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*** GIẢI NHÌ ***

Nỗi đau trên ánh mắt
Tác giả: Hà Ngọc Hoàng 

1.
Chạm vào sự dại khờ trên ánh mắt
Và ý nghĩ bị đánh cắp
Những nếp nhăn trên trán ngày một dài
Một lối mòn buôn người bất hợp pháp Việt – Anh

39 nạn nhân tử nạn
Nỗi đau dân tộc Việt
Trên container đẫm máu và xác phân hủy
Không nhận được người thân

Buôn người nghe quen mà lạ
Như nô lệ thời tiền sử che đi ánh nhìn
Một mức án cho kẻ sát nhân không lối thoát
Nhưng vẫn làm đau triệu con tim người Việt

Ánh mắt rất trẻ
Ảo tưởng ra nước ngoài đổi đời
Lại sa lưới vào những đường dây không lường trước
Tiền làm mờ mắt

2.
Chẳng may có mối lương cao
Lừa sang biên giới đào ao nuôi mình
Làn da đôi mắt rất xinh
Ở quê đánh đắm thuyền tình ngước sang
Mẹ cha nước mắt hai hàng
Con đi biệt tích đa mang xứ người
Bao giờ nước mắt chảy xuôi
Mất tin con nuốt nụ cười mà đau.
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 *** GIẢI NHÌ ***

Xin đừng đánh em
Tác giả: Vũ Ngọc Thảo 

Em khổ lắm
Bơ vơ lạc mẹ
Tựa cửa người
Xin hơi ấm thương nhau
em non nớt trong hình hài mầm mạ
chưa kịp vươn đã bị chột mất rồi 
đừng đánh em khi em còn bé lắm
chưa biết quét nhà
chưa biết trông em
chưa quen tay rửa bát
chưa biết tại sao
giấc ngủ chỉ ít giờ
chưa biết tại sao cứ làm lụng thật nhiều
và đòn roi vẫn không tha bờ vai mỏng manh
em còn nhỏ lắm
xin đừng đánh em
xin đừng đánh em
cho em được nương nhờ hơi ấm
từ phía xa lạ
từ phía nhà người
cho em được nương nhờ
cửa nhà người khi em đã ở đây
cho em được làm mầm cây
được lớn lên như mầm cây khác
không phụ ơn người cho em được lớn lên
xin đừng đánh em
xin đừng đánh em
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*** GIẢI BA ***

Về đi em
Tác giả: Phan Thị Hường

Em đừng nhẹ dạ cả tin
Nghe theo lời bọn mẹ mìn rủ rê

Những câu nịnh hót say mê
Bỏ cha mẹ, bỏ làng quê ân tình
Mong sao cuộc sống hiển vinh

Nào ngờ cạm bẫy đời mình khổ đau
Dã tâm ác độc hiểm sâu

Bưng kín miệng không một câu luận bàn
Tránh người thân kẻo lại can

Đổi đời mong sống giàu sang xứ người
Tuổi còn trẻ đẹp em ơi

Bỗng dưng chuốc lấy cuộc đời bùn dơ
Nỗi đau ai biết mà ngờ

Trong đêm tối đến bao giờ sáng lên
Em bừng thức tỉnh con tim

Đừng nghe lừa gạt đắm chìm nỗi đau
Bán thân xác kiếp khổ sầu

Cuộc đời ô nhục: tìm mau đường về
Vứt ngay những nỗi u mê

Niềm vui đến – hết ê chề buồn thương
Trở về đất Mẹ yêu thương

Sống trong tủi nhục tha hương được gì 
Em đừng mặc cảm so bì vàng thau

Thương lòng lành lại vết đau
Để em bước tiếp sắc màu ngày xanh.
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*** GIẢI BA ***

Lời ru cho em
Tác giả: Dạ Thảo

Là phụ nữ ai cũng muốn bình yên
Được vui vẻ không ưu phiền mệt mỏi
Nhưng cuộc sống không như gì ta nói
Bao mảnh đời buốt nhói trái tim nhau.

Kẻ buôn người mang đến những khổ đau
Chúng núp dưới hình hài người lương thiện
Lời ngon ngọt mượn chiêu bài tìm việc
Đem bán vào những hang ổ mại dâm.

Phận yếu mềm chỉ biết sống lặng câm
Biết kêu ai thăng trầm buôn thân xác
Sống đọa đày trong kiếp người đen bạc
Đường tương lai đi lạc chẳng lối về.

