt lịm, nhưng cái trong và ngọt 
của nước chẳng thể nào sánh �ược với 
tiếng cười của chị. Tiếng cười của một 
người con gái ở tuổi mới lớn, có một 
người �ể yêu và có một người hết mực 
yêu thương mình.

 Nhưng có gì chóng tan cho bằng 
tiếng cười của tuổi thanh xuân? Có gì 
mỏng manh cho bằng chuyện tình 
yêu ngây thơ của tuổi trẻ giữa dòng 
�ời nhiều trắc trở?
 Mẹ chị Diệp lại nằm viện. Lần này 
người ta phải chuyển mẹ chị lên 
thành phố �ể mổ.
 Ngày mẹ phục hồi sức khỏe cũng 
là ngày cưới của chị Diệp. Chị lấy con 
trai của một người bạn hồi xưa của 
mẹ, là người �ã trang trải và lo hoàn 
toàn cho mẹ chị trong thời gian bà 
nằm viện.
 Cuộc sống mà, luôn có những 
mối liên hệ vòng vo chừng như chẳng 
chịu theo một quy luật nào. Tình yêu, 
hứa hẹn, cam kết, và tất cả những 
�iều người ta rút lòng rút ruột cho 
nhau, có khi chẳng bằng một cái liên 
hệ vòng vo chẳng ai lường �ược.
 Tối hôm trước ngày chị Diệp lên 
xe hoa, anh Tư �i �âu mất biệt, bỏ 
thằng Củn một mình thơ thẩn ra 
giếng làng. Tối hôm �ó, thằng Củn 
gặp chị Diệp �ang gục �ầu bên thành 
giếng. Nó nửa muốn nói chuyện với 
chị, nửa lại không. Ngẩng �ầu lên thấy 
thằng Củn, chị Diệp ôm chầm lấy nó 
mà khóc. Nó �ứng ngay �ơ. Bao nhiêu 
lời cay �ắng chuẩn bị �ể dành cho chị 
như biến �âu mất tiêu… Cuối cùng, 
thu hết can �ảm, nó chỉ có thể vừa nói 
vừa mếu: “Chị Diệp ơi! Sao tự nhiên 
chị lại �i lấy chồng chứ?” Rồi nó khóc 
hu hu như thể mình vừa �ánh mất 
�iều gì �ó quý giá lắm. Thấy nó khóc, 
chị Diệp càng ôm nó chặt hơn. Chị 
thổn thức: “Em có thương chị không?” 
Tự nhiên nó vùng ra, thoát khỏi vòng 

Truyện ngắn

Trên những
�ường cong
Cao Gia An S.J
(Rôma)
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của chị, rồi hét to lên: “Không, em ghét 
chị lắm! Em chỉ thương anh Tư thôi.”
 Anh Tư �áng thương lắm. Thằng 
Củn nhớ có một lần, có người bà con ở 
thành phố xuống, tặng cho chị Diệp 
một cây trâm cài tóc bằng ngà. Cặp mắt 
của chị Diệp sáng trưng. Hồi �ó, anh Tư 
buồn khi nhìn thấy cặp mắt sáng trưng 
của chị Diệp. Anh nói mình có bỏ ra cả 
�ời chắc cũng không thể nào mua �ược 
cái niềm vui trong mắt của chị. Tự nhiên 
anh thấy mình nghèo quá, thấy chị trở 
nên xa xôi quá...

* * *
 Từ khi chị Diệp về nhà chồng, 
anh Tư cũng ra �i biền biệt chẳng một 
chút tin tức. Nhưng cái �ám cưới 
chóng vánh của chị Diệp không cứu 
�ược mẹ chị. Sau một thời gian phục 
hồi ngắn ngủi, bà lại phải �ột ngột vào 
bệnh viện. Và lần này bà không về 
nữa. Chỉ có chiếc xe cứu thương của 
bệnh viện chở xác bà về. Chỉ có 
những người tẩm liệm vội vàng cho bà 
vào chiếc quan tài �ặt ngay trước cửa 
nhà. Chị Diệp về, khóc ngất lên ngất 
xuống bao nhiêu lần trước khi chạm 
�ược vào chiếc quan tài của mẹ. 
Người �i �ưa �ám tang mẹ chị Diệp 
lặng lẽ và thưa thớt.
 Đó là một chiều thu gió chướng.
 Những chiếc lá phượng bé xíu 
mỏng tanh, vừa kịp chuyển vàng �ã 
tung bay xác xơ trước gió.
 Cuối mùa Thu năm �ó, gia �ình 
thằng Củn cũng chuyển �i làm ăn và 
sinh sống ở xa. Thằng Củn ra �i, mang 
theo hồi ức về một câu chuyện buồn. 
Quê hương bỏ lại sau lưng. Nhưng dấu 
ấn của nỗi buồn dường như chẳng

chịu bỏ rơi nó, mặc dù nó chỉ là một 
�ứa nhỏ ngoài cuộc. Thỉnh thoảng nó 
lại tự hỏi, không biết những người 
trong cuộc bây giờ ra sao? Anh Tư 
�ang ở �âu? Liệu anh có tìm �ược 
tương lai tươi sáng cho mình chưa? 
Liệu anh có tìm �ược cho mình một 
hạnh phúc riêng nào �ó không? Đôi 
lúc nó lại tự nghĩ, chắc mỗi người 
cũng �ều �ã có một cuộc �ời cho 
riêng mình rồi. Lớn lên, �i vào giữa 
lòng �ời, nó mới nhận thấy rằng có gì 
là ghê gớm lắm �âu một câu chuyện 
tình của tuổi xuân tan vỡ, như câu 
chuyện của chị Diệp với anh Tư. Cuộc 
�ời nhiều éo le, có biết bao nhiêu 
người thương nhau mà không �ược 
cùng nhau ăn �ời ở kiếp. Có bão bùng 
sóng gió thế nào rồi mọi chuyện cũng 
qua thôi. Có thế nào thì người ta vẫn 
có cách �ể sống tiếp cuộc �ời của 
mình �ó thôi...
 Và cuộc sống vẫn cứ từng ngày trôi 
với cái nhịp bình ổn cố �ịnh của nó.

* * *
 - Chú ơi! chú làm gì ở �ây vậy?- 
Tiếng gọi �ột ngột của một chú nhóc 
kéo Tuấn trở về với thực tại. Chú nhóc 
này nhìn quen thiệt là quen...
 - Chú hả, chú �âu có làm gì �âu con.
 - Vậy á? Sao con thấy giống như 
chú �ang muốn tìm cái gì á...
 - Sao con biết chú muốn tìm cái 
gì á?
 - Thì tại con thấy chú �ứng �ây 
lâu lắc, mặt chú thì cứ ngơ ngơ nãy 
giờ nè...
 - Ờ...vậy hả... Mà con là người ở 
xóm này phải không, nhà con ở �âu?
 - Dạ ở cuối con �ường này nè,

ngay chỗ có hàng cau cao ơi là cao 
xanh ơi là xanh luôn kìa chú. Chú có 
muốn �ến thăm nhà của con không?
Vậy là Tuấn theo chân chú nhóc, như 
một người lạ, trên con �ường cong 
cong từ �ầu làng về cuối xóm nhỏ.
 Con �ường �ầu mùa xuân �ầy 
nắng và gió.
 Ở cuối con �ường, bên hàng cau 
xanh ngát, Tuấn gặp lại bóng dáng 
quen thuộc của năm nào:
 - Chị Diệp...
 Người phụ nữ giật mình ngoảnh 
�ầu nhìn lại:
 - Xin lỗi, cậu là...
 - Em là Củn nè, thằng Củn ngày 
xưa hay theo chân anh chị �i gánh 
nước ở giếng làng nè!
 Sau một thoáng ngỡ ngàng, chị 
Diệp chạy �ến nắm chặt tay Tuấn:
 - Ôi, là Củn �ây sao? Em về hồi 
nào vậy? Vào nhà, vào nhà chị �i em...
 Nhà của chị Diệp vẫn là căn nhà 
xưa, nhưng �ã �ược sửa sang khang 
trang và tiện nghi hơn rất nhiều. Vừa 
bước vào nhà, �ập vào mắt Tuấn là 
tấm hình cưới �ặt trang trọng ngay 
dưới bàn thờ. Trong hình, chị Diệp 
cười rạng rỡ như một nàng công chúa 
trong tấm áo cô dâu xúng xính, �ầu 
�ội một chiếc voan trắng muốt. Chú 
rể �ứng bên cạnh chị có cặp mắt 
giống hệt cặp mắt của chú nhóc �ã 
mời Tuấn về nhà. Là anh Tư.
 Quay sang xoa �ầu chú nhóc, chị 
Diệp bảo:
 - Ra vườn gọi ba vào �ây �i con. 
Nói ba là có khách quý �ến thăm!
 - Chị à...
 Chừng như hiểu �ược thắc mắc

của Tuấn, �ưa mắt nhìn vào tấm hình 
cưới, chị Diệp cười thật tươi:
 - Là giây phút hạnh phúc nhất 
trong cuộc �ời của chị �ó, chú à. Đâu 
có ngờ có ngày anh chị �ược cầm tay 
nhau bước lên bàn thờ. Còn �ược làm 
lễ cưới trong nhà thờ nữa...

* * *
 Sau khi mẹ mất, chị Diệp tiếp tục 
cuộc �ời làm dâu xa xứ. Như một 
chiếc thuyền �ã lạc trôi trên bờ bến lạ. 
Người chị phải gọi là chồng là một kẻ 
nghiện ngập, hung hăng và thù hằn 
với cả thế giới. Khinh chị nghèo lại cô 
thân cô thế, hắn xem chị không khác 
gì một con ở �ược rước về �ể giúp 
việc trong nhà. Ngày nào chị cũng 
phải �ưa lưng ra chịu �òn roi bạo 
hành. Mặt mũi tay chân chị lúc nào 
cũng sưng phồng bầm tím... Chị nghĩ, 
chắc kiếp trước mình còn nợ nần hắn 
�iều gì �ó mà chưa kịp trả, nên �ành 
ngậm ngùi cúi mặt sống cho trọn kiếp 
này �ể trả cho xong nợ vậy.
 Khi chị �ã hoàn toàn buông tay, 
mặc cho số phận muốn ra sao thì ra, 
thì anh Tư �ột ngột xuất hiện. Anh 
nói: Chịu ơn người ta thì mình phải 
trả ơn. Nhưng có nhiều cách �ể trả. 
Không ai có quyền bắt mình phải từ 
bỏ hạnh phúc cả �ời chỉ vì chữ ơn chữ 
nghĩa... Anh nắm tay, kéo chị ra khỏi 
�ịa ngục trần gian, �ưa chị trở về xóm 
cũ, sống lại trong căn nhà cũ, cùng chị 
�ối mặt với �ủ thứ khó khăn ập �ến.
 Anh còn lên trình với Cha xứ về 
trường hợp của anh chị. Anh xin Cha 
giúp �ỡ và hướng dẫn �ể anh chị �ược 
học giáo lý hôn nhân và �ược thành 
vợ thành chồng theo phép �ạo.
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 Chị Diệp kể, trong Thánh Lễ cưới 
của anh chị, chị nhớ nhất là câu Cha 
giảng: Thiên Chúa luôn có thể vẽ 
thẳng trên những �ường cong.
 Ở khởi �ầu, con �ường của anh 
và con �ường của chị giống như hai 
con �ường cong về hai hướng khác 
nhau, �ẩy anh với chị mỗi người về 
một ngả. Đã có lúc họ tưởng �ã mất 
nhau vĩnh viễn. Ai biết �âu có 
những con �ường, khi bị tách khỏi 
nhau, cứ cong mình theo một hướng 
nào �ó thật kỳ diệu �ể tìm về bên 
nhau. Anh và chị �ã phải bước �i 
trên những chặng �ường cong gập 
ghềnh. Nhưng anh chị �ược Chúa 
chúc phúc. Con �ường có �a �oan 
gập ghềnh thế nào �i nữa, cuối cùng 
Chúa vẫn có cách �ể �ưa anh chị 
�ến một kết thúc có hậu...
 Trên bầu trời một bóng mây vừa 
bay qua, �ể lại một khoảng trời xuân 
trong veo và xanh thăm thẳm. Trời 
xuân �ổ xuống khoảng sân trước nhà 
chị Diệp con nắng vàng ươm như rót 
mật. Trước sân, hàng cau vươn thẳng 
mình, chìa những tán lá xanh um như 
những cánh tay dang rộng mở ra với 
trời. Trên thân cau là dây trầu quấn 
quýt. Sau bao mưa gió, lá trầu xanh 
càng thêm thắm xanh. Sau bao biến 
�ổi thăng trầm, trầu và cau �ã �ược 
quấn quýt bên nhau...

 Tự nhiên Tuấn nhớ lại lời của anh 
Tư ngày trước: Anh không tin người ta 
thành vợ thành chồng chỉ như là cách 
�ể trả nợ nhân duyên của một tiền 
kiếp nào �ó. Anh tin duyên phận là 
chuyện của những người yêu nhau, khi 
họ tìm mọi cách �ạp bằng sóng gió �ể 
�ến �ược với nhau.

1. Như thường lệ, mới �ầu tháng 
Chạp chị �ã lo kêu thợ tân trang lại 
quán. Và nhân tiện quét sơn lại trần 
với tường nhà. Quán cà phê của anh 
chị nằm ở một vị trí thuận lợi với mặt 
tiền hướng ra �ường cái và phía sau là 
sông. Anh cho cất một nhà thủy tạ 
mái tranh �ơn sơ, sát mép nước. 
Nhưng suốt mùa �ông vừa qua, chẳng 
có vị khách nào dám ngồi ở �ó. Gió 
sông thông thốc �em theo khí chướng 
và những cơn lạnh buốt da. Ngược lại, 
trời nắng nóng ai cũng muốn ra �ó �ể 
hưởng chút mát mẻ từ con nước và từ 
gió bốn bề lồng lộng. Chỗ ở của gia 
�ình anh chị nằm ở tầng trên và có 
nhiều cửa sổ nên �ứng ở hướng nào, 
sông cũng ngay tầm mắt. Suốt ngày tất 
bật với bao công việc. Hết việc quán

rồi tới việc nhà nhưng, có bận bịu �ến 
�âu chăng nữa, chị vẫn luôn dành 
thời gian cho sông và thấy vui.
 Sông, hết sức gắn bó và thiết thân 
với người phụ nữ duy nhất của cái gia 
�ình này. Nên anh và các con không 
lạ, khi, một hai chị �òi �ặt tên của 
quán cà phê, là “Sông”, mặc cho rất 
nhiều người phản �ối. Bà nội tụi nhỏ, 
nói: “Tao ưa bông cúc mà phải là cúc 
vàng. Vậy cứ cúc vàng �ặt, cho nó… 
bình dân mà cũng tươi tắn, sáng trưng 
chứ bộ!”. Thằng út ngứa họng, trả 
treo: “Còn con thích bông vạn thọ, vậy 
�ặt tên vạn thọ sao?”, khiến cho chị 
phải trừng mắt với con và anh, nổi 
bực. Bà ngoại muốn: “Thủy Tiên”, �ể 
luôn nhớ �ến em gái của chị �ang 
sống tha hương. Cô bạn thân �ề nghị:

Ơn sông
Nguyễn Mỹ Nữ
(Bình Định)
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“Tâm An” không quên giải thích: Đó, 
như niềm mong ước của con người, 
luôn cầu xin với Chúa. Nhắc �ến 
chuyện này, trong bữa cơm sau �ó với 
chỉ riêng gia �ình mình, thằng �ầu 
của anh chị, phản �ối: “Rồi như, con 
ưng yêu �ương lung tung thì cũng 
�em quán của nhà mình ra �ặt tên, là: 
Tim sốc, sao!”, làm mọi người không 
nín �ược, bật cười.
 Nói thật, những cái tên �ó lọt vô 
tâm trí chị và chuội �i, tuột trôi tức 
khắc. Chỉ có “Sông” là nghiễm nhiên ở 
lại. Chỉ là “Sông” với duy nhất một từ 
lóe lên trong tâm hồn chị và bám riết, 
không chịu buông rời. Hồi còn con 
gái, chị ao ước mình �ược làm chủ 
một cái quán cà phê nhưng tên, chưa 
hề ló dạng. “Sông” chỉ �ịnh hình, khi 
chị �ã thuộc về nơi này và thường 
xuyên hiển hiện, hồi rõ rệt lúc chập 
chờn trong những giấc mơ của chị, 
suốt mười năm �ầu về làm vợ của 
anh. Khi hãy còn yêu nhau, anh có 
�ưa chị về ra mắt gia �ình. Bữa �ó, má 
anh nấu cho chị ăn một bữa cơm quê 
�úng nghĩa và ngon miệng quá chừng. 
Các thứ rau quơ �ại quanh nhà �ược 
má phân ra làm hai loại: Loại �ể ăn 
sống và loại �ể nấu canh tập tàng. Chị 
còn nhớ ăn sống có rau càng cua. Loại 
rau này, giờ, mới �ược dân phố tiêu 
thụ nhiều chứ trước �ây trên hai chục 
năm, chắc chỉ có vùng này mới biết 
thưởng thức. Và rất khác thành phố 
rau tập tàng lại nấu với �ậu phộng 
sống giã nhỏ. Chưa �ủ, còn có một 
chén muối hột giã với ớt xanh �ể 
chấm mấy thứ rau nấu canh �ó. Con 
cá ở sông Côn trên Vĩnh Thạnh cũng 

ngon gấp vạn lần con cá ở sông Hà 
Thanh, dưới Quy Nhơn. Cá ngon và 
rau ngọt, những ân cần thật thà của 
má, những gần gũi chân chất của các 
em anh và dòng tộc trên xóm �ạo xứ 
núi này �ã thêm sức �ẩy cho chị 
mạnh dạn, gật �ầu ưng thuận.
 Hồi �ó, anh có chở chị ra bờ sông 
chơi cho biết. Sông �ẹp quá! Chị kêu 
lên với anh và bỡn cợt: “Biết �âu em 
chịu bỏ thành phố lên tận �ây làm dâu 
vì con sông này”. Và anh �ộp ngay:
 - Bộ không sợ có người tự ái sao?
 - Mắc gì sợ chứ!
 - Vậy ra thẳng bến xe Định Bình 
về dưới �i… Về coi có thằng trai phố, 
trai vườn nào phù hợp thì lấy.
 - Lấy chi?
 - Lấy, �ể mà tưới tắm, bắt sâu và 
gánh rau ra chợ bán.
 - Còn không?
 - Thì suốt ngày bịn mình trong 
cửa hàng, cửa hiệu bán bán buôn 
buôn. Cho khỏe!
 - Em không ưa trai vườn. Em 
không thèm trai phố. Anh không ưng 
cũng quyết kiếm chồng xứ này.
 -…
 - Và, nhất �ịnh sẽ mở một quán 
cà phê rất �ẹp, ở ngay �ây.
2. Trên mười năm sau, một cái quán 
như thế mới có thể góp mặt với �ời và 
chấm dứt những khát khao triền miên 
trong chị. Vừa mừng vừa lo, chị mất 
ăn mất ngủ, cả năm ròng. Có gần năm 
trăm mét vuông �ất cho chị thỏa sức 
sắp xếp quán, theo ý mình. Cũng may 
là hồi �ó, thằng lớn nhà chị �ang học 
năm cuối kiến trúc và rất hiểu ý mẹ, 
trong việc thiết kế. Những ý tưởng lay

bay trong �ầu chị liền �ược con biến 
thành hiện thực và cũng hết sức… lay 
bay. Những tưởng �ược thế, “Sông” sẽ 
dập dìu khách như dòng sông dưới 
kia, dạt dào con nước lênh láng nước. 
Vậy mà suốt một năm �ầu, quán hết ế 
ẩm rồi �ến �ông �ảo hỗn tạp với 
muôn sự rối ren khiến chị ốm o, phờ 
phạc. Anh �ã nói �ến việc dẹp quán 
nhưng chị không cho phép mình 
�ược quyền nghĩ �ến một kết thúc tồi 
tệ như vậy. Chị �ã �ặt vào “Sông” tất 
cả vốn liếng của gia �ình mình. Chị �ã 
gom góp cho quán �âu chỉ có bạc 
tiền? Chị sẽ �ối diện, �êm �êm, với 
những cơn ngủ trắng phớ không 
mộng mị của mình như thế nào �ây? 
Giấc mơ không thèm ghé về có �âu 
cật vấn, tra hỏi? Những lúc “Sông” 
quán hành chị vật vờ, khổ sở thì dòng 
sông dưới kia �ỡ nâng chị, vỗ về chị. 
Có những �êm rã rượi vì quán chị ra 
ngồi với sông, rất khuya, cầu nguyện. 
Và, nhận ra những nỗi niềm mình 
�ược san sớt. Thấy �ỡ cô �ơn và an ủi. 
Để, sau mỗi lần như thế lòng chị lại 
bớt �i nhiều phần trĩu nặng. Đã nhẹ 
thoáng hơn và có thêm sức mạnh. 
Năng lượng �ược nạp trở lại khiến chị 
tỉnh táo cân bằng và với tâm thế ấy, 
chị �ã giữ �ược “Sông” cho �ến tận 
chạp này.
 “Sông” gắn kết vào �ời chị như 
thế �ó! Mạnh mẽ mà uyển chuyển, 
khốc khô uy quyền mà mượt mà xúc 
cảm. Tựa như dòng sông dưới kia vẫn 
trôi ngang nơi này, ngày bữa. Sông, 
mùa nước dâng lũ tràn hung dữ và 
mùa êm �ềm phẳng lặng hiền hòa. 
Quán cà phê của chị, có số khách

không �ến nỗi thưa thớt nhưng cũng 
chẳng �ông �ảo gì! Chỉ bấy nhiêu �ó, 
có chừng. Nhưng, rất tử tế. Để �ược 
như vậy “Sông” cũng phải mất một 
khoảng thời gian, cho những �ổi thay 
�ể thích nghi và sàng lọc. Khách của 
chị, im im trầm trầm. Họ �ến và ngồi 
vào chỗ của mình, góp với bạn bè dăm 
ba câu chuyện. Nghe những khúc 
nhạc hay và thưởng thức thứ thức 
uống mà mình thích. Họ quí chị, có 
cảm giác gần gũi… Cả nữa, mùi cà phê 
�ậm �ặc, những lùm cây, một khoảnh 
trời, con nước vơi �ầy dưới kia, tiếng 
cốc ly va chạm lanh tanh… Và họ nhận 
ra mình không thể rời bỏ nổi nơi này 
bởi sự gắn bó, những thiết thân.
 Tất nhiên, là những cảm xúc rất 
khác khi có “Sông” trong �ời. Không, 
như là �ã có với anh và các con. 
Nhưng, cùng với tổ ấm �ẫm ngập 
thương yêu này, cứ như thể “Sông” �ã 
giúp chị nhận ra mình. Chị, �ược là 
chị chứ không phải một ai �ó khác. 
Được mỗi sớm trở dậy, �i bộ ra con 
sông phía sau nhà rồi làm mấy vòng, 
loanh quanh quán. Rồi nấu nước 
châm trà, chế cà phê trong khi cô phụ 
việc quét tước sân vườn và lau chùi 
bàn ghế. Anh hay nhắc chị dậy muộn 
một chút �ể giữ sức khỏe vì �êm, �ã 
phải thức khuya. Nhưng chị cũng có 
cái lý của mình. Dậy sớm �ể chuẩn bị 
các việc chu �áo và trên hết, �ể 
thưởng thức trọn vẹn ly cà phê �ầu 
tiên ở “Sông”. Ly cà phê chính chị pha 
cho riêng mình. Với, những khoảng 
�ầu ngày tinh tươm �ược ở ngay ngôi 
nhà mình, quán của mình và từng 
ngụm, từng ngụm �en sánh nhâm nhi
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trong muôn vàn hứng thú. Không chối 
bỏ một “Sông”, phải viết hoa và một 
sông không cần, �ã cùng cộng hưởng, 
�ể làm �ầy �ặn hơn những ý nghĩa và 
giá trị cuộc �ời chị.
3. Anh thi thoảng phải �i công tác 
xa, về �ến nhà việc �ầu tiên là thả 
người thoải mái trên cái võng mắc nơi 
lùm tre kia, xin bà chủ quán một ly 
nước chanh to với rất ít �ường và 
nhiều �á. Rồi quần soọc khăn tắm vắt 
vai lững thững ra sông. Thằng �ầu 
thiết kế cho nhà một cái bến tắm với 
nguyên liệu là tre, dây thừng bện và 
những thanh gỗ �ủ hình dáng, rất ấn 
tượng. Thoảng, khi vơi khách và tốt 
trời chị thích ra �ó, ngồi. Thỏng cả hai 
chân xuống nước, �ập vỗ vu vơ và 
nghĩ ngợi vẩn vơ. Những ý nghĩ không 
làm mệt trí lại khiến cái �ầu nhẹ tênh. 
Đôi khi chị tự nhủ: Đó, những ý nghĩ 
rời và thấy hay hay.
 Tháng trước, cái thằng này có 
việc tạt về nhà mấy hôm và dành trọn 
ngày làm một cái góc nhỏ thay �ồ, gần 
bến tắm. Chị hỏi:
 - Chi vậy con?
 Cậu nhỏ cứ tủm tỉm cười. Nhà ba 
người �àn ông, vẫy vùng bơi lội trên 
sông �ã �ời rồi cứ quần ướt băng về 
nhà. Và chị cứ nguyên bộ �ồ, �âu sao! 
Đã có sẵn một con �ường nhỏ từ dưới 
sông lên thẳng chỗ ở, không hề dính 
dự gì tới khu vực bán buôn. Vậy cần gì 
cái chỗ chút xíu �ó. Mà thằng nhỏ 
cũng thật khéo nghe. Đúng là dân 
thiết kế. Nho nhỏ và hay hay. Chừng 
con gần �i thì chị bật hiểu. Bởi, dợm 
bước lên xe ông nhỏ mới chịu nháy 
mắt nói khẽ vào tai chị: “Tết, cả hai

�ứa con cùng về nghen má!”. Chị kể lại 
với má chồng, bà cụ cười mãi. Còn anh 
khi nghe chuyện, nâng ly rượu thuốc 
bữa cơm chiều, nhấp một hơi dài và 
�ủng �ỉnh: “Cũng nịnh… vợ dữ há! Cái 
này dứt khoát là hơn ba nó rồi”.
 Chuyện bồ bịch của cái thằng �ây 
cũng khiến chị, không hiếm lần rối trí. 
Hai �ứa chúng nó thương nhau suốt 
mấy năm �ại học và cũng vì nhỏ này 
mà con trai chị quyết �ịnh ở lại Sài 
Gòn làm việc. Chị thấy cũng bình 
thường nhưng anh gia trưởng ghê. La 
con ào ào qua �iện thoại, chưa �ủ, 
còn vô trong �ó gặp hai �ứa… la tiếp. 
La sao la, tụi nó cứ sít rịt vậy là bất lực 
“tùy bay” trong rất nhiều bất bình, bất 
mãn… Chị rất thương chồng, ngó sơ là 
hiểu ý. Cái kiểu �ây nói ổng mặc áo 
vét �i thăm nhà gái ừ liền, mà �i hỏi 
vợ cho con cũng ừ ngay. Nhưng �i 
trong tư thế không thèm dòm sui, 
dòm họ hàng và ai hỏi tới là cộc lốc 
trả lời. Mà vậy, tội các con… Bởi �ó, 
chị mới phải nghĩ kế. Cái con người 
này ưa ngọt lắm kìa! Đêm �êm, nằm 
lại bên nhau chị rủ rỉ rù rì. Và cứ từng 
chút một, khi nịnh nọt khi thầm thào, 
miết miết, cho tới hồi anh chịu nói 
gọn lỏn: “cưới”, chị mới thở ra nhẹ 
nhõm. Bữa �ó, chị có khoe với sông: 
“Vậy là tôi sắp lên chức rồi nghen” và 
hình dung “Sông” một ngày tổ chức 
tiệc tùng cưới xin cho con mà mừng 
ứa nước mắt.
 Trời �ổ mưa suốt mấy hôm nay, 
khiến chị thêm khổ vì phải hong sấy 
mớ kiệu và mấy thứ củ ngâm mắm. 
Quen kiểu ăn quê, kiệu nhà làm mặn 
mòi chứ không lơ lớ, ngòn ngọt như 

kiệu người ta bán. Cũng vậy, miếng 
mứt gừng, chị làm, xắt vừa phải nên 
còn �ậm �à lắm vị cay. Đồ �i mua 
ngậm trong miệng cả �ỗi vẫn chỉ là 
chút hương, rất thoảng. Bà nội chê rồi 
anh từ chối. Đồ ăn ngày tết và bữa 
cơm ngày thường, ở nhà vẫn không 
khác mấy, hồi chị mới về làm dâu. Vẫn 
là những thứ rau củ trong vườn, 
quanh bờ mương, rào dậu… Vẫn cá 
ngựa hấp, cá lóc um, cá rô nướng mọi, 
chiên xù… Rồi mắm cua, mắm cá 
mương, cá trắng, mắm tép �ồng… Tất 
cả, �ều là những sản vật �ánh bắt 
�ược từ dòng sông sát cạnh. Thương 
con, thôi thì mỗi lần tụi nhỏ về nhà 
chị túi bụi nấu nấu, kho kho rồi còn 
dành phần cho các con �em �i nữa 
chứ! Thằng lớn thi thoảng mới có mặt 
chứ thằng sau, học dưới Quy Nhơn, 
tuần nào lại không ra bến sông �ó, 
hụp lặn bắt chán chê. Rồi ăn no nê, �ồ 
mẹ nấu và �ùm túm �ủ �ầy, xách �i. 
Anh và các con hay nói: “Món của má 
ngon. Món của nhà…”. Và chị, có lần, 
thốt ra câu này: “Là món của sông �ó 
chứ!”. Một câu nằm �âu sẵn trong 
nghĩ suy chị, trong trái tim. Một câu 
chân chất những nghĩa, ăm ắp những 
ơn và thật �ến rưng lòng.
 Sông, khiến bữa cơm gia �ình chị 
dẫu không �ược sum họp bên nhau 
vẫn luôn mặn mòi ngon miệng. Sông, 
khiến chị �ược là �àn bà �úng nghĩa 
là �àn bà: Gian bếp nhỏ, lửa liu riu chị 
kho cho chồng con soong cá lúi với 
nghệ tươi rồi lúi húi với mớ ruột cá 
niên muối mắm… Sông, khiến chị bận 
bịu nhưng cũng cho chị làm kẻ nhàn 
hạ nhất �ời. Với những buổi trưa ra

nhà thủy tạ bắc cái võng thiu thiu cơn 
ngủ. Nắng chan mặt sông nhưng hơi 
nước ẩm mát theo gió phả lên từng 
chặp, khiến, nhẹ hẳn người. Có hồi, 
chị bắc cái ghế tựa ngồi dưới lùm cây 
trong sân nhà nghe tiếng tre �ong 
�ưa, kẽo kẹt. Sông hất gió �ùa nhẹ 
trong lá tạo nên những âm thanh, rất 
ám gợi. Chị gọi �ó là tiếng gió sông. 
Chị, không chỉ yêu sông mà còn rất 
hiểu sông. Đã bao lần, chị nhận ra: 
Sông �âu hẳn �ã ngắt xanh, êm trôi 
trong tiết trời gắt gao của mùa hạ. 
Cũng �âu nhất thiết, là không phẳng 
lặng hiền hòa trong cái ẩm lạnh rét 
buốt mùa �ông. Cũng có khi gió sông 
thổi về ở vào cái cỡ lưng chừng, không 
hung dữ mà cũng chẳng dịu nhẹ. Đó! 
Gió sông mông mênh gió sông phần 
phật. Và chị biết �ã mùa thu. Ba mẹ 
chị dưới phố, thích lên trên này chơi 
vào những ngày như thế. Sông �ẹp 
lắm! Mẹ chị hay nói vậy và ở �ây, cụ 
bà dễ có cảm hứng và �ôi khi làm thơ. 
Mẹ chị là một người thơ mộng. Ba chị, 
là ngược lại. Chị có một nửa lý trí của 
ba và một phần hai tâm hồn của mẹ. 
Nên, mọi thứ trong chị �ều rất cân 
bằng… Sông trong chị cũng thế! Lênh 
láng chan hòa nhưng không hụt, 
không nghiêng, không vơi, không cạn. 
Sông �ổ về chị, mỗi ngày, những dung 
dị an lành. Và vậy �ó, chị với những 
người thân yêu nhất �ời mình lại 
thêm nữa một cái tết sum vầy, ở ngay 
“Sông” và ở cạnh sông.
4. Hay thật! Là Chạp năm nay. Sắp 
tới rằm mà nắng, cứ như là nắng ráng. 
Và, nếu không mưa trời lại có cái âm u 
của tiết lạnh. Sông vẫn �ẹp nhưng
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không khiến yên lòng. Quán có ít 
khách hơn và chị tranh thủ lo chuyện 
tết, cũng hay. Chị trông trời nắng �ể 
giang mấy hũ mắm mới làm. Ái ngại, 
khi ngắm nhìn con nước. Sông khéo 
không kéo nắng về cho kịp với mùa 
xuân. Rất may rồi những ngày �ẫm 
ướt, ngập ngụa trong mưa, cũng qua. 
Nắng tràn với nước lên và gió sông, 
miên man và mơn man lùa vào từng 
tấc thịt da. Sáng nay, chị �ược ngồi 
với một người khách, quê ở Hà Nội. 
Một phụ nữ tự giới thiệu mình tên 
My và tết tới, là tròn tuổi bốn mươi. 
My nói thích quán và thích nhất, một 
góc nhỏ nơi nhà thủy tạ. Bằng chất 
giọng Bắc rất ngọt và có chút �iệu 
�àng, người �àn bà ấy rủ rỉ chuyện 
trò. Bảo: “Sông” cho người ta cái cảm 
giác cũ quen, như �ược về lại chính 
ngôi nhà mình.
 Từ chuyện quán qua chuyện Tết, 
hai người phụ nữ tự nhiên hào hứng 
hẳn. Nhất là khi nhắc �ến ẩm thực ở 
ngoài Bắc và miền Trung. My cho biết 
cả nhà cô ấy mê nhiều thứ ở Bình 
Định. Nói chồng em rất thích rượu 
Bàu Đá và mấy mẹ con lại rất thích các 
thứ bánh ở �ây. My hỏi chị, có cách gì 
�em �ược bánh hỏi về ngoài �ó mà 
không bị hư? Chiều nay, cô ấy sẽ 
xuống Quy Nhơn và sáng mai thì bay. 
Chị chỉ cho My chỗ mua bánh ngon ở 
dưới �ó, dặn �ừng cho thoa dầu và �ể 

riêng hẹ. Người phụ nữ xứ Bắc “ồ” lên, 
thích thú. Chị cũng muốn “ồ” lên như 
thế, khi dõi mắt ra sông.
 Nắng, khoảng ngày này rất lạ! 
Nắng cứ như nắng mới. Những lóe 
sáng không gắt gay như trong mùa hạ. 
Nắng của mùa �ông nhưng rất tươi 
mà không chói. Nắng những ngày cận 
tết có màu vàng chanh. Nắng ngập 
tràn sông và sông, sóng soãi nắng. 
Đẹp quá! My bảo trời tốt thế này, thể 
nào, mẹ em cũng �em áo dài nhung 
và cả áo khoác ra hong nắng �ể diện 
�i lễ Tết. Phơi, �ể khô và hong, �ể bớt 
mốc. Bởi mùa �ông ngoài �ó, rất ẩm. 
Từ My, có một chút u xám vừa thoảng 
qua tâm trí và chừng �ấy, không làm 
nắng chạp ở nơi này, thôi gờn gợn thôi 
lung linh. Có cảm giác, nắng ở sông 
như hắt cả một vừng sáng lên My. Vì 
nhìn khuôn mặt cô ấy mà xem. Căng 
tràn nắng ngập �ầy chạp, trong trẻo 
bao niềm vui và ấm áp quá cuộc �ời. 
Chị mở mắt to hơn nhìn nắng và như 
thể nói với riêng minh: Thích thật! Khi 
�ược như thế này. Được bỏ quên 
những �iều lo toan, những tất bật của 
việc chuẩn bị Tết �ể chuyện trò với 
một người rất thú vị như My.
 Và muốn quá! Nói lời cám ơn 
người khách Hà Nội, cám ơn câu 
chuyện, cảm ơn nắng, cảm ơn tháng 
Chạp. Và sông với “Sông” nữa, phải 
không?

 Đã nhập học hơn một tháng mà 
tâm trạng của tôi chẳng khá hơn là 
mấy, chẳng còn vui mừng và háo hức 
như lúc vừa nhận giấy báo nhập học. 
Trong �ầu tôi lúc ấy luôn tưởng tượng 
một viễn cảnh thơ mộng nơi một 
cánh cửa rộng mở, sân trường thấp 
thoáng bóng cây, khu giảng �ường cổ 
kính cao vòi vọi như trên tivi và sách 
báo tôi thường xem. Trước mắt tôi giờ 
�ây mọi thứ hoàn toàn khác, sân 
trường bé tẹo, xung quanh là những 
dãy nhà cao tầng như những khối bê 
tông cứng nhắc, trước cổng trường là 
xe cộ phố xá ồn ào. Càng nghĩ tôi lại 
càng cảm thấy mất hết cả hứng thú, 
dù biết �ến trường là �ể học chứ 
không phải �ể ngắm nhìn mơ mộng.
 “Reng…”, tiếng chuông vào lớp 
làm tôi choàng tỉnh. Ôi chao, vừa nhìn 
thấy và sờ nắn �ược “ước mơ” thì ngay 
tức khắc “ước mơ” �ã sụp �ổ! Lớp tôi 
học là lớp văn nên �a phần là con gái. 
Tôi cứ tiếp tục ra vô lặng lẽ như cái 
bóng. Nhiều lúc muốn quên �i cái 
không gian tù túng chật chội của môi 
trường mới này �ể chuyên tâm hơn 
vào những bài giảng, vào những áng 
văn chương bất hủ mà tôi ao ước tiếp 
cận từ lâu. Nhưng những lúc hết tiết, 
giờ giải lao và những buổi sáng phải 

dậy sớm �ến trường một cách “khô 
cứng” làm tôi chẳng có một chút �ộng 
lực nào. Tôi cần một chút �ộng lực… 

* * *
 Sáng nay mưa… Từ hành lang lớp 
học nhìn xuống là những tán cây ướt 
sũng nước, những dáng người trên 
�ường với áo mưa xanh �ỏ cứ như 
những cây nấm di �ộng, nhìn cũng 
hay hay và thật �áng yêu. Tôi �ưa tay 
ra ngoài trời hứng những giọt nước…
 - Ồ, dân văn có khác!
 - Khác? Khác sao hả bạn?
 - Ngồ ngộ… Ngô ngố…
 - Úi, mình không giỡn à nha!
 - Đâu, mình có giỡn �âu…
 - Vậy sao nói mình ngố?... Mà 
bạn �ến lớp mình làm chi? Xin mời 
bạn �i cho!
 - Oái!... Đây là trường chứ có 
phải nhà bạn �âu mà có quyền �uổi 
mình nhỉ?
 - Ừa, nhưng �ây là lớp mình mà, 
bạn không học lớp mình thì �ến �ây 
làm gì?... Mà mình mời bạn �i chứ có 
�uổi �âu! 
 - Ok, mời chứ không phải �uổi! 
Hì hì… Nhưng mình �ang �ứng trước 
lớp của mình �ó chứ!
 Ôi, không biết ở �âu mọc ra một 
tên �áng ghét thế này nhỉ? Thôi 

Nhà thơ ở cạnh nhà thờ
Võ Hà Thanh Nhi

(Bình Định)



66 67

không thèm chấp, tôi quay mặt giả vờ 
tiếp tục ngắm nhìn phố xá ngày mưa.
 - Bạn học năm nhất à?
 Tôi vẫn lặng im…
 - Hèn chi… chả biết gì!
 - Này…!
 Tôi nghẹn ứ tức giận. Đúng là cây 
muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, 
tôi không muốn nói gì nữa mà hắn có 
vẻ như cố tình muốn gây chuyện. Đã 
thế khi liếc nhìn qua, thấy bản mặt 
hắn nghênh nghênh tỏ vẻ như �ang 
mỉa mai.
 - Ý bạn nói tôi chả biết gì là sao? 
Biết �ây là nơi nào không?
 - Là trường mình…
 - Là lớp tôi… À không, trước lớp 
tôi chứ!
 - Tầm bậy! Đây là căng-tin của 
trường �ấy nhá!
 - Bạn có lầm không vậy? Căng-tin 
trường nằm ở tầng dưới, cuối hành 
lang dãy nhà C1 kia mà!... À, bạn cũng 
là năm nhất và hơn tháng nay không 
lên trường �úng không? Đúng là chả 
biết gì, thế mà còn “tinh tướng”!
 - Đúng, �úng… Haha… Nhưng 
căng-tin dưới kia bán toàn �ồ xa xỉ 
phẩm, căng-tin trên này bán �ồ bình 
dân mà �ộc �áo hơn.
 Càng nghe hắn nói tôi càng không 
hiểu gì, bực thật! Nhìn quanh quất thật 
kỷ, xem xét lại một lần nữa thử có gì lạ 
không mà hắn dám bảo nơi này là 
căng-tin �ộc �áo. Khẳng �ịnh là không, 
tôi muốn bỏ vào lớp cho khỏi phiền 
phức, nhưng hai từ “�ộc �áo” lại làm tôi 
tò mò, và vì vẫn còn tiếc rẻ cái khung 
cảnh mưa bay lãng mạn lúc này, nên tôi 
chỉ nhích xa một �oạn...

 Ê, bạn �ã ăn sáng chưa vậy?
 -…
 - Chỗ này có những món rất �ộc 
�áo mà tìm ở những chỗ khác không 
hề có �âu nghe!
 Tôi lại hồ nghi và tò mò muốn biết 
trước cách quảng cáo �ầy gợi mở của 
hắn, nhưng vẫn vờ như không, vì biết 
�âu �ây chỉ là chiêu làm quen cũ rích!
 - Tin �i, không chút lại hối hận 
không kịp à!
 - Món gì?
 - Xôi chụp, bánh mì chụp…
 - Xôi và bánh mì thì có gì lạ… Ờ, 
nhưng sao lại “chụp”? Ngon không vậy?
 - Thử �i sẽ biết… Bạn ăn bánh mì 
hay xôi?
 - Xôi thử coi nào...
 - Ok!
 Hắn chồm người qua hành lang, 
�ưa tay lên miệng làm loa la lớn: “Cho 
con một phần như cũ và một xôi!”. Rồi 
hắn thả một vật gì �ó xuống �ất rất 
nhanh, tôi không kịp thấy chính xác 
�ó là vật gì. Ở góc �ường phía dưới, lúc 
này tôi mới �ể ý thấy người phụ nữ 
nhỏ thó, da trăng trắng. Chị không nói 
gì, không ngước lên, chỉ �ưa tay lên 
quá �ầu, hai ngón tay búng vào nhau 
kêu cái “chóc” như ra dấu �ã hiểu.
 Tôi chưa kịp mơ hồ tưởng tượng ra 
cái món “xôi chụp” mình vừa nghe nói 
nó ngon như thế nào, nó �ộc �áo như 
thế nào, thì �ã nghe tiếng người phụ nữ 
réo gọi. Sau tiếng “hê”, kèm �ộng tác 
tung bịch bóng lên cao của người phụ 
nữ ở phía dưới, trên này tên �áng ghét 
�ứng cạnh tôi �ưa tay ra… chụp! Ố là 
la, thì ra… xôi chụp, bánh mì chụp là 
�ây. Tôi chợt cười lên thích thú.

 * * *
 Hắn và tôi quen nhau từ �ó. Hắn 
học khóa trên nên mọi ngóc ngách và 
những �iều thú vị ở chốn này hắn �ều 
biết. Hắn năng �ộng và �a tài còn tôi 
thì kém…về mọi mặt, lại nhút nhát, 
gặp �ược hắn tôi như gặp �ược cứu 
tinh nên tôi hay tò tò theo hắn.
 Tôi �ã dám mở cửa sổ phía sau 
phòng ký túc, cái cửa sổ mà lâu nay 
vẫn �óng im ỉm, vì các chị lớp trên 
dặn tôi không nên mở. Chính hắn cho 
tôi biết nơi �ó nhìn ra là một giáo 
�ường, và tôi có thể thấy, có thể biết 
và có thể �ến dù tôi là người ngoại 
�ạo. Dần dần, tôi �ã muốn choàng dậy 
thật sớm sau tiếng chuông “binh 
boong” lúc bốn giờ sáng cùng những 
tín �ồ (trong �ó có hắn) �ể �i dự lễ. 
Tôi �ã ngơ ngác nhìn cảnh mọi người 
làm dấu thánh một cách nghiêm 
trang, khi nép sau lưng hắn với vẻ sợ 
sệt. Tôi �ã lẩm nhẩm hát theo hắn lời 
một bài thánh ca trong một ngày �ông 
rất lạnh…
 Tôi vốn chả có tài cán gì, chỉ vì 
học khoa văn nên cũng võ vẽ làm thơ. 
Có một lần tha thẩn nơi góc sân, hắn 
�i theo phía sau nhưng tôi không hề 
hay biết, cho �ến khi nghe tiếng hắn 
bất chợt vang lên sau lưng:
 “Nhà thơ ở cạnh nhà thờ
 Nhà thơ “tắt thở”… nhà thờ �ổ 
chuông!
 Lúc �ó tôi mới giật mình, �uổi 
�ánh hắn thùm thụp vì nghĩ hắn dám 
trêu trọc mình. Nhưng khi cả hai mệt 

rã vì tiếng cười, thì hắn cũng cho tôi 
biết thêm: Đó chỉ là những câu thơ 
vui, nhưng thực ra khi trong giáo xứ  
có ai �ó vừa mất, nhà thờ sẽ cho �ổ 
chuông “báo tử” �ể báo tin buồn với 
toàn giáo dân. Đó là những hồi 
chuông chậm rãi gõ từng giọt sầu, 
không phải tiếng chuông ngân vang 
thông báo giờ lễ tôi hay nghe thấy 
như thường lệ.
 Cứ như thế, nhờ có hắn mà tôi 
thêm yêu trường, yêu cuộc sống của 
mình, biết thêm những ngóc ngách 
“hấp dẫn” và có hứng khởi trong học 
tập một cách kỳ lạ. Thế là… Rồi chúng 
tôi chuyển �ến cơ sở mới, một tháng 
sau cái ngày cô chủ nhiệm thông báo 
trường ở ngoại thành �ã �ược xây 
xong, chúng tôi sẽ chuyển về học ở 
một nơi thoáng rộng và �ẹp hơn.
 Tháng Chạp… Mùa �ông �ã bước 
những bước cuối qua cuộc �ời, ngoài 
kia mưa bay nhiều hơn, lạnh và buồn. 
Nhìn xuống sân trường giờ thật rộng 
rãi, �úng như ngày �ầu nhập học tôi 
�ã từng ao ước. Nhưng sao giờ �ây tôi 
lại ước muốn dưới kia cũng có cô bán 
xôi và bánh mì, chỉ �ể… “chụp” với 
hắn! Nhìn quanh trong mờ mờ làn 
mưa, bóng một ngôi giáo �ường ẩn 
hiện xa xăm... Nghe như trong tiếng 
mưa có tiếng ngân nga của hắn: “Nhà 
thơ ở cạnh nhà thờ…”. Hình như nó 
cũng quá xa xăm như những hồi 
chuông �ã �ánh �ộng tâm hồn tôi 
một thời, �ể tôi �ã tìm thấy một Mùa 
Xuân thật sự trong lòng…
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 Với tôi khi ấy, mọi ngày lễ �ều 
chỉ là những ngày bình thường. Với 
tôi, không có những ngày cuối năm, 
không có Noel, không có cả những 
ngày Tết mà người ta ngóng trông vì 
mỗi năm chỉ có một lần. Tôi khô cạn 
cảm xúc �ến mức không có cả những 
phút hồi hộp và những giây dồn dập 
chờ cái quyết �ịnh nghỉ lễ từ sếp. Thời

gian cứ thế vùn vụt trôi qua, phải làm 
thì sẽ làm, �ược nghỉ thì nghỉ thôi. 
Người con gái tuổi ba mươi không còn 
những hào hứng thuở nào, chỉ sống 
như một chiếc bóng lầm lũi ngày qua 
ngày thế thôi. Có cô �ơn quá nhiều 
mới làm tôi nhớ về quá khứ, �ôi lúc 
chạnh lòng khi nghĩ về những tháng 
ngày �ã qua, phút cuối cùng tôi bàng 
hoàng nhận ra tất cả những gì mình 
nhận �ược ngày hôm nay chung quy 
cũng tại do mình.
 Tôi nhớ về những tháng năm tuổi 
trẻ �ã yêu như thế nào, �ã cuồng si ra 
sao, �ã sai lầm như thế �ó… Tôi nhớ 
những cái khoác tay, những nụ hôn, 
những vòng ôm và cả những trò �ùa. 
Để rồi bây giờ, khi nghĩ lại, càng nhận 
ra những gì �ã trôi qua thêm từng 
phút từng giây, lại có cảm tưởng nó �ã 
xảy ra rất lâu. Và sự cô �ơn, là cái giá 
của sai lầm ngày ấy mang lại, �ang 
gặm nhấm tôi. Mặc nhiên tôi chấp 
nhận �iều �ó một cách dễ dàng.
 Đi ngang qua những cửa hàng 
bắt �ầu giăng những cây thông Noel, 
nhìn qua khung cửa một gia �ình nào 
�ó �ang ngân vang một khúc thánh 
ca, tôi chợt nhớ tới anh, người tôi gặp 
vào mùa �ông năm ấy. Lần �ầu tiên 
chúng tôi gặp nhau là khi tôi �i lễ nhà 
thờ. Tôi không phải người theo �ạo, 
chỉ là �ến �ón �ứa bạn �ang �i lễ. 
Người ấy dong dỏng cao, chiếc áo 
hoodie với mũ trùm kín �ầu, tiếng

nhạc từ headphone rõ và to vì tuy tôi 
�ứng cách xa khoảng mấy bước vẫn 
có thể nghe rất dội:
 - Là bài Rain của Taeyeon �úng 
không?
 Thực ra tôi chỉ hỏi thế thôi chứ 
chẳng mong một câu trả lời, thế 
nhưng người ấy lại nhẹ nhàng tháo 
headphone ra rồi cười lớn:
 - Đúng rồi, cậu cũng thích 
Taeyeon à? Cậu biết bài I không? Tớ 
cực thích mê bài ấy.
 - Biết, cô ấy hát bài 11:11 còn �ỉnh 
lắm nữa cơ.
 Đó là lần �ầu chúng tôi nói 
chuyện với nhau, tôi những tưởng 
cuộc nói chuyện sẽ kết thúc theo 
chiều hướng ấy thì cậu ta lại tháo một 
bên tai nghe và �ưa cho tôi:
 - Cậu nghe cùng không? Dù gì thì 
dường như cả hai chúng ta �ều �ang 
phải chờ người rất lâu.
 Và mặc nhiên, tôi như một cô gái 
dễ dãi, chấp nhận một bản nhạc từ 
một chàng trai mới lần �ầu gặp.
 Sau lần �ó chúng tôi không gặp 
nhau nữa cho �ến vài tuần sau, khi 
những hạt mưa cuối năm bắt �ầu rơi 
nhẹ nhàng trên gò má của những 
người thiếu nữ. Người con gái tuổi �ôi 
mươi như tôi khao khát những cuộc 
chơi, tôi quay lại cùng người bạn ở 
nhà thờ khi ấy. Chẳng phải vì tôi 
muốn gặp cậu ta, chỉ vì �ó là nhà thờ 
gần tôi nhất. Thật là kì cục một nỗi, 
tuổi trẻ nhưng tôi lại quá chây lười và 
ghét phải �i xa.
 - A… là cậu �úng không? Cô gái 
�ợi bạn ở nhà thờ!
 Là cậu ta. Thì ra trong mắt cậu ta,

“tên” của tôi lại dài như thế. Tôi khẽ 
mỉm cười gật nhẹ �ầu. Tôi không phải 
mẫu người khá niềm nở với những 
người lần �ầu tiên gặp mặt, nhưng 
cũng vội hỏi:
 - Cậu ở trong dàn �ồng ca hay lại 
�ợi người?
 - Tớ �ợi mẹ, lần trước tớ cũng 
�ợi mẹ.
 Rồi �ám bạn kéo tôi �i nhanh 
quá, tôi chỉ kịp chào nhưng vẫn nghe 
cậu ta nói với theo:
 - Taeyeon mới ra bài mới Dear 
Santa �ó, cùng Taetiseo, cậu nghe 
chưa? Tớ �ã thu vào rồi, �ợi cậu tại 
nhà thờ nhé!
 Tôi chỉ gật �ầu rồi quên bẵng.
 Cũng chẳng hiểu vì lẽ gì mà cả 
ngày Chủ nhật ấy tôi cứ nôn nao vì 
dường như �ã quên một �iều gì �ó. 
Ngay khi sực nhớ ra lời hẹn với cậu 
bạn mình, mà thậm chí còn chưa biết 
tên, thì ánh nắng cuối ngày �ã tắt và 
gió thổi từng cơn rét buốt cứ như 
�ang ở một miền nào �ó giá lạnh lắm. 
Tôi khoác vội chiếc áo thật dày và 
chạy như bay tới ngôi nhà thờ nhỏ ấy. 
Chuông �ồng hồ �iểm chín giờ và 
những khung cửa trở nên hờ hững vì 
�ã mệt mỏi cả ngày, chỉ chờ người gác 
cổng khóa lại.
 - Cậu tới rồi à? Xém nữa tớ ngủ quên.
Cậu ta vẫn còn ngồi �ó �ợi cho một 
cái hẹn ban trưa.
 - Sao cậu còn ngồi �ây? Lỡ tớ 
không tới thì sao?
 - Nhưng… - Cậu ta bắt �ầu gãi 
�ầu một cách �ầy khờ khạo - Là tớ 
hẹn cậu mà, tớ phải �ợi chứ.
 Cậu ta tên Ni, �ó là lần �ầu tôi

Ngày cuối năm
Lê Hứa Huyền Trân
(Bình Định)
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biết �ến tên cậu ấy. Cậu ấy lớn hơn tôi 
bốn tuổi.
 Và sau hai năm kể từ khi quen 
biết, chúng tôi trở thành người yêu 
của nhau vào một ngày cuối năm. Khi 
pháo hoa bắt �ầu nổ vang trời �ón 
mừng năm mới, cũng là lúc tôi chợt 
nhận ra chúng tôi �ã �ón nó bằng một 
nụ hôn trên những bờ môi mềm.
 Chúng tôi vẫn thường gặp nhau 
mỗi Chủ nhật khi anh �i �ón mẹ �i lễ 
về. Sau hai năm yêu, cũng có nhiều 
lần anh muốn �ưa tôi ra mắt mẹ anh, 
nhưng tôi chỉ khéo léo từ chối:
 - Tình yêu của mình chỉ mới bắt 
�ầu, em cảm thấy nó chưa chín chắn!
 Tôi luôn từ chối mỗi khi anh 
muốn, vì với tôi, khi ấy tôi vẫn còn trẻ 
lắm, vẫn chỉ là một cô bé. Chuyện “ra 
mắt” cứ như là �ã chuẩn bị lễ cưới xin 
�ến nơi, và tôi thì chưa muốn bó buộc 
vào một gia �ình riêng. Khi ấy, anh chỉ 
nhẹ nhàng xoa �ầu tôi:
 - Đừng nghĩ nhiều quá cô bé, mẹ 
sẽ chấp nhận em thôi. Anh chỉ muốn 
chúng ta gần gũi hơn.
 Và tôi lúc nào cũng cho rằng có 
hẹn hò, có �i cùng nhau là quá �ủ rồi. 
Cái cảm giác gần gũi hơn mà anh nói, 
cái cảm giác cùng “một gia �ình”, tôi 
vẫn chưa muốn nếm trải. Năm tôi hai 
mươi lăm, chúng tôi �ã yêu nhau 
�ược ba năm, anh vẫn muốn �ưa tôi 
về ra mắt mẹ vào dịp năm mới. Tôi 
vẫn từ chối khiến anh rất buồn, từ nỗi 
buồn nó như mầm chồi sinh ra những 
cuộc cãi nhau. Khi yêu nhau, người ta 
hay nói phải có những cuộc cãi vã thì 
mới hiểu nhau hơn, nhưng tôi lại cho 
rằng, những cuộc cãi vã chỉ khiến con

người tạo ra những khoảng trống 
không nhau. Và khi những khoảng 
trống ấy lớn dần lên, nó sẽ khiến con 
người ta trở nên xa cách. Với tôi, tôi 
cho rằng anh muốn bó buộc tôi quá 
sớm, trong khi mọi thứ trong ước mơ 
về tương lai của tôi tất cả chỉ mới bắt 
�ầu. Còn anh, anh luôn nói gặp mẹ 
chỉ �ể tôi và anh trở nên hiểu về cuộc 
sống của nhau thêm thôi, chứ không 
ép buộc tôi. Ai cũng có cái lý của riêng 
mình, nhưng trong mắt tôi khi ấy, anh 
cứ như một người �àn ông bám váy 
mẹ, khi chiều Chủ nhật nào dù �ó là 
ngày kỉ niệm của chúng tôi hay việc gì 
quan trong cách mấy, anh cũng phải 
bỏ ngang chỉ �ể �i �ón mẹ. Và việc 
anh liên tục nói mẹ muốn gặp tôi chỉ 
khiến tôi cảm thấy anh quá phụ thuộc 
vào mẹ.
 - Vậy chắc nếu mẹ nói anh chia 
tay em, anh sẽ nghe theo tắp lự nhỉ?
 - Không, mẹ sẽ không bao giờ nói 
thế, chỉ là anh muốn em gặp mẹ một 
lần thôi.
 - Em không thích những người 
�àn ông bám váy mẹ! Có lẽ chúng ta 
nên cho nhau khoảng thời gian riêng 
�ể hiểu nhau thêm như anh muốn.
 Chúng tôi gặp nhau cũng vào 
ngày cuối năm, gắn bó nhau cũng vào 
cuối năm và nói lời chia tay cũng vào 
khoảng thời gian ấy. Ấy vậy mà chúng 
tôi xa nhau thật, anh không liên lạc 
với tôi, tôi biết không phải vì anh hết 
thương tôi mà bởi vì trước giờ �iều tôi 
muốn anh luôn làm theo. Anh sẽ �ợi 
tôi liên lạc trước. Còn tôi, tôi lúc ấy lại 
cho rằng anh quá nhu nhược. Một 
năm sau khi chia tay, khi những cơn 

gió �ông về trở nên rét buốt, tôi quay lại 
nhà thờ năm ấy. Nhà thờ ấy không còn 
anh nữa, chỉ còn một người gác cổng 
năm nào �ang quét vội mảnh sân.
 - Thế cái cậu hay �i cùng cô �âu 
rồi? Mấy tháng nay không thấy cậu ấy 
�ến. Chắc chuyển nhà rồi
 - Chắc mẹ anh ấy có việc không 
năng �i nhà thờ như trước ạ?
 - Mẹ cậu ấy? Mẹ cậu mấy mất từ 
sáu bảy năm về trước rồi mà! - Rồi người 
gác chuông già trầm ngâm - A… �úng 
rồi! Cô nghĩ cậu ấy �i �ón mẹ cũng phải 
thôi. Tôi nghe nói mẹ cậu ấy qua �ời vì 
tai nạn, trong một lần �i lễ, vì cậu ấy 
không kịp �ón, bà nôn về nên…
 Thời gian ấy là trước cả khi gặp 
tôi, �ó là lý do mà anh luôn �ến nhà 
thờ với danh nghĩa �ế �ón mẹ, nhưng 
thực ra chỉ là khoảng thời gian anh 
gặm nhấm lương tâm, chuộc lại lỗi 
lầm năm ấy của anh vì trễ giờ mà mất 
mẹ. Thì ra những lần anh muốn tôi ra 
mắt mẹ, chỉ là �ể có thể kể cho tôi 
nghe về câu chuyện của �ời mình, mà 
tôi luôn hết lần này tới lần khác kiếm 
lý do từ chối vì sợ nhọc… Tôi lục vội 
�iện thoại �ể gọi anh, anh �ã �ổi số. 