Bao người thân đang chờ đợi ở quê
Mong mỏi mắt ngày về vui đoàn tụ
Vòng tay mẹ lời ru luôn ấp ủ
Trọn cuộc đời gom đủ hết yêu thương!
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*** GIẢI KHUYẾN KHÍCH ***

Lỡ lầm
Tác giả: Lan Lê

Tuổi xuân con gái nhà lành
Lỡ lầm vướng phải gian manh lọc lừa
Phận bèo, kiếp tạm, sống thừa
Món hàng rẻ rúng bán mua cũng đành

Em ơi! Áo rách vá lành
Cuộc đời bầm dập, tan tành vá sao?
Xót xa phận gái má đào
Tương lai mờ mịt lối nào cho em?

Tin lời kẻ xấu nịnh khen
Này em xinh đẹp, dịu hiền, dễ thương
Dập dìu sánh bước chung đường
Đâu hay ngõ cụt hết phương quay về

Hồn hoang lạc giữa bến mê
Tấm thân ô nhục ê chề lắm thay!
Tiếc công Cha Mẹ đêm ngày
Nâng niu, hi vọng sau này con khôn

Vô tình thành kẻ vong ơn
Tủi lòng Cha Mẹ, giận hờn lắm thay!

[          ]11



*** GIẢI KHUYẾN KHÍCH ***

Em ơi 
(Khóc em bên trời Tây)

Tác giả: Đặng Đình Nguyễn

Không tin! Không thể nào tin!
Em tôi vừa đấy ... giờ tìm xác xa
Mắc vòng cạm quỷ, bùa ma
“Thiên đường mơ ước” lại là “ướp đông”? *

Em ơi! Vời vợi chờ mong
Nghẹn lời mẹ gọi nén lòng lệ rơi
Tìm nơi đất lạ “đổi đời”
Ngờ đâu heo hút là nơi vĩnh hằng?
Thế là chẳng kịp chối chăng
Tuổi xanh phút chốc hóa băng đá đày
Phương trời nào biết rủi may
Về nhà em nhé những ngày đoàn viên
Về đây mái ấm bình yên
Còn nghèo nhưng vẹn nguyên – Quê nhà!

Em ơi!
Tuyết phủ, lệ nhòa
Hương tàn, khói rụng để mà biệt nhau!

Tháng 11 – 2019

*Vụ 39 người Việt chết trong container ở Essex, Vương quốc Anh ngày 23 tháng 10 năm 2019. 
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*** GIẢI KHUYẾN KHÍCH ***

Suy tư 
Tác giả: Minh Nghĩa  

Thương em thân gái đoạn trường 
Còn đâu môi thắm má hường thuở xưa 
Dòng đời muôn ngả đẩy đưa 
Lỡ vào tệ nạn bán mua con người 

Úa tàn một nụ hoa tươi 
Xác thân nô lệ tiếng cười còn đâu 
Thân ngà nức nở canh thâu 
Âm thầm tủi nhục giọt châu lặng thầm 

Bộ, Ngành, Chính phủ, quyết tâm 
Thực thi luật pháp toàn dân đồng lòng 
Hãy cùng gạn đục khơi trong 
Bình minh hé rạng nắng hồng tỏa lan 
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Hạng mục: 

TRUYỆN NGẮN
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*** GIẢI NHẤT ***

KẺ MẠT VẬN
Tác giả: Nguyễn Duy Liễm

Thiếu tá Công Chính, người đã có nhiều năm làm công việc quản 
giáo ở một trại giam giờ đang đối mặt với gã đàn ông, vẫn không thể 
tin ở điều vừa nghe được:

- Thưa cán bộ. Tôi xin được quay lại ở tù.

Kẻ đang ngồi trước mặt ông khó đoán được tuổi. Hắn ở độ tuổi nào? 
Bốn mươi hay năm mươi? Khuôn mặt mỏng. Mắt như mắt lươn. Đã 
vậy lòng trắng trong tròng mắt nhiều hơn màu đen. Mỗi cái liếc 
nhìn đã thấy lóc lên vẻ gian manh và ti tiện.