Tôi chạy vội �ến nhà anh, nó �ã cửa 
�óng then cài, người hàng xóm bảo 
gia �ình anh chuyển vội �i vì bố anh 
trở bệnh nặng, phải về Bắc �iều trị…
 Trong suốt một năm chúng tôi xa 
nhau, �ã nhiều lần tôi thấy cuộc gọi 
nhỡ từ anh, �ã nhiều lần tôi thấy tin 
nhắn anh muốn gặp nhưng tôi chỉ 
dửng dưng, vì tôi chưa bao giờ nghĩ 
tới việc sẽ cách xa anh mãi mãi. Rốt 
cuộc, người �àn ông mà tôi nghĩ rằng 
tôi hiểu nhất tôi lại chẳng biết gì. Anh 
�ã luôn ở bên tôi những lúc tôi buồn, 
�ã luôn lắng nghe �ủ chuyện trẻ con 
của tôi, thậm chí trong những buổi gia 
�ình tôi tụ họp, tôi còn dẫn anh về… 
Cảm giác �ó �ã rất hạnh phúc mà tôi 
chưa bao giờ mang lại cho anh. Ngay 
cả khi bắt �ầu, tôi �ã có lỗi với anh, 
bắt anh chờ �ợi, và rốt cuộc tôi �ã 
luôn sai lầm.
 Những ngày cuối năm như thế 
này, tôi lại nhớ về anh da diết, tôi 
không biết anh �ang làm gì, hay ở 
�âu, hay có còn nhớ �ến tôi với những 
tháng ngày tôi �ã trải qua bên anh 
tươi �ẹp nhất? Chỉ biết là, bây giờ và 
sắp �ến, tôi sẽ �ợi anh…



72 73

Thơ

Thả buồn trôi theo cơn mưa
Những hờn dỗi �ể... gió lùa cuốn �i...
Con về với Mẹ Từ Bi
Tay nâng chuỗi hạt, gối quỳ cầu kinh.

Xin cho thân tịnh, tâm bình
Xin cho lành những dấu �inh cuộc �ời
Hỏng hư một thuở làm người
Dại khờ, con �ã rong chơi bao lần…

Đất trời nay lại nguyên xuân
Quỳ bên nhan Mẹ con ngần ngại xin
Khơi nguồn ngọn lửa Mến - Tin
Cho hồn hoan lạc trong tình Mẹ yêu.

Đầu xuân dâng Mẹ
Nguyễn Bá Hiếu
(Bình Định)

Không gian như có men nồng
Làm cay hớp rượu, làm hồng �ôi môi
Nắng rơi từng hạt tinh khôi
Hình như xuân �ã �âm chồi nụ non...

Đầu hồi chim hót véo von
Lời ca rộn rã nhặt khoan bổng trầm
Xa �ưa một tiếng dương cầm
Thoảng vào trong gió thanh âm nhẹ nhàng...

Lòng ta chợt thấy rộn ràng
Mới hay xuân �ã ươm vàng cánh mai!

Rộn ràng sắc xuân
Vũ Thủy
(Tp. HCM)

Em về gánh hạt mưa bay
Mười hai mưa muộn lắt lay giọt sầu
Sông bao nhiêu nhánh sông sâu
Nhớ nhau mãi mãi bạc �ầu chẳng phai

Em về gánh gió heo may
Tôi �em sợi nắng kết hoài chuyện xưa
Đong qua sớt lại còn thừa
Mười hai tháng nhớ lọt vừa bàn tay

Em về trong giấc mộng say
Có nghe thổn thức gót dài qua �êm
Nắng còn lấp loáng bên thềm
Sáng như vẫy gọi nỗi niềm hương xưa.

Cuối đông
Quách Thanh Toàn
(Cà Mau)

Tôi mắc nợ mùa xuân một nụ cười
Với người hàng xóm chưa một lần bắt chuyện
Cuộc sống bây giờ bếp ga nồi �iện
Đâu còn nhớ câu “tối lửa tắt �èn”
Chỉ cơn gió cứ rộng lòng thổi suốt
Mùa xuân ai �óng cửa cài then?

Tôi mắc nợ mùa xuân một bầu trời xanh trong mắt
Tầm nhìn xa không vượt khỏi lòng mình
Bao cánh hoa giữa chợ �ời mua bán
Cũng tranh nhau một chỗ sang hèn
Chỉ bông cỏ bên lề năm tháng
Vẫn lặng thầm nở dọc bon chen!

Tôi mắc nợ tuổi thơ �ồng tiền mừng tuổi
Phân vân với �ứa trẻ không nhà
Phân vân trước rủi may những tờ vé dạo
Mùa xuân nhiều khi ngơ ngác lạ
Mãi xanh tươi như chuyện thường tình
Chỉ nụ cười không lựa chọn môi hồng �ào hay tím tái
Mùa xuân ai bật khóc bao giờ?

Tôi mắc nợ Chúa tôi một trái tim rỉ máu
Gieo yêu thương trên từng bước chân người
Mùa xuân �âu bừng nở những bông hoa giả?
Đợi một mùa xuân rất thật ở quê Trời…

Mắc nợ mùa xuân
Hạt Cát
(Bình Định)
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 Càng khổ �au vật vã cả thể xác bao 
nhiêu, linh hồn càng anh hoa phát tiết 
bấy nhiêu, dẫu rằng sự phát tiết �ó và 
kiếp người có bạc mệnh �ến ngàn thu, 
thì thi nhân vẫn như �óa hoa dại im 
lặng nở giữa hố thẳm tư tưởng vô biên:
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe �ộng chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...
(Đà Lạt trăng mờ)
 Đau thương là hạnh phúc tuyệt 
vời của máu xương và hồn thiêng rực 
lửa, hồn thơ sẽ �i �ến cõi vĩnh hằng, 
trăng sao bất tuyệt, Hàn Mạc Tử �ã 
cống hiến cả thân tâm cho nhân thế, 
�ể �i �ến tận cùng cội nguồn sáng tạo:
Cả miệng ta trăng là trăng
Cả lòng ta vô số gái hồng nhan
Ta nhả ra �ây một nàng
Cho mây lặng lờ cho nước ngất ngây
(Một miệng trăng)
 Nơi Hàn Mạc Tử khởi nghiệp, là một 
vùng �ất oai linh tú khí rỡ ràng, bàng bạc 
trên những làng mạc kinh �ô Đồ Bàn 
hoang phế:
Dầu ai không mong �ợi
Dầu ai không lắng nghe
Tiếng buồn trong sương �ục
Tiếng hờn trong lũy tre
(Tình quê)
 Thần thức Hàn Mạc Tử �ã nghe 
�ược những nỗi niềm cô liêu man mác 
khắp cả sơn khê Bình Định:
Lời ca chiêm nữ
Tan với sương lam
Lời ca thống thiết
Khóc chinh phu Chàm
(Chuỗi cười)

 Hàn Mạc Tử �ã kể cho Quách Tấn 
nghe một hiện tượng rất thật: Một �êm 
khuya vắng, một mình Tử còn ngồi ngắm 
trăng trên bể. Bỗng thấy có một ai �ó ngồi 
khít rịt bên anh. Rồi từ người �ó lại hiện ra 
người nữa. Rồi biến �i. Rồi thấy mặt bể �ông 
lại như tuyết. Trên bể có một người vạm vỡ 
mặc áo lông gánh hai thùng thiếc chạy băng 
băng. Từ hai thùng tung tóe ra những máu 
là máu, Tử hoảng sợ chạy về nhà:
Ai �i lẳng lặng trên làn nước
Với lại ai ngồi khít cạnh tôi
Mà sao ngậm cứng thơ �ầy miệng
Không nói không rằng nín cả hơi?
(Cô liêu)
 Rồi cái thấy của tâm thức vụt hiện 
(không phải là ảo giác):
Kìa ai gánh máu �i trên tuyết
(Cuối thu)
 Nhà thơ du hành vũ trụ, với tầm 
nhìn xuyên qua ngàn thế kỷ, xuyên qua 
ngàn cõi mộng (Từ xưa tới nay, thi sĩ là 
những người cứu nước!), thi sĩ chân thật 
vô cùng, cảm hóa những con người lòng 
còn ôm sa mạc:
Anh �ứng cách xa hàng thế giới
Lặng nhìn trong mộng miệng em cười
Em cười anh cũng cười theo nữa
Để nhắn hồn em �ã tới nơi.
(Lưu luyến)
 Hồn thi sĩ như những ''�ại lực 
thạch'' �ang im lặng rơi xuống hố thẳm 
không �áy của cõi niềm tư tưởng:
Ai �em tôi bỏ dưới trời sâu?
(Những giọt lệ)
 Và ta hãy im nghe tiếng dội trên im 
lặng mây trời, thiên thu vần vũ:
Lời thơ ngậm cứng không rền rĩ
Mà máu tim anh vọt láng lai
Thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt
Tiếng vang tha thiết dội khắp nơi
(Lưu luyến)
 

 Những nhà �ạo học phương �ông, 
họ �ã �iều khiển tâm hồn và thể xác 
như ý muốn. Hàn Mạc Tử - thi sĩ hổ 
phách, trong veo �ào nguyên �ã �iều 
khiển hồn mình:
Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
Cho trăng ngập, trăng dồn lên tới ngực
(Hồn là ai)
 Để rồi chuyển thức, chập chờn 
trong ánh sáng mông lung:
Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi
(Say trăng)
 Rồi thi sĩ nhiếp dẫn:
Ta muốn níu hồn ai �ang hiển hiện
(Biển hồn ta)
 Giữa thời �ại năm châu hợp chợ, 
máy móc lấn át chân tâm. Người ta nói 
chuyện �ổi thay quá khứ; �ổi thay hình 
thể và nhân bản con người. Chợt thơ 
Hàn Mạc Tử vang lên thống thiết giữa 
biển mộng hồn:
Ta muốn vớt ai ra ngoài sóng �iện!
(Biển hồn ta)
 Thể xác cát bụi, trả về cát bụi, 
nhưng �ạo sư Hàn Mạc Tử �ã khổ công 
tu luyện, lấy ấn chứng qua con �ường 
thi ca, viên thành giải thoát, người 
chẳng những �iều khiển �ược hồn mình 
mà còn �iều khiển cả thiên nhiên:
Tôi gò mây lại
Tôi kìm sao bay
Gió nào tràn ngập xứ này
Và tràn ngập cả những ngày xa xôi
(Chơi trên trăng)
 Thoát tục rồi, con người chỉ sống 
bằng tâm linh ánh sáng, những loài vật 
vô tri cũng có �ời sống riêng và ngôn 
ngữ riêng của chúng như thơ ca:
Dần dần hoa cỏ biến ra thơ
Chúng tôi lại là người của ước mơ
Không xác thịt chỉ có linh hồn �ang mộng
(Rượt trăng)

 Ôi giấc mộng kê vàng, hay giấc mộng 
hồ �iệp vẫn còn xênh xang trong cõi �ời 
náo nhiệt, dai dẳng �i về, người thơ im 
lặng �iều chỉnh âm dương, sao cho âm 
dương tụ hội thanh bình non nước:
Tất cả âm dương �ều tụ họp
Và trăng mây ngừng lại ở nơi �ây
Để nghe, à �ể nghe
Bao lời bí mật �êm thời loạn
Bao giọng buồn thương gió �ã thề
Bao lời oán hận của si mê...
(Trăng tự tử)
 Vượt qua si mê, Hàn Mạc Tử nhập tâm 
thức vào vũ trụ, gặp nàng thơ kiều diễm, 
thi sĩ còn cân �ong, �o �ếm �ược tình tứ:
Đo từ ngọn cỏ tới cung trăng
Những sợi hào quang vạn thước vàng
Bắt! Bắt! Thơ bay trong gió loạn
Để xem tình tứ nặng bao cân
Ở �ây vô số là xuân mộng
Tới tấp lòng tôi lượn sóng trời...
(Ước ao)
 Và chúng ta hãy im nghe Hàn Mạc 
Tử, tiếng thơ thầm dội �ến thâm tâm, cả 
�ất trời bỗng diêu diêu như báu vỡ, Hàn 
Mạc Tử như một tổ sư tin học:
Lòng tôi chưa kịp nói
Giấy �ã toát mồ hôi
(Rụng rời)
 Giữa thời �ại văn minh vật chất, ồn 
ào nhiệt hạch, ồn ào giành giật cho �ến 
thái quá thì nhân loại sẽ quay về khởi 
�iểm hồng hoang:
Thuở ấy càn khôn mới dựng nên
Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên
Người thơ phong vận như thơ ấy
Nào �ã ra �ời ngọc biết tên...
(Xuân �ầu tiên)
 Im lặng là ngôn ngữ trái tim, hơi 
thở là ngọc chưa biết tên. Làm thơ là gởi 
tấc lòng vào thiên cổ:
Lòng thi sĩ chứa �ầy trang vĩnh biệt!
(Dấu tích)

Im nghe Hàn Mạc Tử
Khổng Vĩnh Nguyên
(Bình Định)
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 Nói �ến nghệ thuật là nói �ến tác 
phẩm. Tác phẩm mỹ thuật khác tác 
phẩm của các loại hình nghệ thuật 
khác ở tính chất �ộc bản. Mỗi tập thơ, 
từng bản nhạc hay một cuốn tiểu 
thuyết có thể �ược in cả hàng ngàn 
bản; mất bản này thì còn bản khác. 
Chỉ có tác phẩm mỹ thuật là �ộc nhất 
và bất khả thay thế. Các ảnh chụp chỉ 
có ý nghĩa rất tương �ối. Còn các viện 
bảo tàng thì, do nhiều lý do từ kinh tế 
�ến lịch sử, hiếm khi lưu giữ và trưng 
bày các tác phẩm mỹ thuật, �ặc biệt là 
các tác phẩm nghệ thuật Công giáo.
 Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, 
có những họa sĩ vẫn âm thầm dùng 
những nét cọ tài hoa của mình �ể 
diễn tả những trải nghiệm của họ về 
�ời sống �ức tin; về khát vọng vươn 
tới Chân - Thiện - Mỹ; nhất là về tình 
yêu muôn thưở mà Thiên Chúa vẫn 
luôn dành cho con người. Kể từ tập 
này Tuyển tập Mục Đồng sẽ lần lượt 
giới thiệu những người loan báo Tin 
Mừng bằng các loại hình nghệ thuật 

và các tác phẩm của họ. Xin �ược bắt 
�ầu ở lĩnh vực hội họa với nữ họa sĩ 
Maria Bùi Thị Thắm.
 Huy Chung: Thưa họa sĩ Bùi Thị 
Thắm, chị có thể chia sẻ về cơ duyên nào 
�ã �ưa chị �ến với nghệ thuật Thánh?
 Họa sĩ Maria Bùi Thị Thắm: Trước 
�ây, khi còn trẻ, tôi thường cao ngạo, 
nghĩ là mình có thể làm �ước nhiều 
thứ. Những �iều mình làm là hơn 
người là không ai có thể làm �ược. 
Như bao bạn trẻ khác, tôi cũng �ã 
từng trải qua con �ường tình ái, có vui 
buồn mất mát. Trong hoàn cảnh lúc 
ấy tôi chỉ nhận thấy sự mất mát bi 
thương mà thôi. Có lẽ sẵn giàu chất �a 
cảm của nghệ sĩ nên tôi khó thoát ra 
hơn so với những người khác. Nhưng 
qua một cú ngã lịch sử, một biến cố 
mà Chúa �ã gửi �ến �ể tôi thức tỉnh. 
Tôi ý thức rằng cần phải tha thứ cho 
người �ể bản thân mình có thể thoát 
khỏi tình trạng bi lụy này. Tôi bắt �ầu 
học cách tha thứ, và tôi kiếm tìm mẫu 
gương �ể noi theo. Tôi học cách dựa

vào Chúa �ể �ứng dậy nhưng trong lòng 
tôi lúc �ó vẫn thiếu một thứ rất quan 
trọng mà lúc �ó tôi chẳng nhận ra.
 Nhưng tạ ơn Chúa vì cơ duyên 
Ngài mang tới. Trong một dịp hết sức 
tình cờ, có một nữ tu tìm �ến tôi và 
ngỏ lời muốn cùng tôi làm một cuộc 
triển lãm nghệ thuật với chủ �ề hết 
sức thời sự lúc ấy. Đó là vấn �ề nạo 
phá thai trong giới trẻ ngày nay. Tôi 
cùng sơ và các họa sĩ khác tham gia 
vào cuộc triển lãm với tên gọi ''Sự 
sống''. Trong quá trình tìm hiểu �ề tài 
cho triển lãm tôi �ược dịp tiếp xúc và 
trò chuyện với Lm. Lê Quang Uy, Dòng 
Chúa Cứu Thế. Càng �i sâu vào vấn 
�ề, tôi càng xúc �ộng mạnh… Cũng 
trong cuộc triển lãm này tôi �ược dịp 
làm quen và gặp gỡ với Lm. Vinh Sơn 
Phạm Trung Thành. Ngài là một con 
người tuyệt vời. Ngài giúp tôi nhận ra 
�ược mình cần phải làm gì cho Chúa. 
Cuộc �ời tôi �ổi hướng hoàn toàn và 
kể từ �ó tôi chỉ sáng tác những tác 
phẩm tôn giáo mà thôi. Tôi không còn 
màng tới những cuộc triển lãm xã hội 
nữa và tôi �ã có �ược bình an. Cha 
Thành �ã giúp tôi nhận diện �ược 
lòng khoan dung của Chúa, và những 
tác phẩm sau này của tôi cũng ngày 
càng thăng hoa hơn.
 Hội họa thật sự là một lời mời gọi 
Chúa �ã dành cho tôi.
 Huy Chung: Được biết “Đá ơi! Có 
�au không?” là một tác phẩm rất thành 
công, �ã gây nhiều cảm xúc cho người 
xem trong cuộc triển lãm ấy. Xin chị 
chia sẻ thêm về tác phẩm này.
 Họa sĩ Maria Bùi Thị Thắm: Đó là 
tác phẩm sắp �ặt ''Đá ơi! Có �au không?'' 

�ể nói lên cái nhìn �a chiều về sự sống 
con người, �ặc biệt là vấn nạn phá thai 
trong xã hội hôm nay. Con người �ã 
dùng sự tự do của Chúa ban �ể �ịnh 
�oạt nhiều thứ trong �ó có cả sự dữ nữa. 
Tôi cảm nhận �ược nỗi �au tột cùng khi 
người phụ nữ phá thai, họ hủy �i chính 
mầm sống trong cơ thể họ. Tôi có cảm 
giác con người có những hành �ộng 
khiến cho những thứ vô tri, vô giác như 
�á cũng cảm nhận �ược nỗi �au �ó. Và 
tôi �ã �ặt câu hỏi với �á, một thứ mà tôi 
không nghĩ là nó vô tri. Trong tác phẩm 
có 3 viên �á, một viên �á còn nguyên 
nhưng lại không �ứng �ược nó phải tựa 
vào những viên �á khác. Một viên �á tự 
�ứng �ược thì �ã bị chẽ ra làm �ôi. Viên 
�á còn lại gần như nát vụn. Có dấu chân 
vươn �ầy vết máu �i qua. Viên �á không 
bị tác �ộng nhưng lại không thể tự �ứng 
�ược như bào thai vậy.
 Huy Chung: Vậy �âu là quan 
�iểm sáng tác của chị?
 Họa sĩ Maria Bùi Thị Thắm: Tôi 
chỉ sáng tác những �ề tài mà tôi thật sự 
có cảm xúc. Tôi không sáng tác theo thị 
hiếu và tác phẩm của tôi luôn nhắm �ến 
những giá trị nhân văn. Có thể ở thời 
�iểm hiện tại tác phẩm của tôi không 
�ược chào �ón nhưng tôi vẫn sẽ giữ 
quan �iểm của mình, không làm theo 
�ơn �ặt hàng và thị hiếu.
 Tôi thường có thói quen viết nhật 
ký trong quá trình thực hiện tác phẩm. 
Thường thì tôi hay cầu nguyện và xin ơn 
Chúa Thánh Thần soi dẫn bởi tôi biết 
nếu không có ơn Chúa thì tôi chẳng làm 
�ược trò gì cho ra hồn cả.
 Huy Chung: Bất kỳ sự lựa chọn 
nào cũng gắn liền với việc từ bỏ những 

Họa sĩ
Maria Bùi Thị Thắm
và con �ường
�ến với
nghệ thuật thánh
Huy Chung
(Tp. HCM) - Thực hiện
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cơ hội khác. Và có lẽ chị cũng �ã cảm 
nhận những gì �ược-mất khi chỉ 
chuyên tâm sáng tác các tác phẩm hội 
họa Công giáo. 
 Họa sĩ Maria Bùi Thị Thắm: 
Tôi không thấy là mình mất mát gì 
cả hay dường như tôi không quan 
tâm lắm �ến �iều �ó. Từ khi tôi �ến 
với hội họa Công giáo thì về mặt xã 
hội tôi bị từ chối nhiều hơn. Nói 
cách khác, họ có một sự dè dặt khi 
thấy tôi thiên về nghệ thuật Công 
giáo. Tôi không nghĩ �ó là sự mất 
mát và như anh nói �ó thì sự lựa 
chọn luôn �i �ôi với từ bỏ những thứ 

khác. Nhưng với tôi, những �iều có 
�ược thì vô cùng lớn lao, tôi cảm 
nghiệm �ược rõ hơn về sự �ồng hành 
của Chúa, bình an hơn và thích trò 
chuyện với Chúa. Được tiếp xúc với 
các Đức Giám mục, các linh mục rất 
thánh thiện, qua những con người 
thánh thiện �ó tôi cảm nhận mình 
�ược biến �ổi nhiều hơn. Và con 
�ường Nghệ Thuật Thánh cũng �ược 
rộng mở hơn.
 Huy Chung: Cảm ơn chị �ã chia 
sẻ cùng tuyển tập Mục Đồng. Kính chúc 
chị một mùa xuân vui tươi cùng năm 
mới tràn �ầy ơn lộc của Chúa.

 Con người làm nên văn hóa. Từ 
khi có con người là bắt �ầu có văn 
hóa. Mỗi nước, mỗi miền có nền văn 
hóa riêng gọi là văn hóa bản �ịa hay 
văn hóa dân tộc. Đất nước Việt Nam 
có nhiều nền văn hóa vùng miền, hay 
bản �ịa: Miền Nam có nền văn hóa 
Đồng Nai xa xưa và bao trùm cả miền 
Nam; miền Trung có nền văn hóa Sa 
Huỳnh; miền Bắc có nền văn hóa 
Đông Sơn. Đó là ba nền văn hóa cổ 
xưa và �ặc trưng của ba miền �ất 
nước. Trong ba nền văn hóa �ó thì văn 
hóa Đông Sơn nổi tiếng nhất nhờ sự 
phong phú về hiện vật, �a dạng về 
kiểu cách và kỹ thuật chế tác rất cao, 
nhất là nhờ �ược nhiều nhà khảo cổ 

thế giới biết, nghiên cứu và công bố 
trên toàn thế giới.
 Đông Sơn là một huyện �ồng 
bằng trong lưu vực sông Mã với diện 
tích 106 km2. Phía Đông giáp thành 
phố Thanh Hóa, phía Bắc giáp huyện 
Thiệu Hóa, phía Tây giáp huyện Triệu 
Sơn, phía Nam giáp huyện Quảng 
Xương và Nông Cống. Tất cả �ều 
thuộc tỉnh Thanh Hóa.
 Đông Sơn nằm trên tọa �ộ: Kinh 
�ộ 1050 42' 19"; Vĩ �ộ 190 47' 44".
 Đông Sơn là vùng �ất rất xưa, nơi 
quần cư của người Việt cổ (sinh sống 
cách nay 2.000 – 3.000 năm giữa thời 
kỳ �ồ �ồng và sơ kỳ �ồ sắt).
 Đông Sơn là �ịa chí khảo cổ nổi

tiếng thuộc loại nhất Việt Nam, nơi 
phát hiện ra nền văn hóa Đông Sơn của 
người Lạc Việt, nơi �ây người ta tìm 
thấy số lượng trống �ồng nhiều nhất 
so với những vùng khác của Việt Nam.
 
I. Cái nhìn tổng quát về văn hóa 
Đông Sơn
 Văn hóa Đông Sơn so với các nền 
văn hóa cổ Việt Nam thì hơi muộn.
1. Hậu kỳ Đồ �á cũ (�á ghè, �á �ẽo)
 - Văn hóa Ngườm khoảng 23.000 
năm TCN.
 - Văn hóa Tràng An khoảng 23.000 
năm TCN.
 - Văn hóa Sơn Vi khoảng 20.000 – 
1.000 năm TCN.
 - Văn hóa Soi Phụ khoảng 18.000 – 
7.000 năm TCN.
2. Thời kỳ Đồ �á mới (�á mài)
 - Văn hóa Hòa Bình: 12.000 – 
10.000 năm TCN.
 - Văn hóa Bắc Sơn: 10.000 – 8.000 
năm TCN.
 - Văn hóa Quỳnh Văn: 8.000 – 
6.000 năm TCN.
 - Văn hóa Cái Bèo: 7.000 – 5.000 
năm TCN.
 - Văn hóa Đa Bút: 6.000 – 5.000 
năm TCN.
 - Thời kỳ giao tiếp: 5.000 – 3.000 
năm TCN.
3. Sơ kỳ Đồ �ồng + Đồ �á
 - Văn hóa Hạ Long: 3.000 – 1.500 
năm TCN.
 - Văn hóa Phùng Nguyên: 2.000 – 
1.500 năm TCN.
 - Văn hóa Cồn Châu Tiên, Hoa 
Lộc, văn hóa tiền Sa Huỳnh: 2.000 – 
1.000 năm TCN.

4. Trung kỳ thời Đồ �ồng
 - Văn hóa Đồng Đậu: 1.500 – 1.000 
năm TCN.
5. Hậu kỳ Đồ �ồng
 - Văn hóa Gò Mun: 1.000 – 600 
năm TCN.
6. Sơ kỳ Đồ sắt
 - Văn hóa Đông Sơn: 700 – 100 
năm TCN.
 - Văn hóa Sa Huỳnh: 1.000 – 200 
năm TCN.
 - Văn hóa Óc Eo: 1 – 630 năm CN
 Vùng văn hóa Đông Sơn �ược xác 
�ịnh ở phía Bắc Việt Nam và Bắc Trung 
Bộ gồm Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, 
Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh. Trung tâm là khu vực Đền Hùng 
Phú Thọ và lưu vực ba con sông lớn: 
sông Hồng, sông Mã, sông Lam.
 Nền văn hóa thời kỳ Đồ �ồng và 
Đồ sắt mới �ược �ặt tên Đông Sơn do 
một số hiện vật tiêu biểu �ược phát 
hiện ở huyện Đông Sơn gần sông Mã 
(Thanh Hóa). Sau này nhiều hiện vật 
mang dấu ấn Đông Sơn cũng �ược tìm 
thấy tại �ây và ở những vùng lân cận 
Việt Nam như Vân Nam, Quảng Tây, 
Hải Nam (Trung Quốc) cả Lào và Thái 
Lan. Nghĩa là từ thời thượng cổ, văn 
hóa Đông Sơn �ã tới �ỉnh cao và có sức 
lan tỏa ra các vùng xung quanh.
 Trên cơ sở văn hóa Đông Sơn, nhà 
nước văn minh �ầu tiên của Tộc Việt, 
nhà nước Văn Lang của các Vua Hùng, 
nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương 
�ã �ược xây dựng và phát triển trước 
khi bị ảnh hưởng bởi văn minh Hán 
(thời Bắc thuộc).
 Văn hóa Đông Sơn kế thừa các 
nền văn hóa trước như Phùng Nguyên,

Cội nguồn Văn hóa

Văn hóa Đông Sơn
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Đồng Đậu, Gò Mun và liên tục phát 
triển tới thời Bắc thuộc.