- Anh nói rõ lại xem nào? – Viên cán bộ quản giáo phải 
hỏi lại hắn. Nửa đời sống với can phạm, ông chưa từng 
nghe có kẻ nào vào đây mà lại nói ra câu ấy. Người nào 
vào đây cũng muốn chạy tội – bằng nhiều cách. Miễn 
là để được giảm xuống tối đa tội trạng, mong cơ hội 
rút ngắn những ngày cầm tù. Đây, lần đầu tiên ông 
nghe có một kẻ xin quay lại nhà giam, nhận thêm tội 
để được ở lại nhà tù: “Anh muốn xin vào lại trại giam?”

- Thưa cán bộ, vâng ạ!

Sau khi xem xong mớ giấy tờ về nhân thân, tùy thân hắn đưa, viên 
thiếu tá quản giáo nhìn thẳng vào cái mặt choắt như mom cày, với 
bộ dạng ủ rũ như gà mắc dịch của hắn, ông lại hỏi:

- Anh đã thi hành án và được trả tự do ba tháng nay, 
tại sao không về quê hương mà tu chí làm ăn để sống 
với người thân, lý do gì anh xin quay lại trại giam?

- Thưa cán bộ. Mười năm tù vừa qua mới là cái giá tôi 
phải trả cho phần tội lỗi mình gây ra mà pháp luật đã 
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công khai xét xử. Nhưng cái phần tội lỗi còn cố tình 
giấu giếm chưa khai báo mới là trọng tội kia ạ. 

- Ngần ấy năm cải tạo trong trại, anh có đủ thời gian 
nghiền ngẫm để lương tâm thức tỉnh, tại sao không 
khai báo để đến hôm nay mới quay lại. Có phải đến 
giờ anh mới day dứt về phần tội lỗi còn lại của mình 
không?

- Dạ thưa...

Hắn ngập ngừng ngẩng mặt lên nhìn lén người cán bộ quản giáo 
rồi mới buột ra:

- Dạ thưa cán bộ, có lẽ không phải vậy đâu ạ!

- Nghĩa là thế nào?

- Dạ, thưa cán bộ. Lẽ vì ở tù ra, tôi mới nhận ra mình 
không còn chỗ trong cộng đồng nữa. Vì tôi bị xem là kẻ 
lạc loài, bị xua đuổi, nên tôi nghĩ chỉ còn có trại giam 
mới là nơi dung nhận để tôi được tá túc...

Nói được đến đây, hắn gục mặt phủ phục xuống bàn. Viên sĩ quan 
quản giáo cũng dừng, không chất vấn nữa. Ông lấy giấy bút ra để 
trước mặt hắn.

- Anh Tấn – tên hắn. Anh nên bình tâm lại rồi tự thuật 
lại quá trình tội lỗi của mình.

Thế là hắn cặm cụi bên tờ giấy hàng mấy giờ liền. Một quãng đời 
chưa phải là dài mà tội lỗi hắn gây ra ghi lại đen đặc trên nhiều 
trang giấy...

***

Tấn là con út của một gia đình không mấy khá giả. Người anh lớn 
của hắn đã lập gia đình rồi theo bên vợ vào Tây Nguyên lập nghiệp 
từ sau ngày đất nước thống nhất. Thôi thì “giàu con út, khó con út”, 
mẹ cha hắn dồn lực cho hắn học lên bậc đại học. Nhưng học xong 
cấp ba, hắn được gọi đi nghĩa vụ quân sự. May cho hắn, đang chập 
chững trong những bước đi rèn luyện quân ngũ trên thao trường 
thì hắn được chọn đi đào tạo sĩ quan. Ra trường tuy còn trẻ măng 
mà hắn đã mang đôi hàm Thiếu úy, làm bạn bè cùng trang lứa “lác 
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mắt” nhìn.

Có mấy ngày về phép mà hắn đã dễ dàng làm quen rồi chinh phục 
được Tuyến – cô gái cùng thôn có khuôn mặt tròn trịa xinh xắn, 
vừa bóc khăn quàng đỏ, lại còn đang học dở lớp bảy.

Hắn chỉ có ý yêu chơi thôi “cho biết” chứ lấy vợ thì dại gì mà vội. Mẹ 
hắn giục cưới, hắn vặc lại:

- Tuyến chưa đủ tuổi, mà con còn bay nhảy, mẹ bắt con 
mắc vội cái “rợ vào chân” à?

Trở về đơn vị, cuộc đời binh nghiệp đang thênh thang rộng mở, Tấn 
hăm hở tiến thân. Bỗng hắn nhận được điện của gia đình:

- Mẹ chết, về ngay.