II. Lịch sử khám phá
 Phát hiện �ầu tiên là trống �ồng 
Ngọc Lũ. Theo nội san "Quản lý văn 
vật" (nội san của Vụ Bảo tồn Bảo tàng) 
tháng 12/1965 sự kiện xảy ra như sau: 
Vào khoảng 1893-1894 quan viên xã 
Như Trác huyện Nam Vang (nay là 
huyện Lý Nhân) ở hữu ngạn sông 
Hồng, khi �ào bãi bồi �ể �ắp �ê ở �ộ 
sâu khoảng 2 m �ụng một vật to bằng 
�ồng. Họ lấy lên, ngâm rửa sạch �ất 
cát trong ngoài lộ ra một trống �ồng 
khá lớn và cực �ẹp. Đường kính mặt 
79,3 cm, cao 63 cm, nặng 86 kg, tang 
trống nở phình liền với mặt (bom bê, 
loại I Heger), thân hình trụ �ứng, 
chân hình nón cụt hơi choãi ra. Giữa 
mặt trống có một ngôi sao nổi 14 cánh 
bao quanh núm (�ể �ánh trống). Trên 
mặt trống là những vòng tròn �ồng 
tâm chi chít hoa văn khắc họa hình 
người mặc áo, �ội nón lông chim, cầm 
vũ khí nhảy múa, hình người giã gạo 
chày �ôi, �ộng vật, người �ánh trống, 
nhà sàn mái cong, hươu nai, chim mỏ 
ngắn bay, chim mỏ dài �ứng… Tang 
trống là hộp cộng hưởng khuếch �ại 
âm thanh. Phần trên có 6 vành hoa 
văn, phần dưới 6 thuyền chuyển �ộng 
ngược kim �ồng hồ. Thuyền chở 
chiến binh áo mũ lông chim, cầm vũ 
khí nhảy múa, có cả tù binh, chim cò 
ngậm cá, chó săn cách �iệu… giữa 
tang trống và thân trống có 2 �ôi quai 
kép �úc nổi hoa văn bông lúa �ối 
xứng nhau. Phần dưới là các �ường 
hoa văn hình học… các quan viên 

khiêng trống vào cúng �ình làng 
Ngọc Lũ. Sau 7-8 năm một họa sĩ 
người Pháp �i ngang qua vào thăm 
�ình, thấy trống �ẹp liền báo cho 
công sứ Hà Nam. Nhân cuộc �ấu xảo 
15/11/1902 ở Hà Nội, trống �ược trường 
Viễn Đông Bác Cổ mua lại với giá 550 
(chuyện qua �i vì người Việt chưa ai 
lưu ý tới khảo cổ, chỉ có mấy người 
Pháp �ể ý, báo chí cũng không có 
thông tin rộng rãi).
 Đến năm 1924 một bác thợ câu 
tên Nguyễn Văn Lắm (có tài liệu ghi 
Nguyễn Văn Năm) tình cờ phát hiện 
một số �ồ �ồng tại làng Đông Sơn 
(Thanh Hóa) ven sông Mã. Viên quan 
thuế Pháp là L. Paigot mê khảo cổ, hay 
tin, tìm �ến nghiên cứu và �ào bới 
�ược nhiều hiện vật giá trị khác.
 10 năm sau tức là năm 1934, lần 
�ầu tiên văn hóa Đông Sơn �ược �ịnh 
danh. Người �ầu tiên �ặt tên cho nền 
văn hóa Đông Sơn là R. Heine Geldern 
(năm 1934). Đó là thời �ại kim khí của 
người Việt cổ cách nay từ 2.000 – 
3.000 năm. Sau 80 năm có khoảng 200 
hố thăm dò �ược khai quật và �ã có 
hàng vạn di vật lớn nhỏ xuất �ầu lộ 
diện. Đáng lẽ danh dự này phải là 
Ngọc Lũ vì trống �ồng cực �ẹp �ược 
phát hiện ở huyện Ngọc Lũ trước, 
nhưng vì phát hiện Đông Sơn �ược 
nhiều người biết �ến có tiếng vang 
lớn hơn, nhiều chuyên gia khảo cổ 
ngoại quốc tìm hiểu và quảng bá trên 
toàn thế giới nên Đông Sơn �ược �ặt 
tên cho nền văn hóa rực rỡ này.. Từ �ó 
tới nay văn hóa Đông Sơn luôn �ược 
coi là nền văn hóa bản �ịa tiêu biểu 
nhất cho nền văn hóa Việt Nam.

III. Hình ảnh một thoáng Đông Sơn 
trong bộ sưu tập

Tân Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết

* Bài viết có tham khảo tư liệu Wikipedia – Internet.
* Phần về trống �ồng Ngọc Lũ tham khảo tư liệu của Nguyễn Huy Minh trên 
Wikipedia (trích trong trống �ồng loại 1 của Huy Thông).

Trống Đồng

Lục lạc Bình vôi �ồng

Thạp Đồng Trang sức

Đèn Đông SơnVũ khí

Vũ khí
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Thơ

tôi cứ tưởng vách tường treo thập giá
rồi tối ngày ra rả chuỗi câu kinh
biểu trưng thêm vài tưởng ảnh �ền �ình
là chứng tỏ tha hồ �ây có Chúa

tôi lại ngỡ nhà thờ như vựa lúa
�i quanh năm sẽ nhiều hạt trong kho
chẳng hương xa hữu xạ cũng ra trò
�ời thánh thiện qua từng phiên lễ �ạo

không khó hiểu những giáo �iều tôn tạo
sáo mòn khuôn vô hồn hóa tầm thường
bóng �è ngang hàng lớp vỏ phô trương
�ường chia lối môi trường nay biến thế

nguồn thăng tiến khởi nguyên từ thượng �ế
dẫu bụi trần chen lẫn nếp tâm linh
hãy còn ai xuôi vạn nẻo hành trình
�ã dám chắc rằng mình �ang biết sống?

Tình hình
Đỗ Trọng
(Đăk Lăk)

Có một hoang mạc giữa lòng thành phố
Không ồn áo náo �ộng
Chẳng xuôi ngược long �ong
Lòng mở rộng mênh mông
Giữa thinh không êm vắng.

Nơi này,
Đấng Tình Yêu ngự trị
Không còn gì
Chia cắt mối thiên duyên.
Tận thẳm sâu tâm hồn
Khát mong Người ở lại
Lòng kề lòng
Hạnh phúc quá dịu êm!
Sa mạc cõi lòng
Tỏa hương hoa thơm ngát,
Những dòng suối mát
Róc rách chảy qua tim.

Thành phố bỗng bình yên
Thôi vội vàng hối hả
Yêu thương về muôn ngả
Lòng trải rộng thênh thang…

Sa mạc nở hoa
Quỳnh Anh FMA
(Rôma)v

Giáo �ường con quỳ không Giêsu
Chúa bỏ người xa chốn bụi mù
Thềm xưa lá rụng thay màu gạch
Rơm phủ tường xiêu thay áo thu

Con quỳ nghe chim hót thánh ca
Vài con se sẻ trước hiên nhà
Có bông lau tím buồn ngơ ngác
Thèm tiếng chân người bên luống hoa

Con quỳ không bí tích khai tâm
Cung thánh nằm nghe cỏ mọc mầm
Con tìm mấy chặng �àng Thương khó
Bốn bức tường �au �ứng lặng câm.

Con quỳ mang tội không nơi xưng
Trăm năm từ thuở �ón Tin mừng
Người xuôi Truông Dốc chiều mây phủ
Cúi mặt qua trời, nắng sau lưng…

Chiều Truông Dốc
Trần Phan
(Bình Định)

Tiêu biểu sự gian ác có Hê-rô-�ê
Có Giu-�a vì ba mươi �ồng bạc
Nhưng con rắn mới là �iều kinh ngạc
Gây mọi nguyên nhân tội lỗi �ến con người

Nếu bà E-và cứ sống phây phây
Đừng ăn trái cấm vườn Ê-�en thời ấy
Thì loài người �ời �ời chỉ thấy
Sự sống vĩnh hằng trong nước Chúa vinh danh

Thôi tất cả chỉ tại loài rắn �ộc
Và tại vì ai hay tại �àn bà
Từng nhiều lần anh �ã xót xa
Thấy trong mộng �ời hai ta ném �á

Chiến tranh - chức quyền - bạc tiền tranh nhau sa ngã
Thật thà thơ tôi - tôi �ã dặn lòng
Biết trong sáng như pha lê thì dễ vỡ
Nhưng không hề lấy Cái Ác �ể làm thơ.

Làm thơ
Trần Vạn Giã
(Khánh Hòa)
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 Không biết từ bao giờ nhỉ, mà kí 
ức về mẹ lại cứ gắn với mưa? Chiều 
nay, cơn mưa nhạt nhòa qua phố. Nó 
bỗng thấy nhớ mẹ da diết.
 Đất miền Trung, mưa gió bão 
bùng. Tiết trời xuân, hạ, thu, �ông 
�ều gắn với mưa. Vì thế, hình bóng 
mẹ cũng vần xoay theo năm tháng, 
ướt nhòa theo những hạt mưa. Đời mẹ 
như giọt mưa nhỏ bé, tưới mát �ời con 
bằng cả một trời tình thương.
 Mùa xuân, khi �ất trời còn chưa 
rũ sạch cái lạnh của �ông giá thì 
những cơn mưa phùn vẫn còn �ó, vẫn 
làm tê tái bao mảnh �ời bươn chải. Nó 
nhớ lắm mái tóc mẹ bạc trắng những 
giọt mưa li ti, khuôn mặt mẹ cũng lấm 
tấm nước, nước da �ã tái �i vì lạnh. 

Mẹ xuất hiện �ầu ngõ, nụ cười dìu dịu 
như ánh nắng xuân �ủ sức làm bừng 
dậy bao tâm hồn con trẻ �ang ngóng 
trông mẹ về.
 Mưa xuân �ẹp. Nắng xuân dịu 
dàng và hình ảnh mẹ trong nó cũng 
�ẹp lắm. Con dốc �ẹp khi có dáng mẹ 
�ang gò lưng �ẩy xe rau lên dốc cao. 
Bùn �ất lún �ến tận mắt cá chân của 
mẹ. Gió xuân hanh hao lạnh nhưng 
lưng áo mẹ vẫn ướt �ẫm mồ hôi. Nó sẽ 
chẳng bao giờ hiểu nổi nỗi cơ cực ấy 
nếu không một lần tự �ẩy một xe rau 
như thế lên dốc. Quặn ruột! Đó là cả 
một trải nghiệm �ầy quý báu với nó. 
Cuộc �ời mẹ �ã bao lần quặn ruột như 
thế. Vì ai? Nó tự hỏi và chạnh lòng khi 
nhớ về mẹ.  

 Xuân qua, hạ lại tới. Mùa hè ở dải 
�ất miền Trung nắng dữ dội và cũng 
là mùa của những cơn mưa rào chợt 
�ến. Nó nhớ chiếc áo mưa mẹ mặc tả 
tơi sau những cơn giông chiều. Nhớ 
sao dáng mẹ tất tả, vội vã cào lại �ống 
lúa, xốc lại �ụn rơm khi mây �en ùn 
ùn kéo �ến. Thương lắm dáng mẹ bần 
thần khi sân lúa bị ướt vì không chạy 
kịp. Mẹ xót xa nhìn những hạt thóc 
vàng trôi theo dòng nước trên sân. Nó 
chẳng hiểu gì, chưa biết tiếc của, chỉ 
thấy thích thú khi �ược mẹ cho phép 
chạy lăng xăng dưới mưa �ể giúp mẹ 
chặn lại lỗ cống hay xây �ường rơm 
chặn dòng nước xối xả �ể cứu lấy 
những hạt thóc vàng.
 Cơn mưa giông mùa hè tắm mát 
những luống rau xanh. Nhớ lắm 
những cọng rau muống non tơ. Nhớ 
mẹ, nó cũng nhớ cả món ăn dân giã 
mẹ làm. Chỉ là �ĩa rau luộc chấm nước 
tương, một tô nước rau luộc �ã nêm tí 
muối và thêm tí chanh mà sao ngon 
�ến lạ lùng.
 Hạ qua thì thu dịu dàng bước tới. 
Thu trong thơ ca �ẹp lắm, thơ mộng 
lắm với bầu trời trong xanh, với cúc 
vàng và lá me bay. Nhưng với nó, thu 
�ẹp bởi có hình ảnh mẹ cha.
 Nghe tin bão về, bố lo lắng coi lại 
cửa nhà, mẹ tất bật lo bếp củi và rau 
màu. Ngày mưa bão, chị em nó sướng 
rơn vì không phải �i học cũng chẳng 
phải �i làm. Bốn chị em nó xúm xít 
nằm bên mẹ nghe mẹ kể �ủ thứ 
chuyện trên trời dưới �ất. Nó thích 
lắm khi �ược gối �ầu lên tay mẹ �ể 
ngủ. Ngoài trời, gió vẫn rít từng cơn, 
những hạt mưa vẫn không ngừng quật 

xuống mái nhà và lên lá cây nghe chát 
chúa. Nhưng bên mẹ, bầu trời của nó 
vẫn bình yên.
 Mùa thu cũng là mùa tựu trường. 
Ngày nó �i học mà trời bỗng �ổ cơn 
mưa, mẹ luôn lo lắng �ón con cho kịp. 
Nó chỉ mong cho mẹ �ừng �ón �ể 
�ược cùng nhóm bạn xắn quần lội 
nước, tắm mưa và tạt nước. Nhưng 
vừa ra �ến cửa lớp, nó �ã thấy mẹ lấp 
ló. Nhác thấy nó, mẹ vội vã chạy �ến 
choàng tấm áo mưa ngang người. Chỉ 
là tấm ni-lon có bốn cạnh nên mẹ 
dành hết cho nó, còn mẹ �ành chịu 
ướt. Thương quá là thương!
 Càng thấy thương dáng mẹ co ro 
trên chiếc xe �ạp cà tàng lao �i vun 
vút trong cơn gió chiều �ông. Mùa 
�ông, mưa không nặng hạt mà chỉ rả 
rích, rả rích suốt �êm ngày.
 Nó nhớ lắm giai �iệu thánh ca mẹ 
hay hát: “Đêm �ông lạnh lẽo Chúa 
sinh ra �ời…”. Mẹ vẫn thường dậy rất 
sớm �ể nấu cơm, vừa nấu vừa ngân 
nga giai �iệu ấy. Tiếng hát êm êm 
vang vang hòa với tiếng mưa vẫn gõ 
�ều tí tách trên hiên. Tất cả những âm 
thanh ấy �ã �i vào ký ức nó tự bao giờ. 
Để rồi giờ �ây, dù ở �ất Sài Gòn không 
có mùa �ông nhưng mỗi khi trời bỗng 
trở lạnh, nó lại khe khẽ hát: “Đêm 
�ông lạnh lẽo Chúa sinh ra �ời…”.
 Mùa �ông, trời không có nắng lại 
cứ mưa rả rích nên nhà cửa nhớp 
nháp. Trẻ con thì dường như chẳng 
biết lạnh cũng chẳng sợ dơ. Nó cứ tung 
tẩy từ nhà ra sân, ra vườn, thế nên, một 
ngày thay cả mấy bận áo. Mẹ lại thêm 
việc, cứ giặt giặt chà chà mãi. Nước 
mùa �ông lạnh như thùng nước �á.

Lá chắn �ời con
Anna Trần Thị Thu Hiền

(Vinh)
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Giặt �ồ xong, tay mẹ cứng �ơ, tím tái. 
Mẹ xoa xoa tay, �út túi áo rồi lại hơ 
lửa cho ấm lại. Giờ nghĩ lại, nó thấy 
thương mẹ quá chừng!
 Mẹ. Tình mẹ yêu con cứ dạt dào 
như nước trời muôn ngàn �ời vẫn �ổ 
xuống trần gian mà không bao giờ cạn.
 Nó �ã từng hứa với lòng mình, 
lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền �ể mẹ 
�ược sung sướng, không phải vất vả 
nữa. Vậy mà giờ �ây, nó lại �ang bước 
theo lời mời gọi của Thầy Giêsu. Ngày 
ra �i, lòng nó �ầy day dứt, nhưng nó 
dâng tất cả cho Thầy chí ái. Tuy thế, 
sau năm năm trời ở với Thầy, �ã 
không ít lần nó �ặt mình giữa sự chọn 
lựa: Ở với Thầy hay về nhà 
phụng dưỡng mẹ cha. Nó �ã 
lắng nghe tiếng Thầy và 
can �ảm bước tiếp vì tin 
rằng, bàn tay yêu thương 
quan phòng của Thiên 
Chúa vẫn hằng bao bọc 
và gìn giữ gia �ình nó. 
Trong kinh nguyện 
chiều hôm hay sớm mai, 
nó âm thầm cầu nguyện 
cho mẹ và gia �ình �ược 
bình an, dầu khi nghe 
tin quê nhà mưa bão, 
lòng nó vẫn dậy sóng.

 Ngày nó �ược về quê thăm nhà 
cũng vào một ngày mưa lạnh. Ngồi 
sau xe bố, toàn thân nó cứ run lên bần 
bật. Biết nó lạnh, bố ân cần: “Con nép 
sát vào lưng bố cho �ỡ lạnh”. Gió cứ 
rít từng cơn còn mắt nó �ã nhòa �i. Bố 
mẹ sẽ mãi là lá chắn cho nó trước 
những giông tố của cuộc �ời.
 Tạ ơn Chúa cho �ời con có mẹ 
cha! Nhớ về mẹ, nó thầm dâng lên 
Thiên Chúa lời nguyện ước, và khẽ hát 
lên tâm tình của người con xa quê gửi 
về cho mẹ cha: “Con ra �ời có mẹ cha, 
là trời cao biển lớn bao la…”.

 Trên con �ường của những nẻo 
�ường �i, luôn cần lắm thay sự giúp �ỡ 
của những người �ồng hành!
 Khi những chùm phượng vĩ �ỏ 
rực trời, những tiếng ve kêu râm ran, 
những giọt mồ hôi lăn dài với tiết trời 
rực nóng… là lúc tôi bước vào kỳ nghỉ 
hè �ầy hào hứng. Sau những tháng 
ngày miệt mài với nghiên cứu, học 
hành, viết lách… tôi quyết �ịnh mua 
một vé tàu �i xa �ể ngắm phong cảnh, 
vào miền Nam �ể trải nghiệm cuộc 
sống của những con người nơi xứ sở 
�ô thị phồn hoa tấp nập.
 - Bố ơi! Như �ã dự �ịnh từ trước, 
nghỉ hè rồi, bố cho con vào Nam chơi 
bố nhé?
 - Con �i một mình, bố mẹ ở nhà lo 
lắng cho con lắm! Lui lại năm sau �i, 
có người nhà �i cùng thì con hãy �i.
 - Cả năm học, con mong ước 
ngày này �ến �ể con �ược �i trải 
nghiệm, xin phép bố cho con �i lần 
này nhé?
 Bố không nói gì, lặng lẽ chừng vài 
giây rồi vui vẻ nói:
 - Mang giấy tờ ra �ây bố chở �i mua 
vé. Con muốn �i máy bay hay �i tàu?
 - Con muốn �i tàu �ể ngắm cảnh 
và cảm nhận bố ạ!
 - Vậy �ược rồi! Nếu mua �ược, thì 
mai bố mẹ cho con �i luôn.
 Tôi vui mừng không lời nào diễn 
tả �ược, vội lấy giấy tờ rồi �i mua vé 
tàu cùng bố… Nhà ga cách nhà tôi  

chừng 10km, nên �i rất nhanh chóng. 
Xuống tới nơi, bố hỏi tôi:
 - Con thích ở toa tàu như thế 
nào? Bố sẽ mua cho con ở �ó!
 - Con muốn phòng cửa kính, �iều 
hòa, thoáng mát, �ể nhìn phong cảnh 
cho dễ bố ạ!
 Hỏi xong, bố �ể tôi ngồi một 
mình tại phòng chờ và tiến nhanh tới 
quầy bán vé. Bố tôi chào nhân viên 
bán hàng và hỏi thân tình:
 - Cô, còn vé tàu phòng �iều hòa 
ngày mai vào Sài Gòn không? Bán cho 
tôi một vé!
 - Dạ chú! Vé vẫn còn, nhưng 
phòng �ó thì hết rồi chú ạ! - Giọng cô 
nhân viên ân cần, ấm áp.
 Từ xa tôi cũng cảm nhận �ược, 
lòng thấy vui vẻ lạ thường, mong cho 
những ước nguyện của một kỳ hè �ầy 
ý nghĩa sẽ không gặp trở ngại gì. 
Bỗng, bố chậm rãi bước ra, nhìn tôi 
với vẻ tiếc và lo lắng cho tôi:
 - Hết vé phòng �iều hòa rồi con 
à! Còn vé không số, ngày mai sẽ khởi 
hành lúc 5h sáng, con có �i không?
 - Có bố ạ! Con �ã dự �ịnh thì con 
phải �i, cho dù không khí, ăn uống ra 
sao! Bố �ừng lo, con làm �ược.
 Tôi vui lắm. Nguyện ước của 
mình �ược �áp lại, dù phải chấp nhận 
ngồi trên tàu ở những chỗ như thế.
 Tiếng chuông nhà thờ sáng ngân 
vang, tôi mau lẹ �i lễ và cầu nguyện 
cho chuyến �i mùa hè �ầy bình an và 

Chuyến tàu �êm
Anna Trần Thị Vân Anh

(Hà Nội)
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tràn ngập ý nghĩa của người thiếu nữ 
xa gia �ình…
 Bước lên toa tàu không số, cái 
ngột ngạt toàn hơi người “bốc lên” 
làm tôi muốn ớn, muốn xuống ngay 
khỏi chuyến tàu. Tôi �ể hành lý lại 
cho một người trông, rồi mau chóng 
ra khoang nối tàu �ể hóng gió, thoát 
khỏi cái “bẩn thỉu” của toa tàu không 
số. Phong cảnh mới �ẹp làm sao? Thiên 
nhiên, vũ trụ thật kỳ diệu… Tôi không 
biết phải dùng ngôn từ mỹ lệ nào �ể 
diễn tả �ược cái �ẹp mà tôi cảm nhận, 
qua những dãy núi, qua những con 
sông… Mãi tới khi gió lạnh thổi mạnh, 
tôi mới chịu vào lại trong toa. Mọi người 
�ã nằm la liệt ngủ, chỗ tôi �ể hành lý 
quá nhỏ, nên chỉ có thể ngồi. Phía bên 
cạnh là hai cha con ăn mặc rách rưới, 
bẩn thỉu, nhem nhuốc, nhơ nhớp, vừa 
nhìn �ã biết là ăn mày. Đứa nhỏ chừng 
khoảng 10 tuổi bị mù, dáng vẻ gầy gò 
ốm yếu, nhưng có nụ cười rất dễ mến, 
nằm gọn trong lòng ông bố. Họ nói với 
nhau gì �ó rồi cười vang. Có mùi lạ từ 
chỗ hai cha con họ bốc lên, làm tôi “nín 
thở”. Tôi thầm than trách: “Đã mua vé 
chậm không còn �iều hòa, ngồi �ây lại 
gặp cha con ăn mày, sao Chúa lại �ể con 
như vậy?”. Nhưng khi �ó không còn 
không gian nào khác nữa, chỉ có thể 
dựa gần vào họ mà ngồi, thật chẳng vừa 
ý chút nào! Tôi cảm thấy vô cùng khó 
chịu, cố không chạm vào họ �ể khỏi bị 
dính bẩn, tìm cái �iều gì �ó �ể làm và 
xóa �i hình ảnh của hai cha con họ 
trong �ầu, nhưng không �ược, vì họ 
�ang hiện diện trước mắt tôi. Ông bố �ó 
bắt chuyện với tôi, cử chỉ thân thiện, 
�áng thương. 

 - Cháu �i chơi có một mình à?
Tôi lơ �i, cố ý không nghe thấy ông ta 
nói gì, nhưng càng làm vậy, tôi thấy 
tim mình nhói �au, gắng �áp lại ông 
ta một lời.
 - Cháu �i một mình…
 - Vậy à cháu… Cháu �i tới �âu?
 Chúng ta cùng �i trên một 
chuyến tàu rồi, rất vui �ược biết cháu.
 Tôi không một lời �áp lại ông… 
Ấy vậy, hoàng hôn �ã buông xuống từ 
khi nào… Tôi cảm thấy mình buồn 
ngủ, ngồi lẩm nhẩm vài kinh và chìm 
vào giấc ngủ lúc nào không biết. Một 
lúc sau, tiếng còi tàu vang lên làm tôi 
tỉnh giấc, không thể nào ngủ �ược với 
tư thế ngồi như thế này! Nhìn sang 
bên, tôi vẫn thấy bố con họ thức, mắt 
�ánh tầm nhìn vào quang cảnh chiều 
xuống trên �ường �i. Đứa bé thiếp �i 
trên lòng ông lúc nào không hay. Ông 
mở hành lý của mình ra, �ó là toàn bộ 
gia tài của ông ta, dùng những giấy 
báo cũ làm gối kê cho con ngủ, rồi ra 
hiệu nhẹ nhàng, thân thiết cho tôi 
nằm xuống. Tôi nhìn �ứa trẻ bẩn �ó, 
do dự không biết có nên nằm xuống 
không. Đòi hỏi của cơ thể bao giờ 
cũng mãnh liệt hơn tất cả, nhưng tôi 
vẫn tỏ ra tự cao tự �ại, gắng nằm xa 
�ứa trẻ �ó, không chạm phải người nó 
�ể người tôi khỏi bị dơ. Rồi tôi chìm 
vào giấc ngủ…
 Nửa �êm, trời càng lạnh hơn, tôi 
chủ quan không mang thứ gì theo �ể 
�ắp. Bỗng cảm giác có ai chạm vào 
người, mở “ti hí mắt” tôi nhìn thấy 
người bố bế �ứa trẻ sát gần lại phía 
tôi. Tôi cau mày khó chịu, cố nhường 
chỗ cho ông ta ngủ. Nhưng không ngờ 

ông ta không nằm xuống, mà lấy từ  
trong gia tài của ông ta một cái chăn 
bẩn nhưng rất ấm, �ể lên người �ứa 
bé và người tôi. Chăn không to nên 
ông �ã �ắp cho tôi trước, sau �ó ông 
cố gắng �ể chân tay �ứa nhỏ cũng 
chui �ược vào chăn, rồi ông ngồi sát 
vào �ứa trẻ, �ầu gục xuống �ầu gối, 
hai chân ông run lên vì gió rét. Vào lúc 
�ó, tôi không thể ngủ tiếp �ược, giọt 
nước mắt �ã hoen dài, trong lòng tôi 
cảm nhận một thứ tình cảm vô cùng 
ấm áp, tình cảm xuất phát từ một 
người ăn mày…
 Bình minh lên �ến boong tàu, 
những tia nắng xuyên qua khe cửa, tôi 
tỉnh dậy sau một �êm dài vật vờ. 
Người bố vui cười, rất hạnh phúc vì 
�ược gặp gỡ tôi trên tàu. Nụ cười, ánh 
mắt hiền từ, dễ mến của ông ta �ã làm 
cho tôi bị “�ánh �ộng”. Tôi im lặng 
không nói gì, vẫn “mặc kệ” hai cha 
con họ nói chuyện với nhau. Tôi lấy 
chiếc tràng hạt trong túi và nhắm mắt 
cầu nguyện, xin Chúa cho tôi biết phải 
làm gì với hai cha con họ lúc này. Bỗng 
trong �ầu tôi ánh lên lời Chúa: “Ai tiếp 
�ón anh em là tiếp �ón chính Thầy. Ai 
tiếp �ón Thầy là tiếp �ón Đấng �ã sai 
Thầy” (Ga 11, 40). Tôi �ã quên �iều �ó 
mà xa lánh những người xung quanh 
mình. Bất giác, tôi mở mắt và nhìn 
thấy hai cha con họ “lẩm bẩm” �iều gì 
�ó, như vẻ họ �ang �ọc kinh. Tay ông 
bố cầm chiếc tràng hạt cũ, giấu sâu 
vào lòng �ứa bé, dường như không �ể 
cho tôi biết là họ có �ạo. Lúc này, tôi 
thấy mình thật có lỗi khi từ chối họ, 
mau lẹ �áp lại lời hỏi của ông bố �ang 
ôm trong lòng �ứa con bé bỏng.