Thủ trưởng đơn vị cho hắn về chịu tang. Hắn mang bộ mặt đưa 
đám vừa về đến đầu ngõ đã thấy mẹ hắn chạy ra đon đả đỡ ba lô, 
kéo hắn vào nhà. Cái miệng nhoe nhoét cốt trầu của mẹ Tấn vén 
lên hết cỡ rồi nhìn hắn ngấm nguýt:

- Mẹ không ngờ anh tẩm ngẩm mà đấm chết voi đấy.

Thì ra ở nhà bố mẹ Tuyến vừa đưa cô sang “ăn vạ” vì Tuyến đã có thai 
với hắn.

Đám cưới tảo hôn nhanh chóng được thực hiện. Chẳng được cấp 
phép hay cấp giấy đăng ký kết hôn, song từ đấy hắn thành gã trai 
đã có vợ.

***

Trở lại quân ngũ, Tấn được thuyên chuyển về một thị xã vùng biên 
phía Bắc.

Sự kiện năm 1979 làm cửa khẩu phía Bắc bị đóng kín mất mười 
năm. Hắn được thuyên chuyển về vùng biên gặp đúng lúc cửa 
khẩu phía Bắc “tan băng” mở lại. Và hàng hóa bị ứ đọng rất lâu từ 
hai phía được dịp ùa sang nhau. Trong lúc Nhà nước còn buông 
lỏng cơ chế quản lý vùng cửa khẩu, đám người cơ hội họ tìm mọi 
cách len lỏi đưa hàng đi, tuồn hàng vào. Bằng cách xuất nhập khẩu 
vô chính phủ ấy, họ vơ vét làm giàu.

Tấn được biên chế về lực lượng biên phòng quản lý bảo vệ vùng 
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biên. Đáng lẽ phải ngăn chặn mọi hành vi làm ăn bất chính thì 
ngược lại máu tham trong hắn như hạt cỏ dại ẩn sâu trong bùn, 
trong đất nay gặp dịp nảy mầm lan trên mặt đất: dắt mối, dung 
túng, chỉ đường cho bọn buôn lậu để được ăn chia lợi nhuận. Hắn 
thu được kha khá tiền vàng. Và rồi cái lối mòn muôn thuở mà bấy 
lâu nay loại người bất chính như hắn không sao tránh khỏi: hưởng 
thụ. Với câu muôn thuở đã được người đời đúc kết: Giàu đổi bạn, 
sang đổi vợ.

Sẵn có tính phong tình trác táng, hắn tìm đến quán giải khát “Biển 
tình”. Mẹ con chủ quán từ thành phố Hải Phòng đưa nhau ra biên 
cương lập nghiệp. Mẹ góa, con côi. Mẹ con đều giống nhau về phong 
cách chèo kéo khách. Mụ mẹ thì mắt tô vẽ cầu kì lúc nào cũng núng 
niếng đong đưa như dính nước. Áo mặc bó thít lấy cái thân hình 
núng nính như bó giò. Đã vậy cổ áo khoét rộng để hẫng đến tận nơi 
có chiếc mặt ngọc của sợi dây chuyền thả tòn ten giữa hai khe của 
bầu ngực đồ sộ, quá cỡ.

Cô gái cũng tỏ ra không thua kém mẹ. Ngoài những mánh lới được 
mẹ truyền để chèo kéo khách, cô này còn biết tận dụng thế mạnh 
của mình – sự trẻ trung quyến rũ để lả lơi, mồi chài. Những kẻ có 
sẵn máu phong tình như hắn đã bước vào đây thì có khác gì bị chìm 
ngợp giữa biển tình.

Thế là bẫy đã giăng ra. Chẳng phải dài thời gian như “lửa gần rơm...” 
mà là xăng gặp lửa. Lại có ngọn gió phất phơ từ tay mụ nên chỉ vài 
lần tiếp sức, con gái chủ quán Biển Tình đã đổ vật vào lòng Tấn. Rồi 
cái bụng của cô nàng cũng đội áo chồi lên.

Mụ chủ quán chẳng đắn đo, vì cuộc đời mụ từng trải qua như vậy. 
Giờ con gái mụ “giọt sau” lại nhỏ đúng vào lối cũ. Mụ lên thẳng ban 
chỉ huy đơn vị báo cáo. Đơn vị quyết định cho hắn ra quân.