 - Dạ chú! Chú �i tới �âu ạ? Cháu 
�i vào tới ga Sài Gòn.
 Ông bố vội vàng cất chuỗi tràng 
hạt vào túi áo cũ nát, cất lời �áp lại tôi:
 - Chú vào tới ga Biên Hòa cháu ạ! 
Chú và cháu cũng xuống gần nhau �ó.
 - Dạ chú! Chú có �i �ạo phải 
không ạ?
 Nghe tới �ó, ông bố rụt rè xấu hổ, 
không muốn cho tôi biết là ông có 
�ạo, liền tỏ ra bất ngờ và nói:
 - Sao cháu biết vậy?
 - Cháu nhìn thấy hai cha con chú 
lần hạt và �ọc kinh. Cháu cũng �i �ạo 
chú ạ!
 - Ồ! Vậy sao cháu!
 Ông bố vất �i sự ngăn cách mà 
hào hứng hơn nói chuyện với tôi. Tôi 
cũng không có ác cảm với hai cha con 
họ nữa, nói chuyện với họ như những 
người thân của mình.
 - Sao chỉ có hai bố con chú �i 
chơi thôi ạ?
 - Cháu à, bố con chú �ang �i tìm 
mẹ của �ứa bé và là vợ chú…
 Ông nói với giọng ngượng ngùng, 
có chút gì �ó buồn sầu hiện rõ lên 
khuôn mặt �áng thương. Ông �ã 
không còn tỏ ra cách ngăn mà chia sẻ 
với tôi một cách chân thành:
 - Cô �ó không có �ạo cháu ạ! Hoàn 
thành phép tắc trong �ạo xong rồi cưới 
chú, �ược một thời gian sinh �ược bé 
này (chú chỉ vào �ứa bé mù), rồi bé bị 
như thế… Gia �ình chú cũng nghèo, chú 
phải nuôi bé từ lúc còn mấy tháng tuổi, 
nên bé gầy gò như vậy… Cô �ó bỏ gia 
�ình �i, chú �ã �i tìm khắp nơi bao 
nhiêu năm nay mà không thấy, nhưng 
vẫn cố gắng vì “lẽ �ạo” cháu à…
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 - Vậy a chú...
 Tôi thấy thương cho số phận 
�áng thương của gia �ình họ, tôi bế 
�ứa bé bẩn vào lòng, �ưa tay vuốt từ 
mắt xuống, lòng bàn tay tôi bỗng có gì 
�ó ươn ướt, nước mắt bé tràn ra. Tay 
nắm chặt chuỗi tràng hạt, dẫu chẳng 
biết hình dạng chiếc chuỗi hạt như 
thế nào, �ứa bé �ơn sơ hỏi tôi:
 - Chị ơi! Chị có ghét em không?
 - Ôi! Không em à! Chị rất quý em.
 - Sao hôm chị lên tàu, bố em hỏi 
chị không trả lời? Có phải vì nhìn bố 
em rách rưới lắm không ạ? Em thì bị 
mù nữa…
 Lúc này, tôi “�ứng hình”, không 
biết phải trả lời �ứa bé như thế 
nào… Tự thấy mình thật �áng trách, 
hai tay ôm chặt bé vào lòng, có tiếng 
hà hơi nhè nhẹ cố gắng phát ra từ 
em. Trông em thật �áng thương, 
những giọt nước mắt lăn dài trên áo 
tôi. Kìm nén cảm xúc, tôi cố phát ra 
tiếng an ủi em:
 - Chị rất yêu em… Em �ừng lo 
lắng nhé!
 Người bố mỉm cười hạnh phúc, 
nét mặt rực sáng khi nghĩ mình chỉ là 
một kẻ lang thang ăn mày. Tôi thấy 
nhẹ lòng…
 Tôi bỏ hết �ồ ăn trong ba-lô ra và 
cùng ăn trưa với hai bố con họ. Chúng 
tôi cười nói vui vẻ như những người 
thân quen tự bao giờ… Thời gian 
không thể chờ �ợi, ấy vậy mà �ã ba 
ngày hai �êm tôi cùng họ �i trên con 
tàu nhưng mới chỉ quen với họ �ược 
mấy giờ �ồng hồ… 
 - Đêm nay là �êm cuối chúng ta 
cùng �i với nhau trên chuyến tàu này 

rồi chú ạ! Chú có buồn không?
 - Có chứ cháu! Chú rất vui khi 
gặp cháu ở �ây.
 - Chú vào �ó có kiếm việc gì làm 
không ạ?
-  Có cháu à! Chú kiếm tiền nuôi 
“thằng nhóc” này nữa chứ.
 - Cháu chúc chú luôn gặp �ược 
niềm vui, an lành, mãi nhớ cháu chú 
nhé! Cháu cho chú �ịa chỉ, khi nào về 
Bắc, chú ghé qua nhà cháu.
 - Chắc chắn rồi, “cô bé cá tính”!
Ông bố hài hước, vui vẻ nói. Chúng tôi 
nói chuyện với nhau quên thời gian. 
Ông bố vẫn nhớ tới giờ �ọc kinh và 
cầu nguyện, liền lấy trong túi áo ra 
chiếc tràng hạt cũ sờn và bắt �ầu…
 - Cháu �ọc kinh cùng bố con 
chú nhé?
 - Dạ chú!
 “Lạy Cha chúng con ở trên trời, 
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 
nước Cha trị �ến, ý Cha thể hiện dưới 
�ất cũng như trên trời, xin Cha cho 
chúng con hôm nay lương thực hàng 
ngày và tha nợ chúng con như chúng 
con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin 
chớ �ể chúng con sa chước cám dỗ, 
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 
Amen.” Những câu kinh �ược ông bố 
“ăn mày” cất lên chậm rãi, trầm bổng. 
Không gian trở nên thánh thiêng hơn 
bao giờ hết, khi �ứa trẻ mù cùng tôi 
thưa lại. Giọng em ấm áp, �ơn sơ: 
“Kính mừng Maria �ầy ơn phúc, Đức 
Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn 
mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà 
gồm phúc lạ… Thánh Maria Đức Mẹ 
Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có 
tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”  

Em lần chuỗi không sai và không 
thiếu một hạt nào, em như thiên thần 
vậy, trông thật �ẹp! Tôi thấy mình 
nhỏ bé, tội lỗi, chỉ biết cúi gằm mặt 
xuống, xin Thầy Chí Thánh tha thứ 
cho tội lỗi tôi. Những giọt nước mắt 
hạnh phúc lăn dài trên má em, nụ 
cười rạng sáng của ông bố không thể 
nào phai nhạt trong tôi. Chúng tôi ôm 
chầm vào nhau, cái ôm của tình anh 
em... thắm thiết, lạ lùng!
 Đêm cuối cùng, chúng tôi �ã 
nằm chung trên những tờ báo, cùng 
�ắp chung chiếc chăn rách rưới, bẩn 
thỉu mà ấm áp dường nào, cố gắng sát 
gần nhau �ể cảm nghiệm tình Chúa, 
tình người thật kỳ diệu. Tôi quyết tâm 
thức �ể tiễn hai cha con họ vào 4h 
sáng, nhưng �ã thiếp vào giấc ngủ lúc 
nào không hay... Rồi sáng tinh mơ, 
tàu gần �ến ga tôi xuống, tôi thức 
dậy, bóng dáng họ không còn ở �ây, 
họ �ã �i từ lúc nào rồi... Hối hận khi 
không thức �ược �ể ôm họ lần cuối, 
không thức �ể nói lời cám ơn và xin 
lỗi họ �ã cùng �i với tôi trên chuyến 
tàu và dạy cho tôi bao �iều. Tôi chạy 
chung quanh tìm họ, dáng vẻ như 
người mất hồn, nhưng chỉ là trong vô 
vọng… Về lại chỗ, tôi nhìn thấy một 
mảnh giấy cũ, nhưng nét bút mới, 
biết là thư của họ �ể lại, tôi mau lẹ lật 
ra và �ọc… Những dòng chữ �ầy lỗi 

chính tả: “Bố con chú cám ơn cháu 
nhiều vì �ã dúp bố con chú chên 
chuyến �i, chú mong một ngày lào �ó 
chúng ta gặp nại nhau. Cháu ạ, chên 
cuộc �ời phải luôn biết yêu thương, 
quan tâm, �ùm bọc nẫn nhau cháu à, 
dẫu chong chúng ta chẳng có dì, chú 
mong cho cháu nuôn �ược như thế. 
Cám ơn cháu dất nhiều, xin nòng 
thương xót Chúa nuôn ban hạnh 
phúc cho chúng ta cháu nhé. Bố con 
chú �i �ây!”. Đọc xong, tôi không biết 
sao tờ giấy �ã nhòe màu nước mắt? 
Tôi bất �ịnh trong những suy nghĩ 
miên man, cảm nghiệm lại tình cảnh 
của số phận bất hạnh nơi con người 
hai cha con họ. Hình ảnh họ cứ hiện 
rõ trong �ầu tôi, làm tôi không thể 
không siết chặt lá thư �ầy cảm mến 
vào trong lòng. Rồi tàu cũng tới ga, tôi 
một mình xuống khỏi �ó, hình bóng 
họ �i theo tôi, thật ấm áp.
 Trong suốt kỳ tham quan tại 
chốn phồn hoa, tôi thấy mình như lạc 
lõng, tâm trí cứ suy nghĩ hoài về cha 
con họ và những mảnh tình bất hạnh, 
�au xót khác trong cuộc sống… Cất 
cao lời ngợi ca ơn Trên �ã cho tôi gặp 
họ �ể có kinh nghiệm, cảm nghiệm về 
tình Chúa, tình người thật kỳ diệu, lạ 
lùng… Rồi tôi ngộ ra: “Họ ở trên 
�ường, tôi cũng như vậy, mỗi người 
chúng ta �ều �ang ở trên �ường”…



Truyện ngắn
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 Lang thang trong khu rừng vắng, 
Quyên cảm thấy trống trải cô �ơn. 
Chập chững với những tháng ngày 
�ầu của ơn gọi, Quyên phải trải qua 
bao khó khăn thử thách. Và giờ �ây, sự 
thiết tha với ơn gọi thánh hiến chừng 
như �ã vơi dần trong tâm hồn nhỏ bé. 
Ngắm những chiếc lá chao nghiêng, 
nhẹ nhàng rơi xuống lòng �ất mẹ, 
Quyên lắng nghe nhịp �ập của cuộc 
sống. Thật lạnh lẽo và hoang vu! Đôi 
mắt buồn lặng ngắm một cánh chim 
cô �ơn bay về rừng tìm chốn ngủ sau 
một ngày mỏi mệt. Quyên thấy sao mà 
thương mình quá và tự hỏi: Tại sao 
chú chim tội nghiệp kia chỉ lẻ loi một 
mình? Cha mẹ chú �âu, bạn bè chú 
�âu? Tại sao Quyên lại rời xa gia �ình 
�ể tiến bước trên con �ường chẳng 

mấy ai �i? Đời Quyên thật �ơn �ộc và 
lẻ loi, �âu khác gì cánh chim kia. Và 
kìa, cô bắt gặp hai cành cây khẳng 
khiu trên con �ường nhỏ dưới chân 
mình, chúng vô tình bắc chéo lên 
nhau tạo thành hình cây Thánh giá. 
Quyên lặng người một lúc. Kỷ niệm ấu 
thơ như những cơn sóng tràn bờ, vỗ 
liên hồi. Cô chăm chú nhìn cây Thánh 
giá kia và bất giác chợt nhận ra: Sao nó 
giống với cây Thánh giá ngày xưa thế.

* * *
 Hình ảnh ấy �ã �ưa Quyên trở về 
miền ký ức tuổi thơ với tiếng gọi �âu 
�ây như vọng lại bên tai, tiếng gọi 
thân thuộc ngày nào:
 - Mẹ ơi!
 Và Quyên lại �ược cảm nhận 
tiếng nói ấm áp, yêu thương:

 - Ơi! Con gái cưng của mẹ!
 - Mẹ ơi! Ngày mai con làm gì?
 - Ngày mai con giúp mẹ �i nhặt 
củi nhé!
 - Thế chị Tâm với chị Linh thì 
sao ạ?
 - Ừm, hai chị �i quét lá cho mẹ, 
còn con theo hai chị nhặt củi, nhớ 
�ừng �i xa quá kẻo lạc.
 - Dạ, con biết rồi ạ.
 Út sung sướng sà vào lòng mẹ. Hơi 
trầu nồng nồng thơm thơm phả ra qua 
từng nhịp thở của mẹ. Mẹ nhẹ nhàng 
�ặt một cái hôn lên trán con yêu.
 Quyên là con gái út trong gia 
�ình có bốn chị em nên cô �ược mẹ 
thương lắm, lúc nào cũng lẽo �ẽo �i 
theo mẹ. Gia �ình tuy nghèo nhưng 
lại rất giàu tình cảm. Mấy chị em 
thương nhau như keo, lúc nào cũng 
quấn quýt với nhau. Không lẽo �ẽo 
theo mẹ thì út Quyên cũng bám sát 
theo các chị không buông. Mẹ út 
Quyên làm nghề �ậu hũ. Ba chị em 
thường lên �ồi quét lá, nhặt củi mang 
về phụ mẹ �un nồi nước �ậu. Còn chị 
Thư mới mười mấy tuổi �ầu mà biết 
làm bánh cam mang ra chợ bán. Chị 
�ảm �ang và tháo vát lắm. Chị rất 
thương các em, �i chợ �ược ít �ồng 
mà chị cũng trích ra �ể mua quà cho 
các em, khi thì mấy cục kẹo quảng bù, 
khi thì �ôi bông tai...
 Tính út Quyên cẩn thận, trau 
chuốt lắm. Theo hai chị lên �ồi, Út 
nhặt nhạnh những cành củi bạch �àn 
khô xếp ngay ngắn. Quyên không bao 
giờ chấp nhận bó củi chơi trò cây thụt 
cây thò �âu. Sinh ra trong một gia �ình 
Công giáo, út yêu mến Chúa Giêsu lắm.

Mỗi lần nhặt củi xong, út thường chọn 
cho mình hai cành thẳng, �ẹp, lấy dây 
buộc lại thành hình cây Thánh giá và 
cầu nguyện: “Lạy Thánh giá Chúa 
Giêsu, con yêu dấu, xin thương cứu 
rỗi các linh hồn”. Sau �ó, cô bé sung 
sướng hát: “Thánh giá là chữ T, Người 
nằm dang tay chữ Y là tình yêu, yêu 
�ến tận cùng. Yêu nhân gian chiều 
ngang, yêu �ời mình chiều sâu, yêu 
Chúa là chiều cao �ể tình yêu luôn 
mãi nhiệm mầu”. Tình yêu thuở ban 
�ầu Quyên dành cho Chúa là vậy, thật 
�ơn sơ và dễ thương. Mỗi lần hát, út 
Quyên lại rủ rê hai chị góp vui: “Chị ơi, 
cùng hát với em �i”. Thế là cả ba chị 
em lại bắt �ầu hợp ca: “Thánh giá là 
chữ T”, rồi bài này qua bài khác liên 
khúc nhau làm rộn lên khắp nương 
�ồi, xua tan cái mệt nhọc, cái nắng 
nóng của �ất trời miền Trung. Đó là 
cái thú vui của chị em nhà ấy.
 Quyên nhỏ nhắn nhưng mà lanh 
lắm. Đội bó củi trên �ầu, chân thì cứ 
thoăn thoắt, miệng gọi với:
 - Hai chị ơi! Nhanh lên! Lại �ây 
hái mấy trái chanh nè… Nhanh lên.
 - Từ từ, �ợi bọn chị với.
 - Nhanh lên, quả to, mọng nước 
lắm. Cái này làm nước chanh muối 
cho cha mẹ, cho chị Thư uống thì 
ngon lắm. Hi hi, chắc chắn em lại 
�ược mẹ khen cho mà xem.
 Chị Tâm chọc: “Em thì chỉ khoái 
�ược khen thôi. Đúng là… Con út, nút 
quả cà!”.
 Quyên không chịu thua chị, 
không chịu “nút quả cà” nên biện 
minh lại: “Có chị nút quả cà ý. Em là 
con gái rượu của cha, là con cưng của 
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mẹ, là con út trong nhà, chị Thư 
thương em, cho em nhiều kẹo, em 
không thèm nút quả cà.
 Linh thấy em gái mình líu lo quá, 
bèn nói:
 - Thôi thôi, nút quả cà ạ, hái 
chanh nhanh lên, trưa rồi.
 Cô em không thể phủ nhận �ược 
cái biệt danh “nút quả cà” nữa nên nói 
kiểu hờn dỗi:
 - Đúng là… sinh �ôi, khi nào cũng 
cấu kết với nhau �ể bắt nạt em thôi.
 Tâm và Linh cười ha ha, rồi cùng 
nhau biện minh:
 - Hai chị �âu dám bắt nạt “nút 
quả cà” của cha mẹ �âu, ôi mất công 
về lại bị mắng, ha ha.
 Quyên không thể nói lại �ược với 
hai chị nên khéo léo chuyển chủ �ề:
 - Hi hi! Mà chị ơi, chanh mọc dại 
mà nhiều trái nhỉ?
 - Ai nói em chanh mọc dại?- Chị 
Tâm �áp.
 - Tự nhiên có chanh mọc trên 
hàng rào mà không phải chanh dại thì 
là chanh gì nữa.
 - Chị nói ra em �ừng sợ, chứ 
chanh này là do ma cụt �ầu trồng �ó. 
Ha ha… Chạy… chạy, chạy nhanh. Ma 
cụt �ầu �ến kìa!
 - Hu hu, chờ em với… �ợi em với.
 Chạy một mạch về �ến nhà, 
Quyên thở hổn hển. Ngó vào nhà thấy 
chị Thư �ang nhặt rau, Quyên vội 
vàng làm ly nước chanh cho chị. Chị 
�i chợ về chắc mệt lắm.
 - Chị Thư ơi, em mời chị! Chiến 
lợi phẩm em mới hái về �ó.
 - Mới �i nhặt củi về hả? Cám ơn 
út nha! Út tốt với chị quá!

 - Hi hi… Mà chị ơi, em mách chị 
nghe nè…
 Út Quyên làm ra vẻ bí mật, thì 
thào vào tai chị:
 - Chanh này do ma cụt �ầu trồng 
�ấy. Chị có sợ không?
 - Ai nói với em vậy? Hai chị hả?
 Thấy chị Thư cười, Quyên nghĩ 
chị không tin nên nói thêm:
 - Dạ, hai chị còn giục em chạy 
nhanh lên không ma cụt �ầu bắt. Sợ 
quá em chạy �uối sức luôn.
 - Ngốc ạ! - Vừa nói chị Thư vừa 
cốc nhẹ lên �ầu em rồi âu yếm: Đã là 
chanh dại thì làm gì có ma cụt �ầu cụt 
�uôi nào trồng nữa. Mà chị em mình 
có Chúa Giêsu bảo vệ, em còn sợ gì 
nữa. Đúng không nào?
 Út Quyên reo lên như vừa khám 
phá ra �iều gì mới mẻ lắm: “À nhỉ!”
 Nhưng cô bé lại thẫn thờ một tí 
rồi nắm lấy tay chị:
 - Nhưng em vẫn còn sợ, làm sao 
�ây? Mai em không �i nhặt củi nữa �âu.
 Hình ảnh những con ma cụt �ầu 
vẫn còn ám ảnh Út. Chỉ là tưởng tượng 
ra thôi nhưng chúng �ều có hình thù và 
như �ang nhảy múa trước mặt Út vậy.
 - Chị �ã bảo là không có ma cụt 
�ầu, em �ừng lo lắng nữa. Chúa Giêsu 
ở cùng em, nhớ chưa?
 Nghe chị trấn an, Út bịm môi rồi 
hít một hơi thật sâu, quả quyết:
 - Dạ nhớ. Hi hi…
 Nụ cười hồn nhiên của út trong 
trẻo quá. Như nhớ ra một việc quan 
trọng, Út Quyên xích lại gần chị hơn.
 - Mà chị ơi! Ngày mai chị mua 
cho em �ôi dép có hình con mèo nha 
chị. Em thích nó lắm. Dép em hết hạn 

sử dụng rồi. Nó cụt �ầu rồi chị Thư à!
 Nghe Út nói, Thư mới nhìn xuống 
bàn chân bé con rồi hốt hoảng:
 - Chân Út làm sao thế?
 - Tại… tại em sợ ma cụt �ầu phải 
chạy thật nhanh nên… em vấp hòn �á. 
Không sao �âu chị Thư!
 Thư nâng cái chân �au của út lên 
xem xét vết thương.
 - Để chị rửa nước muối rồi băng 
lại. Để vậy nhiễm trùng thì chết. Tróc 
cả móng chân ra rồi �ây này!
 Thư vừa chạm vào cái móng bầm 
tím của Út, Út �ã thụt chân lại.
 - Ái!
 - Thế mà dám bảo là không sao.
 Quyên nhìn theo chị, thấy 
thương chị quá.
 Trong nhà, Thư lấy muối �ể pha 
nước rửa vết thương cho em, nghe 
tiếng thút thít của cô em thì áy náy 
lắm. Giá như mình mua cho Út �ôi 
dép thì phải hơn không.
 Tâm và Linh về từ lúc nãy nhưng 
bận xếp củi và mấy bị lá vào chòi nên 
giờ mới vào ngồi nghỉ ở thềm. Út 
Quyên pha luôn một ca nước chanh 
muối nên hai chị em rót ra uống luôn.
 - Út nhà mình giỏi quá!
 Hai chị em tấm tắc khen nước 
chanh ngon. Thấy chị Thư bê chậu 
nước muối pha loãng �i ra, Tâm và 
Linh hỏi �ón:
 - Chị bê chậu nước làm gì vậy?
 - Út bị té tróc móng chân, chị pha 
nước muối rửa vết thương. Hai �ứa lại 
hù Út phải không?
 - Bị tróc móng sao?
 - Còn sao trăng gì nữa. Đúng là 
hết chỗ nói!

 Út cà nhắc từ nhà bếp �i ra, giải 
cứu hai chị.
 - Không sao �âu chị Thư à! Tại 
em không cẩn thận thôi. Mai em lại �i 
kiếm củi ấy mà.
 - Không �ược, chân cẳng thế kia 
thì ở nhà.
 - Thôi mà, em ở nhà một mình 
buồn chết �ược.
 - Thế em không sợ ma cụt �ầu sao?
 - Không sợ. Em có Chúa Giêsu 
bảo vệ rồi. Ngài luôn ở cùng em và các 
chị mà.
 - Úi chà chà! Út nhà ta hôm nay 
dũng cảm quá.
 - Út mến Chúa như vậy thì sau 
này sẽ �i tu �ó.
 - Hi hi… Sau này em sẽ làm 
ma-sơ.
 - Thôi thôi, em có làm ma �ầu cơ 
thì �úng hơn! - Tâm cố tình chọc.
 - Không mà.
 - Thôi �ừng trêu Út nữa. Ba �ứa 
rửa tay chân rồi chuẩn bị ăn cơm.
 - Dạ.
 Sáng sớm, như mọi ngày, Út 
Quyên theo hai chị lên �ồi quét lá 
kiếm củi. Khi hai bị lá �ã �ầy và bó củi 
�ã �ược buộc chắc chắn, ba chị em 
ngả mũ hái sim. Được nắng, sim chín 
rộ. Quả nào quả ấy căng tròn, �en 
bóng như bụng con trâu. Ba chị em 
hái cả phần cho cha mẹ và chị Thư. Ba 
chị em say sưa hát: “Thánh giá là chữ 
T, Người nằm dang tay chữ Y là tình 
yêu, yêu �ến tận cùng. Yêu nhân gian 
chiều ngang, yêu �ời mình chiều sâu, 
yêu Chúa là chiều cao �ể tình yêu luôn 
mãi nhiệm mầu” .  Từ dưới chân núi có 
tiếng gọi í ới. Đó là tiếng của dì. Dáng 
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người ấy mỗi lúc một tiến lại gần về 
phía ba chị em. Dì hớt hải nói trong 
hơi thở gấp gáp, �ầy xúc �ộng: “Ba… 
�ứa về… nhà mau. Có… ch..u..y..ệ..n 
rồi!”. Ba chị em tròn mắt ngạc nhiên. 
Dì nuốt nước miếng, hít một hơi sâu 
cố làm chủ cảm xúc rồi nói: “Về ngay, 
về…về… Chị Thư bây bị… tai nạn rồi, 
nhanh!”. Tin ấy như sét �ánh ngang 
tai. Chân tay run rẩy, ba cái mũ �ầy 
sim trên tay �ều rơi xuống, từng quả 
sim chín mọng vung vãi dưới chân rồi 
nhanh chóng bị nát bấy khi ba �ôi 
chân vội vã chạy về nhà. Út cũng chạy 
thật nhanh. Trong �ời chưa bao giờ Út 
chạy nhanh hơn thế, Út chạy nhanh 
hơn cả khi sợ bị ma cụt �ầu �uổi vì 
cảm thấy mình sắp �ánh mất �i người 
quan trọng nhất.
 Về �ến nhà, một không gian vắng 
teo, yên ắng quá, ngột ngạt quá. Út 
nghe �ược từng hơi thở gấp gáp của 
ba chị em, trái tim �ang �ập mạnh. 
Đôi mắt ngấn nước �ến bây giờ thì tự 
do trào ra. Út run run gọi: “Chị ơi! Chị 
�âu rồi?”. Cả ba ôm nhau khóc nức 
nở. Bây giờ dì mới �uổi kịp. Thấy ba 
chị em khóc liền an ủi: “Thôi �ừng 
khóc nữa! Bây giờ mấy �ứa lo nấu 
cơm �ể dì ra �ây một tí. Lát nữa về dì 
mang cơm vô viện cho cha mẹ với chị 
Thư bây”.
 Nói rồi, dì lấy chiếc xe �ạp cọc 
cạch �i mất. Chỉ còn ba chị em trong 
căn nhà trống trải, bơ vơ hụt hẫng. 
Quyên nhóm lửa, ngồi khóc ngùm 
ngoằm. Út lấy tay quẹt nước mắt bôi 
luôn cả nhọ nồi lên mặt. Kệ, Út chẳng 
quan tâm. Trong tâm trí Út bây giờ chỉ 
mong cho chị Thư bình an. Nhóm lửa

xong, Út chờ chị Tâm vo gạo �ể bắc 
nồi lên. Đưa tay vơ hai cành ủi, Út 
buộc chúng lại với nhau thành hình 
cây Thánh giá rồi lại nức nở: “Giêsu 
ơi! Chị con bị tai nạn �ó. Hic…hic… 
Không biết chị có �au lắm không nữa? 
Giêsu ơi! Xin Ngài �ến bên chị nhé, 
kẻo �au quá chị lại khóc nhè. Tội 
nghiệp chị! Con hứa sẽ ngoan, không 
nhõng nhẽo, không �òi chị Hai mua 
dép con mèo nữa �âu. Con sẽ ngoan 
hơn mà. Xin Giêsu hãy �ưa chị về với 
con nha!”.
 Quyên nhồi nhoài xuống nền �ất 
mà Chúa Giêsu cũng chẳng trả lời. Nó 
buồn quá, nhớ chị quá chừng. Hai chị 
song sinh thì lúi húi, vụng về lo bữa 
trưa, chẳng ai nói �ược với nhau câu 
gì, chỉ sợ lại òa khóc mà không làm 
�ược việc.
 Một lúc sau, dì về mang theo cái 
thúng. Quyên nhận ra �ó là cái thúng 
�ựng bánh của chị Thư, bèn chạy ra. 
Trong thúng có �ôi dép mèo xinh xắn. 
Út òa khóc: “Chị Thư ơi! Chị Thư!”.
 Dì vuốt mái tóc Út rồi dỗ dành: 
“Chị con không sao �âu. Chị chỉ bị tai 
nạn nhẹ thôi. Vài bữa nữa chị lại về 
với con mà”.
 Út nức nở:
 - Con �ã nói với Chúa Giêsu là 
�em chị con về mà. Con không cần 
dép hình con mèo nữa. Con chỉ cần 
chị Thư thôi. Sao Chúa chưa �ưa chị 
về với con?
 - Con yên tâm �i! Chị Thư không 
sao. Con xem nè, Chúa thương con 
nên nhắn chị Thư mua dép mèo cho 
con rồi. Chúa sẽ ở bên chị con, ban 
cho chị con �ược bình an.

 Út nhìn dì, �ôi mắt ánh lên niềm 
hy vọng:
 - Dì nói thật chứ?
 - Thật mà! Dì �ã nói bên nhà xứ 
cầu nguyện cho chị con rồi. Con nhớ 
cầu nguyện cho chị thật nhiều nha.
 - Dạ.
 Út không khóc nhè nữa nhưng 
chăm chỉ �ọc kinh, cầu nguyện. Út tin 
Chúa Giêsu sẽ giữ lời hứa. Ngài luôn 
yêu thương hết mọi người mà. Mới 
học lớp hai thôi nhưng Quyên cố gắng 
làm việc vặt trong nhà phụ mẹ �ể mẹ 
có thời gian chăm sóc chị. Niềm tin, 
lòng chân thành �ơn sơ ấy �ã �ược 
Chúa nhậm lời. Chị �ược xuất viện và 
sau hai tháng �iều trị thì vết thương 
lành hẳn. Quyên càng yêu Chúa nhiều 
hơn trước...

* * *
 Quyên nhìn ra xa thì thấy một 
�àn chim �ang ríu rít bay về tổ. Cánh 
chim không �ơn �ộc nhưng có một 
tổ ấm. Quyên hiểu rồi. Cánh chim kia 
�âu có cô �ộc, nó bay về tổ �ể bón 
mồi cho con. Khi có một tổ ấm �ể bay 
về, không có cánh chim nào là cô �ộc 
cả. Quyên cất bước trở về. Trên con 
�ường dẫn về nhà Dòng, con �ường 

quanh co, có sỏi �á. Quyên thấy con 
�ường ơn gọi của mình cũng giống 
như vậy. Có những gian nan, những 
khó khăn trên bước �ường theo Chúa 
nhưng Quyên tin có Chúa song hành 
cùng mình. Quyên xin Chúa làm sống 
dậy tình yêu thuở ban �ầu ấy, muốn 
giữ mãi lòng chung thủy với Ngài trên 
con �ường thánh hiến. Lý tưởng yêu 
Chúa chiều cao, yêu nhân gian chiều 
ngang và yêu mình chiều sâu mà 
thuở bé Quyên hồn nhiên hát lên 
nhưng chưa hiểu mấy. Bây giờ Quyên 
�i theo lý tưởng ấy và vững tin vào 
tình yêu của Ngài. Ơn Chúa sẽ nâng 
�ỡ cho Quyên trên bước �ường ơn 
gọi này.
 Dưới chân Quyên là những chiếc 
lá �ã bị mục rỗng nhưng từng chiếc rễ 
mảnh mai của mầm cây xanh �ang 
vươn mình mọc lên �ang bám vào nó. 
Chiếc lá kia lìa cành hoàn thành sứ 
mạng của mình và trở về với �ất. Nó 
lại bắt �ầu làm một sứ mạng mới. 
Quyên xúc �ộng và một niềm tin tự 
�âu lan tỏa.
 Trong niềm tin mến, Quyên cất 
tiếng thưa lên: “Lạy Chúa! Này con 
xin �ến!”…
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 Bóng chiều lảng bảng tuôn dài 
trên con �ường làng quen thuộc. 
Từng cơn gió �ầu mùa ùa về mang 
theo hơi nước từ biển hồ làm nó run 
lên cầm cập. Trong chiếc áo choàng 
cổ trụ, nó thu mình lại rít một hơi thật 
dài rồi quăng �i mẩu thuốc lá hút lở 
dở. Khói thuốc nồng nàn quyện cùng 
hơi thở dài tạo nên một nỗi buồn có 
hình, có dạng…
 Ngước mắt nhìn lên bầu trời từng 
�àn chim, �àn có lũ lượt dắt díu nhau 
bay về tổ ấm của mình. Tiếng khua 
nước mái chèo lạch cạch bên cạnh hồ 
sen. Người lái �ò vội cột dây vào bến rồi 
nhanh chân rảo bước về nhà �ể kịp bữa 
cơm chiều. Đám trẻ con �ang nói cười 
vui vẻ… Đột nhiên: “Thôi! Tạm biệt 
nhé, tớ về ăn cơm kẻo ba mẹ chờ. Ăn 
xong hẹn gặp chỗ cũ nhá!”. 
 Cả bọn cả ba chân bốn cẳng 
chạy thật nhanh về nhà. Chỉ còn 
trơ trọi mình nó với cảnh sắc với 
cây cối. Triền �ê xanh ngắt màu 
cỏ non tươi. Nó thả hồn mình 
nằm xuống bãi cỏ xanh �ó... Đôi 
mắt nó chăm chú nhìn vào một 
tổ chim sâu mới nở. Gió rét bốc 
lên, tổ chim xơ xác, chao nghiêng 

như muốn rơi xuống. Lũ chim con 
hoảng sợ kêu liên hồi. Tội nghiệp thay! 
Bố mẹ nó �âu rồi? Hay họ cũng như bố 
mẹ nó, cũng bỏ mặc những �ứa con thơ 
�ể chạy theo, sống theo cái mà họ cho là 
thú vui… Nó nghĩ bụng. Thế nhưng 
không? Từ �ằng xa cặp chú chim sâu �ã 
về, chúng sà nhanh vào tổ ôm lấy ôm �ể 
những �ứa con của mình. Bất giác, cái gì 
�ó chạy dọc theo sống lưng, sống mũi 
tự nhiên cay xè và từ sâu trong �ôi mắt 
ấy, hai giọt nước mắt ứa ra tuôn dài… 
Tại sao? Tại sao ai cũng có gia �ình, ai 
cũng �ược hạnh phúc trong vòng tay 
yêu thương của ba mẹ mà nó thì lại 
không? Nó có tội tình gì cơ chứ? Nó gào 

thét lên… Tiếng gào 
thét tận cuối 

lòng… “Con 
thèm lắm 
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ba mẹ à!”. Nó thèm ăn một mâm cơm 
có ba có mẹ. Nó thèm có �ược tình yêu 
thương chớ không cần những �ồng 
tiền mà mỗi tháng hết phiên ba tới 
lượt mẹ gửi về. Cái gọi là “gia �ình”, cái 
gọi là “tình thương” �ó. Nó thèm lắm! 
Nó ao ước có một gia �ình như một 
�ứa trẻ thơ �ói lòng gặp sữa, như một 
người mù khao khát �ược một lần 
nhìn thấy những tia ấm �ầu tiên...
 Nó ngồi �ó… một mình. Màn �êm 
�ã buông xuống, tiếng muỗi �ã bắt 
�ầu vo ve. Nó �ứng dậy bước từng 
bước thật nặng nề �i lần vào trong 
bóng tối…
 Đằng sau bước chân ấy có ai biết 
rằng: Thằng con trai ấy �au, �au lắm 
không? Có ai biết rằng trái tim nó �ã 
tan nát, bị ai �ó bóp thắt lại khó thở, 
ngột ngạt vô cùng… Giờ nó �i �âu? 
Giờ nó về �âu? Về nhà ư? Làm gì hả? 
Làm gì khi chỉ có một mình trong căn 
nhà �ó? Nó còn lạnh giá và tê buốt 
hơn ở ngoài này. Một ngôi nhà mà 
không �ược thắp lên bởi những ngọn 
nến yêu thương thì lâu dần, lâu dần 
nó cũng trở thành tảng băng… Lạnh 
ngắt và không tồn tại sự sống…
 - Chúng ta cùng nhau thả thuyền 
�i!- Cả bọn �ồng thanh
 Thả thuyền ư? Chợt kí ức lại ùa về…
 Ngày trước nó thích nhất là �ược 
thả thuyền giấy men theo dòng nước 
chảy của dòng sông. Mẹ nó thường 
bảo: “Con ước gì? Con nguyện cầu 
�iều gì thì hãy ghi cả vào trong chiếc 
thuyền này… Dòng chảy ấy sẽ �ưa ước 
mơ của con �ến nước Thiên Chúa và 
Ngài sẽ giúp con thực hiện”. Thế là 
ngày nào hễ rảnh rỗi là nó lại lôi ra 

làm thuyền… Nó làm thật nhiều, cố 
gắng nắn nót viết thật �ẹp từng lời 
nguyện cầu rồi theo ba mẹ mỗi chiều 
Chủ nhật ra hồ sen thả thuyền… Rồi 
thời gian cũng dẫn trôi qua, cậu bé 
ngày nào giờ �ã lớn nhưng vẫn còn 
tính con nít… thích vòi vĩnh ba mẹ �i 
thả thuyền chung… Thế nhưng, cuộc 
sống xô bồ, hối hả, ai cũng bận rộn… 
Họ bận vì họ xem trọng �ồng tiền, 
xem trọng vật chất hơn là tình cảm. 
Rồi cũng vắng dần, thưa dần những 
chiều Chủ nhật �i thả thuyền rồi �ến 
nhà thờ. Hai tuần rồi ba tuần… Bố mẹ 
nó không có thời gian �ọc kinh, cầu 
nguyện xem lễ sốt sắng như mọi khi… 
Còn nó trơ trọi trong căn nhà. Lịch 
trình như �ược sắp xếp sẵn. Đi học… 
về nhà… rồi lại �i học. Thời gian rảnh 
rỗi nó chỉ biết ôm chiếc laptop hay 
chú “dế yêu” �ể tám chuyện với bạn 
bè. Đã lâu rồi nó không nói chuyện 
với ba mẹ, nó không còn �ược thưởng 
một bữa ăn kem hay �i dạo mát trên 
lưng của ba mẹ mỗi khi nó �ược �iểm 
10. “Ba ơi! Mẹ ơi! Ba mẹ về �i, con nhớ 
ba mẹ nhiều lắm!”. Nó nắn nót ghi 
thật to, thật rõ và gấp thật �ẹp chiếc 
thuyền giấy. Nó thả trôi theo dòng 
sông và nhìn chiếc thuyền giấy �ong 
�ầy những ước mơ của nó trôi �i… 
Sau �ó, ước mơ của nó thành hiện 
thực. Khi tan học về nó thấy cửa nhà 
mở nó mừng quýnh cong cẳng chạy 
ào vào nhà… Nhưng…
 - Cô kí vào giấy �i, �ã �ến lúc tôi 
và cô cần trả tự do cho nhau. Tôi và cô 
�ều �ã có hạnh phúc riêng…
 - Còn thằng Bảo thì sao?
 Một phút im lặng…

 - Thằng Bảo chắc nó sẽ không 
biết chúng ta như vậy! Tôi và cô sẽ 
cùng nhau giấu nó. Mỗi tháng chúng 
ta sẽ gửi tiền về cho nó ăn học. Tôi 
thấy chúng ta nên thuê một người 
giúp việc ở cùng nó cho nó �ỡ buồn.
 - Nhưng… liệu rằng có giấu �ược 
nó không? Nó lớn rồi anh.
 - Cứ tạm thời như vậy �i. Trước 
giờ chúng ta vẫn giấu nó. Chúng ta 
làm như chưa có chuyện gì trước mặt 
con. Vẫn giả vờ hạnh phúc…
 Nó thẫn thờ bước �ến chỗ ba mẹ 
nó. Hai người vẫn giả vờ không có 
chuyện gì chạy �ến �on �ả hỏi han: 
“Con học về hồi nào? Mệt lắm phải 
không con? Thôi về phòng tắm rửa thay 
�ồ rồi xuống ăn kem với ba mẹ. Bữa nay 
mẹ về �ãi toàn món con thích…”.
 - Thôi �ừng giả tạo nữa! Xin �ấy! 
Con xin �ấy… ba mẹ à!- Nó gào lên 
trong tiếng nấc rồi chạy ùa vào phòng. 
Khóa trái cánh cửa phòng lại, nó khóc… 
khóc thật to. Nó la hét �ến kiệt sức rồi 
thẩn thờ nằm trên giường lảm nhảm. Cú 
sốc �ối với nó… thật lớn. Là một thằng 
con trai �âu dễ dàng gì rơi nước mắt. 
Vậy mà giờ �ây… Nó cảm thấy mắt nó 
�ã mỏi nhừ, lờ �ờ… lờ �ờ…
 - Ba ơi, mẹ ơi! Con lại �ược �iểm 10 
nè! Cả tuần con có hẳn bốn �iểm 10 rồi 
�ó, ba mẹ thưởng cho con quà gì nè?
 - Con trai ba giỏi lắm! Chiều nay 
ba mẹ sẽ dẫn con �i ăn kem, chiều tối 
ba mẹ sẽ cùng làm thuyền giấy và �i 
thả thuyền với con. Chịu hông nè!
 - Vâng! Thích quá…
 Buổi chiều lộng gió, nó lăng xăng 
cầm que kem chạy trên triền �ê. Bố 
mẹ nó í ới gọi nhau: “Coi cẩn thận nha 

con! Coi té á!”. Nó quay lại tít mắt cười 
ngây ngô…
 - Ba sẽ là cây nến này, mẹ cái này, 
còn cái này là của con. Gia �ình chúng 
ta sẽ mãi mãi như vậy, sẽ luôn �ầm 
ấm như ba ngọn nến này. Chiếc 
thuyền này sẽ �ưa ước mơ của gia 
�ình ta trôi �i thật xa… �ến với nước 
Thiên Chúa và Ngài sẽ hằng chăm sóc 
cho chúng ta.
 Chiếc thuyền cứ thế trôi �i. Nó cứ 
chạy theo �ón �ầu chiếc thuyền rồi vỗ 
tay hoan hô! Nó cười… cười nức nở rồi 
nó cũng tỉnh lại. Đối mặt với thực tại, 
�ối mặt với bóng tối bao trùm, nó 
nhận ra �ó chỉ là một giấc mơ! Một 
giấc mơ! Sự thật �ang bày ra trước 
mắt… Thật phũ phàng! Thật quá sức 
chịu �ựng của một cậu nhóc �ang 
tuổi mới lớn. Muốn khóc nhưng giờ 
không còn �ủ sức �ể khóc. Nó nghĩ nó 
cần làm gì �ó �ể có thể giữ gia �ình 
này. Dù chỉ là cơ hội nhỏ nhoi cũng 
�ược. Nó mở cửa và chạy xuống nhà 
kêu ba mẹ, nhưng �áp lại là câu trả lời 
của một cô giúp việc: “Cậu �ã dậy rồi 
ư? Ba mẹ cậu �i ra ngoài rồi, chắc họ 
cũng sắp về”. Vừa dứt lời… Tiếng còi 
xe “tin tin” ngoài cổng. Họ bước vào 
nhà nhìn nó. Hai cặp mắt thương hại 
nhìn nó. Nó nhìn thẳng vào mặt họ 
nhưng ai cũng cố tình lơ �i.
 - Con ngồi xuống �ây, ba mẹ có 
chuyện muốn nói với con!
 Không hiểu sao nó làm theo lời 
ba nó. Dẫu nó biết rằng sắp tới �ây nó 
sẽ nghe một tin �ộng trời, một tin mà 
nó không muốn nghe nhất.
 - Ba mẹ quyết �ịnh rồi, ba mẹ xin 
lỗi! Ai cũng cần có hạnh phúc riêng.
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Bao nhiêu năm qua là quá �ủ rồi. Giờ 
�ây ba mẹ sẽ �ược sống cuộc sống 
riêng của mình.
 - Ai cũng cần có hạnh phúc à? Còn 
con… con cũng cần có hạnh phúc chứ!
 - Ba mẹ biết là con cần hạnh 
phúc, nên ba mẹ quyết �ịnh như thế 
này: Mỗi tháng ba mẹ sẽ trở về thăm 
con và gửi tiền cho con. Con sẽ ở với 
cô giúp việc này.
 - Con không cần! Con không cần 
tiền, con cần hạnh phúc, con cần gia 
�ình… Ba mẹ có hiểu không? Thôi 
�ược, nếu ba mẹ muốn �ạo làm con 
phải �ể chữ hiếu lên �ầu. Được rồi! 
Chỉ cần ba mẹ hạnh phúc… Còn con, 
sẽ không ràng buộc ba mẹ nữa. Hai 
người muốn có hạnh phúc thì hãy 
sống theo cách mà hai người cho là 
hạnh phúc �i! Thằng con trai này sẽ 
chống mắt lên và xem hai người sống 
như thế nào?
 - Ba mẹ xin lỗi… - Cả hai người 
�ồng thanh.
 - Xin lỗi rồi có quay lại �ược 
không? Đừng xin lỗi trước mặt tôi khi 
hai người chỉ nghĩ cho bản thân.- Nó 
không còn khóc khi nói ra những lời 
�ó. Không khóc �ược vì nước mắt �ã 
cạn rồi. Nhưng tim nó �ang rỉ từng 
giọt máu… Đau lắm!

* * *
 Kim �ồng hồ còn nhích vài tiếng 
nữa là bước sang một năm mới. Cũng 
�ã một năm rồi… Cái ngày mà nó 
tưởng như nó không thể sống �ược 

cũng �ã qua. Một năm nay chiều nào 
người ta cũng thấy nó men theo triền 
�ê �ể thả những chiếc thuyền giấy �ã 
làm nhưng vẫn chỉ một ước mơ, một 
lời nguyện cầu: “Con cần gia �ình, con 
cần ba mẹ, hãy về bên con ba mẹ 
nhé!”. Dòng sông �ã chở bao chiếc 
thuyền ấy �i �âu… Dòng sông có chở 
�ược những thuyền ấy chảy vào nước 
Thiên Chúa không? Đã bao lần rồi mà 
ba mẹ nó vẫn chưa về? Nếu �ã chở 
�ến nơi thì tại sao nó vẫn cô �ơn, lạc 
lõng trong căn nhà “băng” �ó?
 Và giờ �ây như một thói quen, nó 
vẫn làm thuyền, chiếc thuyền cuối cùng 
của một năm, nó cất giữ bao nhiêu hy 
vọng… thật �ẹp. Nó vẽ cảnh gia �ình �i 
ăn kem, xem tivi, �i dạo mát và cả 
những lúc ngủ chung… Tay cầm chiếc 
thuyền giấy nó �i ra sông. Mắt nó �ắm 
�ăm nhìn vào chiếc thuyền ấy và hình 
như… sau một thời gian nó không còn 
biết khóc thì giờ �ây… từ trong kẽ mắt 
lăn xuống hai giọt nước mắt. Giọt nước 
mắt trong suốt giống như mảnh thủy 
tinh rơi vào chiếc thuyền mà thuyền 
vẫn không nhòe… long lanh hai giọt 
nước mắt…
 Nó chìm vào giấc ngủ sâu…
 Bỗng… Từ �ằng xa có ai �ó dáng 
hình quen quen và xuất hiện phía sau là 
một người phụ nữ xinh �ẹp. Trên tay họ 
cầm chiếc thuyền giấy chở giọt nước 
mắt thủy tinh �ó… �ang tiến lại gần nó… 
càng gần… càng gần… Họ nở nụ cười 
thật tươi và nó í ới gọi: “Ba mẹ ơi!”…

 Cục ta... cục tác… Chíp chíp… Cục 
tác… cục tác…
 Đồng hồ �iểm 3 giờ chiều, nó vội 
chạy ra lấy mớ lúa cho lũ gà �ang la 
toáng lên vì �ói.
 1, 2, 3, 4… Nó �ếm không xuể.
 Thật ra �ến giờ nó vẫn không biết 
�ược cả chuồng gà này �ược hết thảy 
là bao nhiêu con?
 Mới bước vào chuồng, ôi sao mà 
nhiều �ến thế! Nó không thích gà. 
Đúng hơn là không thích chăm sóc 
mấy con gà trong chuồng. Mùi phân 
gà làm nó buồn nôn, ho sặc sụa. Nó 
gớm ghê tất cả những thứ trong �ó. 
Nó suy nghĩ về một �iều gì �ó, rồi hai 
dòng nước mắt cứ vậy tuôn ra. Và nó 
lại nghĩ là nó sẽ không chịu �ược, 
không hợp với cuộc sống mới này.
 Nó �ã có ý �ịnh từ bỏ nơi này 
ngay từ những ngày �ầu. Mấy cô chú 
gà cứ chạy tán loạn cả lên làm �ứt 
ngang hồi suy nghĩ của nó…

* * *
 Chổi xương, sân �ầy lá, những 
con chim cánh cụt, con chuột với cái 

bụng �ầy căng, rồi bốc mùi hôi thối 
với bao nhiêu là thứ trong �ó…
 Tất cả như vừa quen vừa lạ với 
nó. Vì nó �ã từng biết �ến, �ã từng 
cầm chổi quét sân nhưng với số lần 
�ếm trên �ầu ngón tay và diện tích 
cũng hạn hẹp. Còn giờ �ây thì cả một 
sân trường �ầy lá, �ầy bông. Nào là lá 
bàng, sa-kê, sứ… cứ �ua nhau rơi 
xuống �ể nhường chỗ cho những lá 
mới, mầm sống mới vươn lên.
 Ôi thật �áng sợ với một �ứa sinh 
viên vừa tốt nghiệp như nó. Ba năm sinh 
viên và khoảng thời gian trước nó chưa 
hề làm những công việc “cao cả” �ó.
 “Thảm sầu” hơn là lúc ra vườn 
cầm cuốc và bắt �ầu từng nhát cuốc 
một. Đất thịt, chắc nịch, chưa một lần 
�ược cày bởi máy móc, hay trâu bò mà 
100% là dùng �ến sức người, bởi ở 
thành phố kiếm �âu ra cày máy hay 
cày tay. Đôi tay nó run lên vì �au vì 
mỏi, lòng bàn tay �ỏ phồng lên, lởm 
chởm; �ôi chân lấm lem bùn �ất, 
bước từng bước lê thê...
 Ôi “cực hình”! Đi tu là phải vậy sao? 

Hương cỏ non - Văn

Bước khởi �ầu
Anê Trần Thị Cẩm Lệ

(Gx. Kiên Ngãi, Gp. Qui Nhơn)
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Trong �ầu nó chợt lóe lên những suy 
nghĩ lệch lạc so với lý tưởng mà nó 
�ang �eo �uổi.

* * *
 Mọi thứ �ều quá mới với một �ứa 
như nó. Cuộc sống mới �ã thế làm nó 
suy nghĩ, nhưng �iều mà làm cho nó 
bận tâm nhất �ó chính là việc má nó 
không muốn �ể nó �i tu vì sợ nó phải 
chịu khổ. “Chúng tôi �ồng ý cho con 
chúng tôi �i “tù”! Tu với tù chỉ khác 
nhau bởi một dấu huyền thôi nghen 
con!”. Nét bút mà má nó vô tình �ánh 
vào khi ký giấy làm nó phải suy nghĩ...
 Và cứ thế cứ �ôi ba ngày là má nó lại 
gọi vào: “Thôi về �i con!”... Có lần nó 
�ang ngồi tâm sự với “người hiền”, cái 
tên mà nó �ặt cho người mà nó yêu mến, 
thì má nó lại gọi vào. Và vẫn thế, nước 
mắt lại rơi... Lặng thinh… Cộng thêm 
những chuyện không hay xảy ra lúc nó 
mới vào... Vẻ mặt nó có chút trầm tư.
 Đó là quãng thời gian nó gặp 
nhiều khó khăn và phải suy nghĩ 
nhiều nhất, vì �ó là lựa chọn, là quyết 
�ịnh cho tương lai và cuộc sống không 
phải của ai khác mà chính là nó.
 Nó chợt nhớ �ến câu: “Hỡi ai khó 
nhọc và mang gánh nặng nề, hãy �ến với 
Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28). 
Nó liền bước vào nhà nguyện. Trước 
Thánh Thể, nó ngồi một cách thư thái 
nhất, như �ứa bé �ang ngồi tựa vào lòng 
mẹ nũng nịu �òi mẹ vỗ về mỗi khi vấp 
ngã, té �au. Nó ngước mắt nhìn lên 
Thánh Giá. Hình ảnh Chúa chịu �óng 
�inh, chịu chế nhạo, phỉ báng như hiện 
ra trước mắt nó. Nó như �ang �ồng cảm 
với Chúa. Chắc có lẽ vì tâm trạng hiện tại 
của nó chăng? Rồi nó nghĩ Chúa Giêsu là 

Con Một Thiên Chúa, thế mà lại chịu từ 
bỏ ngôi vị cao sang �ể xuống thế làm 
người, thế mà chịu sống cảnh nghèo 
khổ thay vì sung sướng, thế mà chịu 
chết thay cho người tội lỗi, cho chính 
bản thân nó. Còn nó thì sao? Mới có 
chút chuyện như thế mà �ã làm cho ý 
chí lao �ao rồi sao? “Không, không �ược 
từ bỏ. Khó khăn lắm mới can �ảm từ bỏ 
�ể mà bước vào. Người khác làm �ược, 
tại sao mày lại không?”- Nó �ộc thoại.
 Thật là cao siêu, tình yêu Chúa 
bao la vô bến vô bờ. Tình yêu Chúa 
cao vời biết bao! Những lúc như thế nó 
lại vào nhà nguyện trút hết cho Chúa, 
và mọi thứ lại trở về quỹ �ạo của nó 
sau khi nó bước ra khỏi cánh cửa nhà 
nguyện.
 Thời gian thấm thoát �ã trôi qua, 
mọi thứ �ã trở nên quen thuộc vói nó. 
Và... nó sắp phải rời xa nơi này �ể �ến 
một môi trường mới, �ể giúp nó tiến 
bước sâu hơn. Làm sao nó quên �ược 
việc cứ sáng sáng lễ ra là cầm chổi 
múa ba-lê, rồi �ẩy chiếc siêu xe mang 
tên “Rùa”. Làm sao nó quên �ược 
những gương mặt “khả ái” của chị em 
trong nhà Dự Tu. Làm sao nó quên 
�ược hình ảnh người “Dì giáo” chăm 
lo cho “�ám trẻ lớp mầm” như nó. Từ 
miếng ăn, giấc ngủ, �ến bài vở, giờ 
giấc thiêng liêng, Dì �ều theo sát từng 
bước chân của tụi nó.
 Lạy Chúa! Xin ban ơn lành cho tất 
cả mọi người chúng con, xin gìn giữ con 
trên con �ường mà Chúa muốn con �i.
 Xin giữ con �ể con phụng sự 
Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt 
�ời con, dù khi thất vọng dù khi lỗi tội, 
xin giữ con...!

Đông �i mang theo bao giá lạnh
Xuân �ến tràn ngập hương yêu thương
Lặng lẽ mang theo nguồn sức mạnh
Đổi mới �ất trời khắp muôn phương

Xuân về xuân �em nguồn sức sống
Cây lá xanh tươi �ón ánh mai
Xuân về xuân �em bao hạt giống
Trổ hoa thơm ngát dịu lòng ai

Xuân về �em cả những hơi ấm
Gia �ình sum vầy �ón xuân sang
Cả khi trời buồn, mưa lấm tấm
Mang theo sầu �au cùng lụi tàn

Theo gió mùa xuân con dâng hiến
Tấm thân hòa một trong Ngôi Hai
Một chút tâm tình con kính tiến
Đưa hương hoa �ến thập tự Ngài.

Hương xuân
Maria Lê Minh Ngọc
(Gx. Xuân Quang, Gp. Qui Nhơn)

Nắng xuân dạo khắp phố xa
Mặc quần áo mới �ến nhà Chúa ta
Cùng nhau hát khúc ngợi ca
Đi hái lộc Chúa chan hòa hân hoan.

Kitô là Chúa �ời con
Con xin thờ phượng sắt son danh Ngài
Bao nhiêu người �ến khẩn nài
Xin Ngài thương xót xin Ngài ban ơn.

Ca khen Thượng �ế mùa xuân
Ngài ban phước lộc cho từng ngày qua
Người người từ khắp miền xa
Gặt thêm lời Chúa, nhận quà thánh ân.

Mùa xuân K�ô
Maria Nguyễn Thanh Ánh Đông
(Gx. Ngọc Thạnh, Gp. Qui Nhơn)
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 Chàng và nàng yêu nhau say 
�ắm. Hai �ứa biết nhau từ thời còn 
mặc quần �ùi, nhảy lò cò �uổi bướm 
hái hoa. Rồi �ến cái thời len lén nhìn 
nhau sau mỗi buổi tan trường. Và �ến 
hôm nay họ yêu nhau.
 Thỉnh thoảng tay trong tay �i trên 
con �ường làng dưới ánh trăng mờ 
huyền ảo, làn gió nhẹ tinh nghịch �ùa 
giỡn khiến tóc nàng tung tăng quyện 
sang cổ chàng. Sao mà thơ mộng!
 Không nói với nhau câu nào mà 
sao hiểu nhau thật sâu. Thinh lặng 
bên người yêu nhìn mặt nước sông 
tĩnh mịch, người con gái vẽ ra bao 
nhiêu �iều mơ ước. Ước �ược ở bên 
chàng, người �àn ông hiền lành, lịch 
lãm, cần mẫn; với lũ trẻ thơ xinh �ẹp, 
hiền ngoan vui �ùa xúm xuýt bên bàn 
ăn thật �ầm ấm.
 Buổi tối nọ, chàng tựa chiếc xe 
Honda cũ vào bên gốc cây gần cổng 
nhỏ. “Nó không có nhà, nó lên thành 
phố mấy hôm nay” - Giọng của mẹ cô 
không êm nhẹ và dịu dàng như mọi 
khi. Chàng biết có chuyện chẳng lành.
Ngược thời gian...
 Kể từ chiều hôm ấy, hôm cô Ba 
�ưa nó lên thành phố với sự giới thiệu 
của Chị Khánh, bao nhiêu là viễn 
tượng �ược vẽ ra: hạnh phúc, sung 
sướng, lo âu và hối tiếc... Từ ngày nó 

lên thành phố, mấy người trong xóm 
bảo nhà nó có phúc, có con gái �i làm 
xa hy vọng sẽ lấy �ược chồng giàu, gia 
�ình bà sẽ có cơ hội �ổi �ời.
 Ở thành phố nó �ược giới thiệu 
làm cho công ty in ấn. Công việc nhẹ 
nhàng, sạch sẽ. Với chút cần mẫn, kỹ 
lưỡng của người con gái thôn quê, thu 
nhập của nó dần ổn �ịnh. Áo quần, �ồ 
trang sức cũng dần �ược �ổi thay. 
Suốt ngày làm trong phòng lạnh nên 
da thịt nó cũng trở nên trắng trẻo 
hồng hào. Nhiều chàng trai thanh lịch 
ngắm nghé. Nhưng nó không sao 
quên �ược người �àn ông nó yêu.
 Những buổi tối giải trí bên chúng 
bạn nơi quán café �èn mầu nhộn nhịp 
tưng bừng cũng không thể làm cho 
tâm hồn nó thư thái bình an.
 Giữa dòng người chen chúc như 
nêm mỗi khi vào ca hay lúc chiều tan sở, 
nó vẫn thấy �âu �ó bóng dáng của chàng.
 Chàng �ang ở �âu? Vẫn ở quê nhà 
chuyên cần với nghề thợ mộc chất phác 
yên lành? Chàng có nhớ mình không? 
Hôm lên thành phố �ến giờ không nói 
với chàng �ược nửa lời, cũng không một 
tin nhắn �ể giãi bày cơ sự.
 Mấy tháng trước �ây khi chàng 
cùng nàng bên dòng sông êm �ềm sao 
không nói cho chàng biết ý �ịnh của 
bố mẹ? Chàng và nàng không thể �ến

với nhau bởi nàng và chàng không 
cùng tôn giáo. Chàng có hiểu cho 
mình chăng?
 Chúa ơi! Con là thiếu nữ ngoan 
�ạo, sao Người �ể tình duyên con 
lận �ận?
 Một ngày Chúa nhật �ẹp trời, 
nàng cùng với mấy �ứa bạn quê tham 
dự buổi họp mặt giới trẻ di dân thành 
phố. Đang loay hoay tìm chỗ cất xe 
cho kịp tham dự giờ khai mạc �ại hội, 
bỗng nàng nghe vọng �âu �ó một 
giọng nói trầm ấm thân quen. Sao 
giống hệt giọng nói của chàng? “Tỉnh 
lại �i Hương ơi, giờ này mà mơ sao?”. 
Nhưng không, �úng là giọng của 
chàng: “Hương, em cũng �ến �ây sao? 
Ôi Chúa ơi! Tạ ơn Ngài”.
 Giữa dòng người �ông nghẹt 
chen chúc về dự �ại hội, sao lại có 
chàng? Chàng còn nhận ra mình sao?
 Mấy năm rồi mà chàng vẫn 
không thay �ổi. Vẫn áo sọc ca-rô 
nhạt màu với quần ka-ki nâu sẫm. 
Vẫn khuôn mặt xương xương cùng 
mái tóc cắt ngắn trông thật lịch lãm 
và �ĩnh �ạc. Có khác một �iều là 
trên cổ áo chàng lúc này mang 
chiếc khăn �ỏ của Thiếu Nhi Thánh 
Thể, bên trái tay áo cộm lên hàng 
chữ vàng: “Ban trật tự”. Sao lại có 
chuyện này?

 Chàng là con trai một của một gia 
�ình không giàu sang nhưng gia giáo. 
Họ muốn chàng là người sẽ “hương 
�èn” cho tổ tiên. Sao lại có  chuyện 
này, phải chăng nàng �ang nhận 
nhầm người?
 Sau khi nàng vào thành phố vài 
tháng, chàng cũng �ược người thân 
của bố mời làm xưởng gỗ cho ông ở 
Bình Thạnh, cách nhà cô Ba chừng hai 
mươi căn.
 Chàng không thể quên nàng, bởi 
sáng sáng vào lúc trước năm giờ nàng 
vẫn lặng lẽ �ến nhà thờ ngang qua nhà 
xưởng. Chàng yên tâm vì nàng vẫn là 
một cô bé ngoan �ạo của ngày nào.
 Ba năm trôi qua chàng vẫn âm 
thầm yêu nàng. Ngày lại ngày chàng 
vẫn có thể nhìn nàng qua lại trước 
cổng, và chàng �ã tự tin �ể chuẩn bị 
tương lai cho hai �ứa.
 Chàng �ã �ến văn phòng mục vụ 
cho người di dân �ể xin học �ạo, 
chàng �ã �ược rửa tội và �ang tham 
gia sinh hoạt phong trào Thiếu Nhi 
Thánh Thể. Chàng không qua “ca”, 
“sói” mà �i thẳng �ến “trưởng”. Dù 
chàng là bổn �ạo mới nhưng là người 
sống niềm tin cách nhiệt thành và 
trung tín.
 Chàng �ã dự �ịnh sẽ ẩn thân 
thêm thời gian nữa. Đến lễ Giáng Sinh 

Tình duyên
Nt. Anna Lê Bạch Tuyết

(Bình Định)
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năm nay sẽ gặp nàng và cầu hôn trong 
�êm mừng Chúa Giáng Sinh thì lãng 
mạn biết mấy. Nhưng không kiềm 
�ược cảm xúc, chàng �ã gọi tên và 
mặt giáp mặt với nàng.
 Suốt buổi �ại hội hôm ấy, chàng 
và nàng như sống lại một ký ức xa xôi  
chan hòa hạnh phúc... Cùng nắm tay 
nhau ca múa reo hò cùng chúng bạn. 
Niềm vui và hạnh phúc càng dâng 
tràn khi cả hai cùng bước lên �ón 
nhận Chúa Giêsu Thánh Thể ở giây 
phút trọng �iểm của �ại hội.
 Chúa Giêsu Thánh Thể là sức 
mạnh cho nàng trong hành trình �ức 
tin. Chính Ngài �ã gìn giữ nàng trong 
cuộc sống �ời thường. Cho dù sống 
trong môi trường phố xá với bao 
nhiêu mời mọc và cạm bẫy, nàng vẫn 
giữ �ược nét chân thật và trong sáng 
của một thiếu nữ con nhà có �ạo. 
Chúa ơi, con cám ơn Ngài... Chàng 
thầm thỉ nguyện cầu với lời nguyện 
cám ơn.
 Nàng cũng nguyện cầu và xin ơn 
tha thứ. Chúa ơi! Con xin lỗi vì nhiều 
lần con �ã phàn nàn, than thân trách 
phận, phàn nàn cả Chúa vì con ngoan 
�ạo mà �ể tình duyên con lận �ận, lao 
�ao. Chúa ơi! Con cám ơn Chúa, mối 
tình này �ã se duyên xin �ừng bỏ rơi 
chúng con.
 Và sau �ại hội, chàng và nàng �ưa 
nhau về quê xin phép và xin phúc 
lành của cha mẹ hai bên.

 Dòng nước cuồn cuộn, �ục ngầu 
như con trăn khổng lồ từ thượng 
nguồn hung hãn quẫy mình cuốn �i 
biết bao ngôi nhà, nhấn chìm nhiều 
công trình mà con người khó nhọc 
làm nên. Dòng nước vô tình nuốt 
chửng rất nhiều súc vật, và những 
mạng người xấu số. Đã 100 năm rồi 
mới có �ợt lũ lớn như vậy quét qua 
vùng Hương Khê.
 Tri Bản chỉ còn lác �ác mấy ngôi 
nhà cao nhất chưa bị lũ nuốt chửng. 
Đứng trên nhìn xuống, những ngôi nhà 
bị ngập giống như những người chết 
�uối cố ngoi ngóp lên mặt nước thở lấy 
chút hơi thở trước khi chìm nghỉm. 
 Nước dâng lên �ến thềm nhà, lên 
cửa sổ, rồi �ến chớp cửa… Mưa mới có 
một ngày, nhưng do lở �ê ở thượng 
nguồn nên nước dâng nhanh như cơn 
sóng thần ập xuống khiến người dân 
không kịp trở tay.
 Cuối làng, ngôi nhà cô Thanh 
rùng mình theo từng �ợt nước cuộn 

chảy. Trên nóc nhà, ba mẹ con ôm 
nhau run rẫy, sợ hãi khi mái ấm của 
họ �ang dần bị nước lũ nhấn chìm. 
Người cha của hai �ứa trẻ �ang công 
tác xa, vì vậy nên người mẹ trẻ cứ ẵm 
hai �ứa con �ứng trên mái nhà mới 
xây, bối rối không biết xử trí thế nào.
 Lềnh bềnh dưới dòng nước 
ngang qua ngôi nhà lẫn lộn quần áo, 
vật dụng hàng ngày và cả súc vật chết 
trôi… Mắt người mẹ như sáng ra khi 
có chiếc thuyền con của nhà ai �ang 
lắc lư tiến về phía nhà của cô.
 Lấy �ược chiếc thuyền con, cô 
Thanh yên tâm cho hai �ứa con của 
mình lên thuyền, buộc lại chiếc 
thuyền bằng dây thừng, cố �ịnh lên 
cột chống sét trên nóc ngôi nhà. Cô ân 
cần dặn dò �ứa con lớn:
 - Hoàng Anh! Con trông em cho 
mẹ. Nhớ không �ược nghịch nước �âu 
nhé! Mẹ vào nhà xem có gì ăn không, 
khi nào có người �ến phải gọi to �ể họ 
cứu mình.

Tiếng chuông chiều
Trần Cương

(Hà Nội)
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 Nói xong cô vội vã chui vào lỗ 
hổng trên mái nhà xuống phía dưới 
vớt vát mấy thứ bánh hộp và mấy gói 
mì tôm �ang nổi lềnh bềnh. Cô chán 
ngán khi cơ ngơi mới xây xong �ã 
ngập chìm trong mưa lũ.
 Như sực nhớ ra �iều gì khi nhìn 
vào bức tường, cô lặn xuống dưới cố 
mở tủ ra lấy giấy tờ, bọc tiền, vàng �ể 
trong túi bóng rồi cắm cúi trèo trở ra.
 Hai �ứa trẻ thích thú khi �ược 
�ong �ưa trong chiếc thuyền con, với 
chúng �ược du thuyền trên những 
mái nhà, trên những chót vót của lũy 
tre làng, và cả khoảng không �ầy nước 
�ục ngầu là một �iều thích thú, chúng 
tha hồ nghịch ngợm trên thuyền.
 Xa xa những chiếc thuyền cứu hộ 
nhanh nhanh, khẩn trương chạy �ến 
làm nước bắn tung tóe, sóng �ánh dập 
dềnh làm tốc ngói các ngôi nhà. Trên 
những chiếc thuyền có rất nhiều 
người �àn ông mặc áo phao chụp ảnh 
lia lịa:
 - Mẹ ơi! Có khách mẹ ơi!... Mẹ ơi, 
có người �ến nhà ta.
 Đứa trẻ ngây thơ say sưa nhìn 
�oàn thuyền lướt qua. Sóng nước dội 
vào ngôi nhà vang lên những tiếng 
loạp xoạp, ngói bị tốc lên khiến mái 
nhà thủng lỗ chỗ. Họ �ến �ã nhanh 
mà �i còn nhanh hơn, chụp ảnh xong, 
những con thuyền máy kiêu hãnh 
phóng �i thật nhanh như màn biểu 
diễn xiếc ngoạn mục. Sóng �ánh cộng 
hưởng với nước cuốn làm chiếc dây 
níu chiếc thuyền có hai �ứa trẻ bị giựt 
�ứt, lướt phăng phăng theo dòng 
chảy… Chới với trong không gian 
tiếng gọi mẹ của thằng bé lớn.

 Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, cô 
Thanh bàng hoàng khi nghe giọng của 
�ứa lớn: “Mẹ ơi! Thích quá, thuyền 
�ang chạy mẹ ơi… mẹ…ơi”. Cô linh 
cảm có �iều không hay, cố vùng lên 
trên nóc làm mấy viên ngói lìa xìa vỡ 
tung ra. Đứng trên nóc, người mẹ trẻ 
hốt hoảng khi không còn thấy hai �ứa 
con yêu dấu của mình, một cảm giác 
hối hận làm cô bối rối vứt hết cả thùng 
bánh, thùng mì, tiền và cả vàng xuống 
nước. Cô vội vã quỳ thụp xuống khóc 
ré lên: “Lạy Chúa! Xin thương những 
�ứa con của con, chúng còn quá bé. 
Hơn ai hết con biết Ngài rất yêu những 
người con của Ngài dựng nên, vì vậy 
chắc hẳn Ngài hiểu rằng con sẽ không 
sống nổi nếu không có chúng! Xin 
Ngài…Xin Ngài…”
 Cô lao mình vào dòng nước, rướn 
hết sức mình hối hả bơi theo dòng 
nước chảy… Bơi, bơi mãi, một sức 
mạnh phi thường trong trái tim trào 
dâng trên �ôi tay và �ôi chân làm 
người mẹ trẻ bơi loạn xạ. Mọi cố gắng 
dường như vô vọng khi bóng dáng 
chiếc thuyền con gần như mất hút 
trong dòng nước lũ hung hãn.
 Cô thất vọng khi bơi cả mấy cây 
số mà vẫn chưa tìm �ược con, mệt 
mỏi rã rời, cô ngửa mặt lên trời khóc 
tức tưởi, rồi cứ �ể cho dòng nước 
cuốn thân xác mình �i �âu thì �i. Cô 
như muốn phó thác bản thân mình 
cho Chúa �ịnh �oạt.
 Sắp chìm nghỉm thì bản năng 
sinh tồn làm cô vùng lên bơi tiếp, khi 
thấy xa xa tháp của ngôi thánh �ường 
vẫn còn sừng sững, trên nóc tháp 
Thánh giá màu vàng cam.

 Như một phép mầu xảy ra, cô thấy 
quấn ngang Thánh giá ở tháp dưới 
thấp hơn là cuộn dây thừng bị vướng 
lại �ó. Mừng rỡ, cô bơi vội �ến, cảm 
xúc vỡ òa khi chiếc thuyền vẫn �ang 
chở trên �ó hai �ứa con thân yêu.
 - Mẹ xin lỗi các con!... Tạ ơn 
Chúa… Mẹ xin lỗi các con!...
 Cô mừng rỡ kéo chiếc thuyền lên 
nóc thánh �ường, buộc chặt một �ầu 
dây vào tháp chuông, âu yếm nhìn hai 
�ứa con sung sướng như lần nữa �ược 
nhìn thấy chúng chào �ời.

* * *
 Hai ngày rồi mà nước vẫn chưa 
rút, trời vẫn mưa như trút, nước càng 
ngày càng dâng lên. Cả xứ �ạo như bị 
nhấn chìm trong cả biển nước �ục 
ngầu, tất cả như �ã chết, chỉ còn leo 
lét vài ngọn cây cổ thụ như cố ngoi lên 
mặt nước nhưng cũng bị gió �ánh tơi 
tả, phất phơ.
 Người mẹ vắt những giọt sữa cuối 
cùng cho hai �ứa con �ã lạnh tím tái. 
Đứa con chưa �ầy một năm tuổi cứ 
bíu lấy mẹ bú lấy, bú �ể như muốn 
hút hết chút sinh lực còn sót lại nơi 
người mẹ. Cô Thanh xanh xao như 
không còn giọt máu, ba ngày chưa có 
gì bỏ bụng, lại phải vật lộn với lũ, 
uống nước lũ, sức cô như bị vắt kiệt, 
cô gục ngã bên mạn thuyền…
 Đang mê man trong giấc ngủ mệt 
nhoài, bỗng nghe có tiếng rơi tõm 
xuống nước làm cô Thanh giật mình 
tỉnh giấc. Mắt hoa lên vì cơn �ói, vì 
mệt, nhưng cô cũng nhận ra �ứa con 
�ầu lòng là nguyên nhân của tiếng rơi 
tỏm kia, dòng nước chảy xiết dưới mái 
nhà thờ vô tình cuốn thằng bé �i 

không �ể lại một chút bong bóng của 
hơi thở dốc cuối cùng.
 Định thần lại cô bật dậy, mọi mệt 
mỏi kia tan biến �âu hết, cô hốt 
hoảng buộc dây kéo chuông nhà thờ 
vào chân mình rồi lao thẳng xuống 
dòng nước chảy xiết nơi thằng bé vừa 
rơi xuống. Không hiểu sao lúc �ó cô 
cảm giác mình có một sức mạnh thật 
lớn lao �ể có thể quẫy mình trong 
dòng nước xoáy, cố lặn xuống sâu, 
rướn hết sức theo chiều nước cuốn, 
với �ược �ến chân thằng bé, kéo lại 
ôm chầm lấy. Định thần lại, cô thấy 
mang tai của mình �au nhói, �ã hơn 
hai phút rồi cô chìm trong nước. Số 
phận con người quả là mỏng manh, 
chỉ ít phút không có không khí �ã lìa 
�ời. Bản năng sinh tồn trong cô lần 
nữa trỗi dậy, cô lấy hết sức tàn dùng 
hai chân kẹp lấy �ứa con, hai tay bám 
vào dây buộc chân kéo cả hai mẹ con 
lên khỏi mặt nước.
 Lên mái nhà thờ, tưởng như �ã 
�ứt hơi, cô Thanh nhận ra khuôn mặt 
tím tái nơi tay mình không thở nữa:
 - Con ơi!... Con ơi…hu hu…
 Lòng cô �au nhói khi nghĩ rằng 
�ứa con bé bỏng �ã bị tử thần cướp �i, 
cô như người �iên kêu gào thảm thiết 
với dòng nước lũ…
 - Không! Không, con ta không thể 
chết… Con yêu, mẹ sẽ cứu con….
 Người phụ nữ �ứng dậy bế xốc 
thằng bé lên, dùng hết sức tàn xổ cho 
nước trong bụng thằng bé nôn ra, 
từng ngụm nước bẩn kéo theo �ờm 
nhờn nhợt chảy dài theo gò má xanh 
xao, nhưng người con vẫn bất tỉnh. 
Dường như sự sống �ã không còn �ậu 
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lại nơi khuôn mặt tím tái kia. Cô 
Thanh vẫn không hết hi vọng khi hơi 
ấm vẫn còn �âu �ó nơi thân thể �ứa 
con. Mặc dầu không còn thấy mạch 
�ập nhưng cởi quần thằng bé ra, lỗ 
hậu môn vẫn chưa hở toác ra, �iều �ó 
làm người mẹ trẻ càng hy vọng mạng 
sống nơi �ứa con yêu dấu của mình 
vẫn còn. Gắng sức thổi hơi tàn của 
mình vào tràn ngập lồng ngực của 
thằng bé, người phụ nữ như muốn 
truyền chút sức sống còn lại �ể cứu 
lấy �ứa con, nhưng cái thân mềm 
nhũn vẫn không �ộng �ậy:
 - Hu hu… Mẹ xin con �ấy…. Mẹ 
xin con �ấy!... Lạy Chúa….
 Vừa gào khóc, vừa lấy tay day day 
huyệt nhân trung, người mẹ như kiệt 
sức vì �ói, vì �au, vì hoảng hốt khi 
nghĩ rằng �ứa con sẽ mãi xa mình.
 Mọi cố gắng gần như vô vọng, vì 
�ã hơn 5 phút vụt trôi nhanh mà 
thằng bé vẫn không có dấu hiệu phục 
hồi sự sống. “Còn nước còn tát”, cô 
Thanh cắn ngón tay của mình cho 
dòng máu nóng chảy vào miệng thằng 
bé… Từng giọt máu chảy vào cuống 
họng như phép màu làm cậu bé tỉnh 
dậy, thở hổn hển, ho sặc sụa, nôn 

nước thốc tháo…
 Người mẹ mừng rỡ ôm con vào 
lòng khóc rống lên, lần nữa cô �ã cứu 
�ược �ứa con, lần nữa sự sống �ã trở 
lại nơi cô. Quả là những phút giây kỳ 
diệu, nơi người phụ nữ có một sức 
mạnh tiềm tàng, phải chăng sức mạnh 
�ó �ến từ bản năng hay �ến từ tình 
yêu con bao la?
 Nước càng ngày càng dâng cao, 
chóp tháp chuông bắt �ầu chìm 
trong biển nước. Người mẹ sau khi 
�ặt thằng bé lên thuyền với �ứa em 
của nó, cô �ã không còn �ủ sức �ể 
leo lên thuyền nữa. Nước cứ lên 
cao dần, cao dần, sợi dây buộc 
thuyền cũng lút dần. Nước lên cao 
làm sợi dây kéo chúi �ầu thuyền 
xuống, chiếc thuyền bị nghiêng 
xuống như �ứa trẻ �ang chổng 
mông �ể chơi bi.
 Hết biến cố này �ến biến cố khác 
làm người mẹ như muốn �ứt hơi, 
nhưng thấy thuyền sắp lật úp xuống, 
người mẹ lần nữa dùng hết chút sức 
còn lại mở sợi dây buộc thuyền rồi 
dùng chính sợi dây �ó buộc quanh 
mình, chiếc thuyền trở lại tư thế 
thăng bằng, chạy phăng theo dòng 
 

nước một quãng rồi bị sợi dây giằng 
lại, �ứng yên.
 Đứa bé gần một năm tuổi vẫn 
ngủ tít mít, thỉnh thoảng thức dậy kêu 
khóc �òi ăn. Còn �ứa lớn không chút 
sức lực nào nữa, cứ nằm xoài nơi mạn 
thuyền nắm chặt tay mẹ rồi ngất xỉu.
Bóng tối buông xuống, cả ba mẹ con 
�ói lả, �ứa bé khóc thảm thiết, �ứa 
lớn thì ngất xỉu bất tỉnh, người mẹ bất 
lực lo lắng nhìn hai �ứa con trên 
thuyền. Nếu tình trạng này kéo dài, cả 
ba mẹ con sẽ không sống nổi. Khuôn 
mặt người mẹ hằn lên nỗi lo lắng, mệt 
mỏi, thỉnh thoảng co lại vì sợi dây 
buộc nơi chân siết chặt mỗi khi dòng 
nước chảy xiết kéo chiếc thuyền �i.
 Mắt người mẹ sáng lên khi trong 
�ầu bất chợt nghĩ ra �ược ý tưởng:
 - Ta không �ể con ta chết �ói 
�ược, không… Ôi, lạy Chúa xin giúp 
con! Xin giúp con, �ừng bỏ rơi con 
Chúa ơi! Con của con…
 Tiếng khóc �òi sữa của �ứa bé, 
và khuôn mặt tím tái của �ứa lớn làm 
người phụ nữ táo bạo hẳn lên, cô cắn 
hai ngón tay mình, một bàn tay cho 
�ứa trẻ bú thay bầu vú, tay kia bà cố 
dùng sức tàn, cạy miệng �ứa lớn cho 

máu chảy vào �ó. Rồi bà ngất lịm 
một nửa thân thể ở trên thuyền, một 
nửa bồng bềnh trong dòng nước �ục 
ngầu… Tiếng chuông nhà thờ thỉnh 
thoảng ngân vang �ùng �ục trên 
dòng nước bẩn, hung dữ.
 Hai ngày sau, nước rút hẳn �ể lại 
cả một vùng �ất Hương Khê trơ trụi 
�ầy rác bẩn. Tất cả còn lại chỉ là một 
�ống hoang tàn, cả huyện như chìm 
trong cảnh tang tóc, thê lương.
 Chiều hôm �ó người ta phát 
hiện ra bên cạnh ngôi thánh �ường 
chiếc thuyền có hai �ứa trẻ, �ứa lớn 
�ang ngất xỉu, �ứa nhỏ �ang ngậm 
ngón tay trỏ của một người phụ nữ. 
Cả thân thể cô ta như �ược quét bùn, 
mái tóc rối bù, hai cánh tay bị trói 
chặt vào mạn thuyền, bàn chân phải 
bị buộc vào dây kéo chuông…
 Cho �ến giờ người ta mới hiểu 
�ược tại sao hai hôm nay thỉnh 
thoảng lại nghe tiếng chuông nhà 
thờ, �ổ từng hồi trên cả khoảng 
trời vắng lặng bị nhấn chìm trong 
nước lũ…
 Tình mẹ thật vĩ �ại, lớn lao!
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 Với mọi người thì gia �ình nó 
�ược xem như là một gia �ình hoàn 
hảo. Bố là ông trùm xứ, mẹ làm giáo 
viên. Nhà có năm người con thì �ã có 
hai Cha hai Sơ rồi, chỉ còn một mình 
nó là �ứa con út nên cái gì cũng �ược 
cưng chiều nhất cả. Nhiều nhà cũng 
thích có �ược �ứa con như nó: học 
giỏi, �ạo �ức và hiền lành.
 Tốt nghiệp �ại học xong nó về 
nhà nghỉ ngơi và chờ ngày nhận bằng. 
Những ngày ở nhà, nó thấy nhớ cộng 
�oàn mà nó ở trong thời gian bốn năm 
học �ại học, nó nhớ các chị em và �ặc 
biệt là nhớ các giờ kinh, giờ chầu. Về 
nhà nó vẫn giữ �ược các thói quen �ạo 
�ức ấy bằng việc tham dự Thánh lễ, 
tham dự các giờ chầu của giáo xứ, 
những giờ kinh hàng ngày nó không 
bỏ sót. Không phải lo việc học nữa nên 
nó có nhiều thời gian rảnh hơn, nó 
hay ngồi suy nghĩ nhiều và nó thấy 
một sự thôi thúc trong lòng nó. Con 
�ường nó sẽ bước tiếp là con �ường 
ơn gọi dâng hiến. Nó muốn giống các 
Sơ chỗ cộng �oàn nó ở, sống dâng 
mình phục vụ, làm những công việc hi 
sinh thầm lặng. Nhưng nó không biết 
phải nói sao với gia �ình cả. “Nhà có 
các anh chị �i tu hết rồi, giờ chị mà 
muốn �i tu nữa thì cũng khó nhỉ! Chắc 
ba mẹ chị không cho �i �âu”. Mọi 
người ở cộng �oàn nó ở vẫn hay nói 
thế khi nghe nó kể nhà nó có năm 
người mà �i tu hết bốn người rồi, nên 

chưa xin mà nó biết chắc câu trả lời 
không �ồng ý của bố mẹ rồi.
 Đắn �o suy nghĩ, rồi nó cũng 
quyết �ịnh phải thưa với bố mẹ về ao 
ước �i tu của nó. Một hôm, sau khi ăn 
tối xong, nó lấy hết can �ảm mà nói 
chuyện với bố mẹ: 
 - Thưa bố mẹ! Con có chuyện 
muốn nói với bố mẹ.
 - Chuyện gì thế con?- Bố nó hỏi.
 - Thưa bố mẹ, con muốn… 
muốn… muốn �i tu.
 - Gì?... Đi tu hả? Anh chị con �i tu 
hết rồi, giờ con cũng muốn bỏ bố mẹ 
mà �i tu luôn à!
 - Dạ… Thật sự sau bốn năm ở trọ 
học tại cộng �oàn các Sơ và những 
ngày về nhà này, con thấy Chúa �ang 
mời gọi con bước theo Ngài trên con 
�ường dâng hiến, chứ không phải �ời 
sống gia �ình như bố mẹ muốn. Tình 
yêu Chúa �ang thúc bách con trong 
việc �em Tin Mừng �ến với những 
người chưa nhận biết Chúa, những con 
người bệnh tật �ang cần con bên họ.
 - Con ơi! Con nghĩ kỹ lại �i mà… Bố 
mẹ chỉ còn cậy vào con thôi, mẹ muốn 
con lấy chồng rồi có cháu �ể mẹ bồng 
ẵm như nhà người ta kìa. Sau này bố mẹ 
về già thì ít ra cũng còn con chăm sóc.
 - Con suy nghĩ kỹ lắm rồi mẹ à, xin 
mẹ hãy �ộng viên và cầu nguyện �ể con 
có thể kiên trì và bền �ỗ trong ơn gọi 
của mình chứ �ừng ngăn cản con...
 - Không, mẹ không �ồng ý!... Con 

thấy �ó, anh chị con �i tu hết, cả năm 
về �ược một lần, có khi không về 
luôn. Con có biết ba mẹ ở nhà buồn 
lắm không?
 Mẹ nó cứ một mực không �ồng ý, 
còn bố nó thì chỉ ngồi im mà không 
nói lời nào cả. Nó biết tính ba mà, ba 
luôn �ể mọi người tự do chứ không 
bắt ép ai theo ý mình cả.
 Xin, năn nỉ, mẹ nó cũng không 
�ồng ý �ể nó �i tu. Ngày nhận bằng 
tốt nghiệp sắp �ến, nó xin bố mẹ vô 
lại Huế �ể nhận bằng. Nói là vô lại �ể 
nhận bằng chứ mục �ích của nó là vô 
nhà Dòng. Thánh Giê-ra-�ô khi xưa �i 
tu thì �ể lại cho mẹ ngài lời nhắn: “Mẹ 
ở nhà, con �i làm Thánh”. Còn nó �i 
�ể lại cho gia �ình lời nhắn: “Con xin 
lỗi bố mẹ nhiều lắm, xin bố mẹ cầu 
nguyện cho ơn gọi của con”.

* * *
 Vô nhà Dòng hơn một tháng thì 
nó nhận �ược tin từ nhà vào là bố nó 
bị u não, �ang nằm viện chờ mổ. Tin ấy 
�ến với nó như một cú sét vậy, nó liền 
xin Sơ quản lý về nhà một thời gian �ể 
phụ mẹ chăm sóc bố. Những ngày về 
nhà, nó thấy thương mẹ quá. Mẹ nó 
ốm hẳn �i, chắc sụt cũng vài kí �ó, �ôi 
mắt thì thâm quầng vì thức chăm sóc 
bố. Sau mổ một tuần thì bố nó �ược 
cho về nhà �ể tiếp tục �iều trị. Tâm trí 
nó rối bời như tơ, nó không biết nó 
nên tiếp tục vô Dòng hay ở nhà phụ 
mẹ. Một mình mẹ nó mà chăm bố nó 
thì tội mẹ quá, �ạo làm con thì phải 
thảo hiếu với bố mẹ, nó chẳng biết 
phải làm thế nào là hợp lý.
 - Con tính khi nào vô lại nhà Dòng? 
- Mẹ hỏi nó trong ánh mắt buồn buồn.

 - Con không vô nữa �âu mẹ, con 
ở nhà phụ mẹ chăm sóc bố luôn. Mẹ 
thì �ã già rồi, không thể một mình 
chăm sóc bố �ược �âu.
Bố nó vội lên tiếng:
 - Con cứ vô Dòng tu tiếp �i, bố 
như thế này rồi thì nhanh khỏe thôi.
 - Con không phải lo gì �âu, một 
mình mẹ chăm sóc bố �ược mà. Hãy 
tiếp tục ơn gọi mà con �ang tìm hiểu 
�i. Qua cuộc phẫu thuật của bố, mẹ 
�ã thấy tình yêu thương vô bờ mà 
Chúa �ã dành tặng cho gia �ình mình. 
Mẹ sẵn sàng dâng �ứa con gái cuối 
cùng này cho Chúa.
 Thấy cả bố và mẹ �ộng viên, 
khích lệ nó �i tu, trong lòng nó vui 
lắm. Nó biết rằng �ây chính là phép 
màu mà Chúa �ã thực hiện, từ việc bố 
nó qua cơn nguy kịch �ến việc mẹ nó 
ủng hộ nó �i tu.

* * *
 Thời gian thấm thoát trôi qua, 
ngày mai là lễ Khấn lần �ầu của nó rồi. 
Ngày mai thôi, bố mẹ và các anh chị nó 
sẽ �ến �ây �ể tham dự Thánh lễ và cầu 
nguyện cho nó. Đêm nay, nó vào nhà 
nguyện và quỳ trước Thánh Thể, tạ ơn 
Chúa vì Ngài �ã dẫn nó �i suốt một 
chặng �ường vừa qua. Một cảm giác 
bình an tràn ngập trong tâm hồn rồi 
nó khe khẽ cất lên khúc ca tạ ơn:
 “Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, 
mãi muôn �ời con xin tạ ơn Chúa. Dù 
trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình 
Ngài thương con bước �i bình an. Xin 
ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi 
muôn �ời ca vang tình thương Chúa. 
Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, 
vì �ời con tất cả là hồng ân…”.

Truyện ngắn

Ơn gọi của nó
Nguyễn Như Quỳnh

(Quảng Ngãi)
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 Làng quê vào buổi sáng �ầu 
xuân, cho ta cảm giác thật yên bình, 
thư thái. Cảnh vật �ược tắm gội sau 
cơn mưa �êm trở nên thanh khiết lạ 
thường. Bầu trời như cao hơn, xanh 
hơn. Phía �ằng �ông, mặt trời vừa nhô 
lên, những tia nắng xuyên qua rặng 
cây vàng như nghệ. Mấy cây bàng già 
�ầu hồi �ã rụng hết lá, khốn khổ 
chống �ỡ với giá rét mùa �ông, giờ 
�ây, trên những cành sù sì �ã nứt ra 
những chồi non mơn mởn. Bất chợt 
thoảng qua làn gió nhẹ làm run rẩy 
mấy chùm lá còn �ọng những hạt 
mưa �êm. Không gian tĩnh lặng, tựa 
hồ như �ang thư giãn sau mấy ngày 
Tết ồn ào, náo nhiệt… Nhân �ang ngồi 
�ọc sách trên chiếc ghế �á �ặt dưới 
gốc cây xà cừ, nhưng anh không sao 
tập trung �ược. Đêm qua, Nhân và cha 
Phan trò chuyện khuya quá. Cũng �ã 
lâu rồi hai cha con mới có �ược giây 
phút gần gũi, thân tình như vậy.

 Nhân ở với cha Phan �ã �ược 12 
năm, khi anh bắt �ầu học cấp hai. Lúc 
�ó, cha Phan �ang coi sóc giáo xứ quê 
hương của anh. Năm vừa rồi, Nhân 
�ược vào học ở Tiểu Chủng viện. 
Trong số những người con của cha 
Phan, thì Nhân ở với ngài muộn nhất, 
khi ngài �ã ở vào tuổi “thất thập cổ lai 
hy”. Nhưng cũng có lẽ Nhân là người 
may mắn nhất, bởi anh không chỉ 
�ược thụ ân những �iều ngài dạy bảo, 
mà trên hết và hơn hết là chính con 
người của ngài với tất cả những gì là 
khí chất, tinh anh: Một linh mục �ạo 
�ức, thánh thiện; một người cha hết 
lòng quan tâm, yêu thương con cái. 
Nhất là ở vào cái tuổi của ngài, con 
người có nhiều hiểu biết và kinh 
nghiệm �ể nhìn cuộc sống rõ hơn, ít 
sai lầm hơn; và ở tuổi này người ta 
không còn sống nhiều cho mình, 
nhưng là cho một �iều gì cao quý hơn: 
Cho lý tưởng. Điều dễ dàng nhận thấy 

Tôi là kẻ lãng du 
Là ngọn cỏ mang nợ nần với gió
Món nợ yêu thương trả bao giờ cho �ủ
Nẻo phong trần tôi còn nặng �a �oan

Tôi là kẻ ăn mày trên vạn lối nhân gian
Xin từng chút tin yêu góp vào trong trang giấy
Để một ngày tình yêu thương thức dậy
Sau một �êm dài lạc bước giữa cơn mơ

Tôi giấu tình yêu vào giữa những vần thơ
Có nụ cười và cả dòng nước mắt
Tôi gửi vào thơ tình yêu thương của �ất
Mang lấy bể dâu nặng những kiếp con người

Tôi muốn �i, �i suốt cả cuộc �ời
Làm kẻ ăn mày trên con �ường chân lý
Xin những yêu thương còn mang nhiều ích kỷ
Trong gió yên bình, xin lấy những bão giông

Tôi góp vào thơ tất cả nỗi chờ mong
Đã xin �ược trên con �ường hành khất
Tôi muốn xin những gì �ã mất
Trong những ngày lạc bước yêu thương
Để tìm thấy tôi ở phía cuối con �ường
Nơi rũ bỏ trần gian và duyên nợ
Nơi trả hết �a �oan cho ngọn gió
Bước chân trần tôi về lại hồng hoang
Để thả mình trong từng phút lang thang.

Lời cỏ hoang
Trần Phương Nhã
(CHLB Đức)

Đêm xa quê tôi thao thức một mình
Chuông giáo �ường dắt tôi về nỗi nhớ
Dấu chân �ất tôi thuộc lòng hồi nhỏ
Để bây giờ tôi về giữa chiêm bao.

Đường làng tôi dừa mắc võng ca dao
Hương bồ kết lặng thầm qua ngõ
Lúa �ơm bông như em mắc cỡ
Tôi ngập ngừng như nắng rụng bờ mương.

Điệu bài chòi nhớ giọng nói quê hương
Bậu thương qua gừng cay muối mặn
Nón em che quên mưa quên nắng
Che tình tôi che nỗi nhớ ban �ầu.

Bờ tre làng vòng tay mẹ thương yêu
Tình chòm xóm như dây bầu dây bí
Thương cô Tấm tôi thấu tình trái thị
Dẫu khổ nghèo vẫn may túi ba gang.

Xóm �ạo tôi lặng lẽ hóa tâm hồn
Chẳng biết bao giờ �ã thành máu thịt
Câu kinh nguyện cùng tôi xuôi ngược
Thấp thoáng cánh cò lấm tấm mưa bay…

Đêm xa quê
Phạm Ánh
(Bình Định)

Những nẻo �ường dâng hiến
FX. Nguyễn Văn Đồng

(Vinh)
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ở cha Phan là thái �ộ lạc quan, là tấm 
gương lao �ộng không biết mệt mỏi 
cho công việc nhà Chúa. Có lẽ sự 
truân chuyên trong cuộc �ời �ã rèn 
giũa cho ngài có một ý chí và một 
nghị lực sống ít ai bằng…
 Mồ côi cha lúc lên bảy tuổi, ngài 
sống với mẹ và em gái. Rồi trong thời 
gian ngài học Tiểu Chủng viện thì nạn 
�ói năm 1945 xảy ra, �ã cướp �i sinh 
mạng người mẹ và người em gái yêu 
quý. Trên con �ường tận hiến ngài 
cũng gặp không ít những chông gai, 
thử thách: Hai lần trường �óng cửa và 
bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc 
�ời linh mục. Lúc này, trong �ầu Nhân 
còn �ang lởn vởn câu chuyện cha 
Phan kể hồi �êm.
 Năm 1965, cha Phan �ược thụ 
phong linh mục, Bề trên cử cha về 
quản nhiệm giáo xứ An Triều. An 
Triều là một xứ �ạo nghèo, nhà ở hầu 
hết là nhà tranh vách �ất, cuộc sống 
trồng trọt phụ thuộc nhiều vào thiên 
nhiên, dân tình quanh năm �ói kém. 
Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng bù lại 
giáo dân có một �ời sống �ạo rất 
mạnh mẽ. Hằng ngày mọi người quây 
quần bên vị cha chung trong những 
giờ lễ, giờ kinh sáng tối. Cha Phan 
quản nhiệm giáo xứ An Triều 24 năm. 
Nơi �ây �ã �ể lại cho ngài nhiều kỉ 
niệm khó quên, nhưng nhớ nhất có lẽ 
là chuyện �i bắn chim ở Vực Lấm.
 Một buổi tối mùa �ông… Ông Tài, 
người giáo xứ An Bình �i ra chợ Tràng 
�ể bán thuốc bắc. Ông là chỗ thân 
tình với cha Phan. Nhân có lễ �ầu 
tháng, ông �ến An Triều �ể dự lễ và 
vào thăm cha. Sau lễ, ông Tài vào nhà

xứ chơi rồi rủ cha �i bắn chim. Gần �ó 
có một cái vực gọi là Vực Lấm, hai bên 
bờ là những khóm cây, có rất nhiều 
chim.
 Đêm càng về khuya càng trở nên 
tĩnh mịch và sâu hun hút. Thoảng 
trong gió lạnh tiếng côn trùng rả rích 
cùng với tiếng ếch nhái bên phía cánh 
�ồng vọng lại như một bản hòa tấu 
trong �êm. Màn sương dày �ặc bao 
trùm lên ba bóng người �ang lùi lũi di 
chuyển về phía Vực Lấm. Cha Phan và 
ông Tài mang súng �i trước, chú Sự 
�ội chiếc thuyền nhỏ theo sau… Hôm 
�ó trời tối như mực và lại rét �ậm, 
nước ở Vực rất sâu nên �ã xảy ra một 
tai nạn �áng tiếc. Lúc �ó trên thuyền 
có cha Phan, ông Tài và người chèo 
thuyền là chú Sự. Khi thấy nước vào 
thuyền, ông Tài cuống cuồng làm chú 
Sự không vững tay chèo, thế là thuyền 
bị chìm giữa Vực. Chú Sự bơi �ược vào 
bờ. Khi vào tới bờ không thấy cha 
Phan và ông Tài, chú Sự vội bơi trở ra 
và may mắn kéo �ược cha Phan vào. 
Còn ông Tài thì �ã bị chìm…
 Đêm �ó, cả xứ An Triều nhốn 
nháo. Người chèo thuyền, người lặn, 
nhưng cũng không vớt �ược ông Tài. 
Mãi cho tới 13 giờ chiều ngày mai mới 
tìm thấy thi thể của người xấu số. 
Chiều hôm �ó con cháu ông Tài �ã ra 
và mai táng ông. Cũng may phía gia 
�ình ông Tài không có ai kiện tụng chi 
cả, nếu không thì sau này pháp luật 
còn gây khó khăn cho cha Phan nhiều 
hơn nữa.
 Tuy thế, công an và chính quyền 
xã sở tại �ã bắt giam cha Phan 3 ngày. 
Đến ngày thứ tư họ �ưa cha về làm việc

tại trụ sở công an huyện. Mấy hôm 
sau, công an tỉnh về khai quật mộ ông 
Tài lên �ể khám nghiệm tử thi. Hôm 
�ó, bà con giáo dân xứ An Triều có mặt 
rất �ông ở hiện trường. Khi hai người 
công an áp giải cha Phan lên chỗ quật 
mộ thì giáo dân vây quanh cha mà 
khóc. Dân can ngăn không cho �ưa 
cha lên �ó vì ngài vốn bị �au khớp 
phải tránh hơi lạnh, nhưng công an �ã 
�ẩy họ ra. Nhiều người sợ không dám 
giữ cha nữa, tuy thế dân vẫn cứ �ứng 
vây chung quanh. Lúc này cha Phan 
muốn tỏ ra bình tĩnh �ể trấn an dân, 
nhưng vẫn không khỏi bối rối. Chưa 
biết xử trí thế nào, thì có một ông già 
chen vào giữa hai người công an còn 
�ang áp giải cha Phan mà nói: “Tôi 
giao mấy người con tôi cho �ất nước, 
có �iều chi sai sót tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm. Trước hết, ta cứ làm 
�úng các thủ tục mà luật pháp quy 
�ịnh. Chứng kiến ở �ó �ã có �ại diện 
chính quyền, công an, viện kiểm sát và 
các cán bộ pháp y; về phía giáo xứ có 
các ông ban hành giáo và tôi �ại diện. 
Khi chưa có kết quả giám �ịnh pháp y 
và các chứng cứ rõ ràng thì các ông 
không thể buộc tội người khác. Cha 
Phan không nhất thiết phải có mặt ở 
�ó trong khi ngài có bệnh �au khớp…”.
 Thì ra, người vừa lên tiếng �ó là 
ông Biện, ông là người �ã từng làm 
Ban Hành giáo nhiều năm, nay �ã 
nghỉ. Ông Biện có một người con là 
liệt sĩ và một người con khác �ang 
chiến �ấu ở mặt trận phía Nam. Ông 
�ược tiếng là người cương trực, hiểu 
biết nên �ược nhiều người nể trọng cả 
trong �ạo lẫn ngoài �ời. Lúc này, hai 

người công an và các cán bộ ở �ó tỏ ra 
bối rối vì lời lẽ khẳng khái của một 
ông già và nhất là họ sợ quần chúng. 
Quả thật, sau khi ông Biện lên tiếng 
thì toàn thể giáo dân ở �ó cùng �ồng 
tình phản �ối các nhà chức trách, và 
hơn thế họ còn �òi thả tự do cho cha 
Phan. Làn sóng quần chúng càng lúc 
càng trở nên mạnh mẽ. Tình hình này 
thì việc khai quật mộ khó mà thực 
hiện �ược, một số cán bộ xã �ã tỏ ra 
lo lắng. Cả cánh �ồng náo �ộng. Hỗn 
cảnh �ó tưởng chừng khó có thể ổn 
�ịnh, thế mà có một người �ã làm 
�ược. Đó là ông Hải, chủ tịch xã. Ông 
Hải bình tĩnh �ứng ra giữa dân, giơ tay 
ra hiệu cho dân yên lặng rồi ông từ 
tốn nói: “Xin bà con cứ yên tâm, tôi 
xin bảo vệ công lý cho cụ Phan. Pháp 
luật nhà nước ta sẽ không kết tội ai, 
nếu người �ó không có tội. Xin bà con 
hãy tin tưởng vào sự công minh của 
pháp luật. Chúng tôi cũng mong sự 
việc sớm �ược �ưa ra ánh sáng �ể trả 
lại tự do cho cụ Phan. Tôi tin cụ Phan 
vô tội. Nhưng trước khi sự việc �ược 
làm sáng tỏ, mong bà con cứ bình 
tĩnh, �ể vấn �ề khỏi phức tạp thêm 
ảnh hưởng �ến cụ và truyền thống tốt 
�ẹp của xứ �ạo ta. Chúng tôi xin 
thuận theo nguyện vọng của ông Biện 
cũng là của bà con. Bây giờ cụ Phan 
cứ ở �ây không phải lên chỗ khai quật 
nữa”. Ông Hải nói xong thì không ai 
có ý kiến gì nữa...
 Hôm sau cha Phan lại bị bắt và 
giải �i. Cảnh nhà xứ, nhà thờ trở nên 
buồn thảm. Chúa nhật, giáo dân �ến 
�ọc kinh rồi về vì chính quyền 
không cho các cha khác �ến dâng lễ.
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Bây giờ �ang là thời bao cấp, ăn chia 
bằng công �iểm. Mỗi ngày công chỉ 
�ược vài ba lượng thóc, “cả dân tộc 
�ói nghèo trong rơm rạ” (thơ Chế 
Lan Viên). Đời sống của người dân 
An Triều cũng không nằm ngoài vòng 
kiềm tỏa của thời cuộc. Chỉ mỗi 
chuyện ăn mà �ủ mệt, bữa trưa lo 
bữa tối, có ai biết cha xứ bị giam ở 
�âu mà lui tới, thăm nom. Hơn ba 
tháng sau cha Phan mới �ược thả...
 Mải nghĩ, Nhân không biết là 
lúc này mặt trời �ã lên khỏi rặng 
cây, chiếu vào chỗ anh �ang ngồi. So 
với cha Phan, Nhân thấy con �ường 
ơn gọi của mình sao mà bằng phẳng 
quá. Học xong phổ thông, vào �ại 
học và bây giờ là chủng viện, tất cả 
cứ như lập trình sẵn. Nhân cũng biết 
rằng �i theo Chúa là �i trên con 
�ường thập giá, con �ường �ó với 
Nhân sao còn xa lạ quá. Nhưng thử 

hỏi, liệu khi phải mang thập giá, 
Nhân có �ủ can �ảm �ể bước tới 
cùng hay không? Đó là câu hỏi mà 
anh phải tự giải �áp cho chọn lựa 
của mình. Trên con �ường theo 
Chúa �âu phải lúc nào cũng có 
“tiếng chim rộn ràng”, “có nắng 
xuân trải lụa”. Cha Phan là người �ã 
vun trồng ơn gọi cho Nhân. Ngài vừa 
là người cha, người thầy, người anh 
dìu dắt Nhân trên hành trình dâng 
hiến. Nhân sẽ cố gắng �ể bước tiếp 
con �ường mà người cha yêu quý 
của anh �ã �i gần trọn cuộc �ời: Con 
Đường Theo Chúa.
 Nhân khẽ mỉm cười. Những ngày 
nghỉ Tết �ã sắp hết, ngày kia anh sẽ trở 
lại mái trường Chủng viện �ể tiếp tục 
chương trình tu luyện. Nhìn cảnh vật 
�ang căng tràn sức sống mới của mùa 
xuân, bất chợt Nhân liên tưởng �ến 
“mùa xuân ơn gọi” của cuộc �ời mình.  Tôi về Bình Hải, một chiều mùa 

�ông gió thổi lạnh, biển nhoà trước 
mắt không phân biệt nổi chỗ tiếp giáp 
chân trời. Nếu là biển vắng, chắc cảnh 
biển thế này làm não lòng du khách. 
Nhưng lại không, tôi thấy vui khi nhìn 
những chiếc thuyền neo trên bến lắc 
lư như �ang chào khách. Mấy người 
phụ nữ cặm cụi rửa mực, những con 
mực to bằng hoa bắp chuối. Đám trẻ 
say sưa �á bóng, dưới chân tôi hình 
con rồng ngộ nghĩnh vừa �ược vẽ trên 
nền cát ướt. Tôi chợt nghĩ, trong cảnh 
buồn nhịp sống vẫn sôi nổi thì cuộc 
�ời vẫn �ẹp.
 Câu chuyện Bình Hải có nhiều 
tập dài, kể vắn tắt là thế này: Nơi �ây, 
mãi �ến �ầu thập niên 60 của thế kỷ 
XX, hạt giống Tin Mừng mới �ược gieo. 

Thời ấy, cha sở Trung Tín là Tôma Bùi 
Đức có lòng nhiệt thành truyền giáo 
rất cao. Mới về nhận xứ �ược một 
năm, ngài �ã lên chương trình truyền 
giáo cho những xã lân cận, vùng �ất 
hoàn toàn lương dân. Ngài chọn người 
�i tiên phong �ến tiếp cận môi 
trường, rồi lập nhóm tông �ồ dấn 
thân truyền giáo. Hoàn cảnh thuận 
lợi, tinh thần của phong trào Công 
giáo Tiến hành �ang lên làm thành 
kết quả ngoạn mục. Chỉ thời gian 
ngắn, số người theo �ạo �ông, nhiều 
nhà nguyện �ược làm trên vùng �ất 
xứ biển từ thuở tạo thiên lập �ịa �ến 
lúc �ó mới biết Chúa của mình.
 “Thầy sai anh em �i như chiên con 
vào giữa bầy sói” (Lc 10,3), lời Chúa 
Giêsu luôn ứng nghiệm. Đoàn chiên

Câu chuyện Bình Hải
Lm. Giuse Nguyễn Quốc Việt, DCCT

(Quảng Ngãi)
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mới hạ sinh chưa �ược bao lâu �ã 
phải tan tác vì thời cuộc �ổi thay, nhà 
nguyện bị �ốt phá, tưởng rằng �ạo 
mới sẽ phai, không ngờ lại tựa như 
than hồng vùi trong tro bếp, ngày xưa 
người ta thường làm �ể giữ lửa. Năm 
1968, cha J.B Nguyễn Thế Thiệp, DCCT 
Châu Ổ về nhóm lại. Ngài xây nhà thờ, 
xây trường Trung - Tiểu Học Thiện 
Mỹ, mở thư viện, làm sân bóng �á, 
thiết kế khu chăn nuôi, chế biến 
mắm. Ngồi trong sân nhà thờ Bình 
Thạnh, nơi ngài �ang ở, miên man câu 
chuyện cũ, khi �ược hỏi, ánh mắt ngài 
nhìn xa xăm rồi gật gù nói nhỏ nhưng 
giọng rất rõ và chắc: “Người Bình Hải 
thành tâm, chung thủy, những khi 
�ược cá họ �em về chia nhau, có 
ngươi gặp nạn trên biển, cả làng ra 
�ốt lửa thức suốt �êm”.
 Cuộc chiến leo thang, năm 1972 
nhà thờ bị bỏ bom �ổ nát, xứ �ạo tan 
hoang. Đến thời hòa bình �ất nước 
yên lành không còn tiếng súng, người 
có �ạo vẫn “tha hương”, mẹ ngồi 
mong �ược thưa tiếng Amen to rõ 

giữa tiếng phi lao vi vu, tiếng sóng biển 
rì rào thân thuộc. Mỗi lúc trời êm mấy 
người con ra biển, �ến khi trở gió lòng 
lo mong con về. Mầu nhiệm lịch sử cứu 
�ộ của Chúa quá lạ lùng! Dân Chúa 
ngày xưa thời Cựu Ước mỗi lần bất 
trung là tai họa tới, chiến tranh, lưu �ày: 
“Bờ sông Babilon, ta ra ngồi nức nở mà 
tưởng nhớ Sion” (Tv 137,1). Dân mới theo 
ngoan �ạo cần �ược nâng niu thì xóm 
�ạo như bị xoá mờ. Có người thẫn thờ, 
buông xuôi, �ức tin phai nhạt; có người 
giấu kín hoặc bỏ luôn, nhưng vẫn còn 
�ó một “số sót” trung kiên sống �ức tin, 
qua năm tháng thấy rõ Chúa vẫn luôn 
�ồng hành.
 Không có nhà thờ nhưng vẫn còn 
cầu nguyện; không có chủ chăn 
nhưng vẫn tổ chức �ọc kinh liên gia, 
ngày Chúa nhật cộng �oàn tập trung 
cầu nguyện. Đó chính là lý do giúp 
cộng �oàn Bình Hải tồn tại qua bao 
thử thách, khó khăn. Năm 1991, �ược 
cha J.B Nguyễn Thế Thiệp, DCCT Châu 
Ổ hướng dẫn, mấy người �ầu tàu 
trong �àn chiên non còn sót lại �ã 

nộp �ơn xin làm nhà thờ. Năm năm 
sau, nhà thờ �ược dựng lại bằng cây 
Bạch �àn, lợp tôn Fibro-ximăng, 
vách �óng ván gỗ tạp, sát thềm nhà 
thờ là chợ, mỗi lần có khách ở xa về 
dự lễ ai cũng thấy xót xa ngậm ngùi. 
Cũng trong năm �ó, 1996, cha Giuse 
Phạm Minh Hảo, DCCT Châu Ổ, về 
dâng lễ các ngày thứ Bảy, Chúa 
Nhật. Đến năm 1998, ngài về ở hẳn. 
Hơn mười lăm năm phục vụ, �iều 
�ọng lại trong ngài là niềm hạnh 
phúc, như ngài chia sẻ: Đúng là: 
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi 
�i loan báo Tin mừng…”.
 Trong cánh �ồng của Chúa có 
thời �ể gieo, có thời �ể gặt. Năm 2013, 
cha Gioakim Nguyễn Quang Minh, 
DCCT Châu Ổ, về quản nhiệm. Giờ 
�ây, chợ �ã �ược dời �i, �ất nhà thờ 
�ược cấp sổ �ỏ và �ã có giấy phép xây 
nhà thờ mới. Ngày 24 tháng 11 vừa qua, 
mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 
Đức Cha Matthêu về cử hành Thánh 
lễ, nâng Bình Hải từ giáo họ biệt lập 
thuộc giáo xứ Châu Ổ, giáo phận Qui 
Nhơn lên thành giáo xứ, và bổ nhiệm 
cha Gioakim Nguyễn Quang Minh làm  
làm cha sở tiên khởi. Những ngày 
tới, khi xuân về, hy vọng giáo xứ 
Bình Hải sẽ rất xôn xao niềm vui 
làm nhà thờ mới.
 Hiện nay, giáo xứ Bình Hải bao 
gồm 5 xã: Bình Hải, Bình Phú, Bình 
Châu, Bình Tân và Bình Trị, trải dài 
dọc theo bờ biển huyện Bình Sơn. Nhà 
thờ nằm tại thôn Phước Thiện thuộc 
xã Bình Hải, �a số giáo dân tập trung 
tại �ây nên giáo xứ Bình Hải có thế 
mạnh là dễ qui tụ. Muốn �ến Bình 
Hải, từ thành phố Quảng Ngãi, ta �i 

quốc lộ 1A hướng ra Bắc. Đến ngã tư 
bùng binh Bình Long rẽ phải, gặp 
�ường Võ Văn Kiệt, rẽ trái, tiếp tục �i 
�ến ngã ba Bình Hòa, rẽ phải. Đến �ây 
cứ chạy mãi, �ừng bận tâm ngã rẽ, cuối 
con �ường là sát biển, giảm tốc �ộ vì 
khúc quanh hơi gấp, qua khúc quanh, 
thấy bảng chỉ �ường ghi tên thôn 
Phước Thiện, rẽ phải chạy thẳng là 
�ến. Nếu �i từ Đà Nẵng vào, �ến ngã 
ba Dốc Sỏi rẽ trái, qua cầu Bình Đông 
rẽ phải về hướng nhà máy Lọc dầu 
Dung Quất; �ến ngã ba bùng binh Nhà 
máy nước rẽ trái là �ường dẫn về giáo 
xứ Bình Hải.
 Ở Bình Hải có câu chuyện �ức tin 
hào hùng, có biển êm khi mùa xuân 
�ến, có con người dạt dào tình cảm. Viết 
�ến �ây tôi chợt nghĩ: Nếu ngày mùa 
�ông �ến Bình Hải �ứng trên biển xám, 
lòng còn thấy vui thì khi xuân �ến, nơi 
này chắc sẽ lắm �iều thú vị.
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Lời cáo lỗi & �ính chính
Trong tuyển tập Mục Đồng số 3, trang 94-97 có in truyện Nến Trời với 
tên tác giả Nguyễn Thanh Xuân, lấy lại từ báo Hoa Biển số 1 (năm 
2010). Nay có người giúp phát hiện �ây là truyện Thiên Cơ của tác giả 
Nguyễn Vũ Tuấn Anh (tên thật là Nguyễn Vũ Diệu). Chuyện �áng 
tiếc �ã xảy ra do sự chủ quan của anh Xuân. Trong thời gian anh 
Xuân �ang chăm sóc giúp các bạn trẻ sửa bài, một sinh viên tên 
Thanh, gửi truyện �ến, anh Xuân �ề nghị sửa �ổi một số ý và tựa �ề. 
Do có sự sửa �ổi, em Thanh �ề nghị ghép tên hai chú cháu vào ngay 
trong tên anh Xuân. Lắm khúc mắc thật khó lý giải thỏa �áng, thế 
nhưng sau khi phát hiện và tìm hiểu kỹ lưỡng, chúng tôi trực tiếp 
trao �ổi với tác giả Nguyễn Vũ Diệu, ông �ã rất vui vẻ thông cảm. 
Chúng tôi chân thành biết ơn và xin lỗi tác giả Nguyễn Vũ Diệu, 
�ồng thời cũng xin lỗi các �ộc giả của nội san Hoa Biển và tuyển tập 
Mục Đồng. Mong các bạn tiếp tục �ồng hành với chúng tôi trên 
bước �ường phục vụ lắm lúc không êm xuôi.

Ban Biên soạn Mục Đồng
Liên kết xuất bản

CÔNG TY TNHH IN ẤN - DV - TM - SIÊU TỐC

7/3 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Q.7, TP HCM

Tuyển tập thơ văn
Tập 4

Xuân Yêu Thương

Chịu trách nhiệm xuất bản

GĐ. Bùi Việt Bắc

Chịu tránh nhiệm nội dung

TBT. Lý Bá Toàn

Biên tập: Ngô Thị Hồng Tú

Sửa bản in: Đăng Khâm

Trình bày: Khiêm Huỳnh

Bìa: Lê Sa Long

In 5.000 bản, khổ 16x24 cm tại Công ty TNHH In ấn DV - TM Siêu tốc - 7/3 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú 
Thuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh. Số xác nhận �ăng ký xuất bản: 254-2018/CXBIPH/79-03/HĐ. Quyết 
�ịnh xuất bản số: 52/QĐ-NXBHĐ, ngày 19 tháng 1 năm 2018. In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 
2018. ISBN: 978-604-89-2626-7 



Xin �iền các thông tin chi tiết gửi về Lm. Võ Tá Khánh, 116 Trần Hưng Đạo, 
Tp Quy Nhơn - hoặc liên lạc với Văn phòng Mục Đồng, S�t: (0256) 350 1373, 
<tapsanmucdong@gmail.com>

Tiền �ặt mua ấn phẩm xin chuyển vào tài khoản Nguyễn Đức Quang - Số 
TK: 4305205033153 - NH: AGRIBANK chi nhánh Phù Cát - Bình Định. Khi 
chuyển tiền xong xin vui lòng báo về ĐT: 0989636995 (Cha Quang).

Xin quý �ộc giả giúp Mục Đồng bằng cách mời bạn hữu cùng mua ấn 
phẩm và ghi chung một �ịa chỉ người nhận. Nếu �ộc giả hiện �ang sống 
xa nhà, không có nơi ở cố �ịnh thì nên �ăng ký ấn phẩm chung với một 
ai �ó có �ịa chỉ cố �ịnh �ể họ nhận bưu phẩm và giữ lại giúp. Việc �ăng 
ký chung sẽ có lợi cho cả �ôi bên: Gửi càng nhiều quyển trong một bưu 
kiện, tiền tem bình quân mỗi quyển càng giảm; có thể chuyển tiền chung, 
�ỡ cước phí và khỏi mất thì giờ.

Các tập 1, 2 và 3 �ã hết.