Hắn có hơi bị sốc, tiếc rẻ cái vị trí đang béo bở. Nhưng sau định 
thần lại, hắn lại an tâm ngay. Con đường làm ăn đã rộng mở sau bao 
nhiêu những phi vụ, manh mối và quen biết. Giờ không cần phải e 
dè nữa, hắn lên kế hoạch rồi hăm hở lao vào cuộc.

Trước hết, hắn làm đám cưới. Mới hai mươi nhăm tuổi đời, hắn đã 
hai lần cưới vợ. Mà là hai lần cưới tảo hôn.
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Dưới bàn tay nhào nặn của bà mẹ vợ mới, số tiền vàng kiếm được 
của hắn bấy lâu nay đã biến thành căn nhà lầu sang trọng và vốn 
liếng quay vòng cho cô vợ trẻ. Còn hắn lại bám lấy đường biên, làm 
kẻ hoa tiêu, dắt mối cho những kẻ cần bán, cần mua của hai miền 
biên giới.

Nhưng lòng tham trong hắn thì vô tận. Chưa hài lòng với đồng tiền 
lèo tèo kiếm được từ nghề hoa tiêu dắt mối, hắn quyết tìm ra những 
chiêu làm ăn mới để có cơ hốt bạc.

Cái chợ bùng phát vô chính phủ giữa vùng biên là một cái chợ hổ 
lốn, thượng vàng hạ cám, thứ mà bên đây đang ứ đọng, muốn bỏ đi 
thì bên kia khan hiếm và ngược lại.

Hắn tức tốc tìm cách móc nối với đối tác từ bên kia biên giới. Nhằm 
lúc đêm khuya, hắn tìm đến khu vực đảo Tổ Chim, thuê dân sở tại 
dẫn đường cắt qua biên giới. Đến được Sùng Pạc – Đông Hưng thì 
trời vừa rạng sáng. Từ đấy, hắn đi bộ sang Vạn Mỹ tìm gặp A Sầu.

A Sầu là người Hoa gốc Việt, dân chuyên chạy mánh từ khi đường 
biên mở bung ra. Đã từng gặp nhau ở Đông Hưng, ở Móng Cái nhiều 
lần. Thấy hắn sang bất ngờ, A Sầu tay bắt mặt mừng:

- Ì dà. Tấn! Mày lặn lội đêm hôm sang đây tìm tao hẳn 
phải có việc gì cần cấp lắm đấy nhỉ?

- Tất nhiên là phải có việc gì cần cấp tao mới lặn lội 
sang đây tìm mày.

Tấn không nói ngay ra cái điều cần cấp mà cả hai cần gặp nhau, cần 
trao đổi mà hắn bảo:

- Mày phải cho tao ăn cái gì vào dằn bụng trước đã. Tao 
đang đói lả đây này.

A Sầu sai vợ bê ra bữa sáng. Mấy tô cháo lỏng bỏng rặt thấy nước 
là nước, một đĩa cá một nắng chiên giòn và thêm đĩa cà là thầu (củ 
cải nén).

Tấn đưa thìa vào khoắng hết cả hai tô mới được một bát gạo bung. 
Hắn ăn quấy quá rồi ra bàn ngồi uống nước. Lúc ấy hắn mới rỉ rả 
nói ra cái mục đích vượt biên đêm hôm sang đây. 

A Sầu ngồi nghe, sáng mắt lên rồi hắn hỏi:
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- Nhưng (món hàng) mày nói thì kiếm từ đâu?

- Tiền. Cứ có tiền là có tất. Tấn nói chắc như đinh đóng 
cột.

Cùng một nhóm máu say tiền với nhau, không để gợi ý đến lần thứ 
hai, A Sầu giao việc trông coi đầm tôm lại cho vợ, cho con rồi theo 
hắn lao qua biên giới.

***

Vậy là hai đứa lập một đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới.

Phụ nữ thì thiếu gì, ở đâu chả gặp, buôn bán loại hàng này có khi 
chẳng cần vốn liếng, chỉ cần mồm mép, tán tỉnh, thêu dệt, hứa hẹn 
là bỗng chốc có thể biến ngay được những cô gái nghèo, nhẹ dạ cả 
tin thành “hàng hóa” để đưa qua biên giới.

Sự thừa thiếu giới tính của đất nước hàng tỷ dân thì thị trường 
ấy là bất tận. Cung chẳng kịp cầu. “Hàng” lúc nào cũng khan cũng 
hiếm.

Trong khi ngồi chờ “các vệ tinh chân rết” về vùng sâu vùng xa lừa 
mị những cô gái cả tin ham muốn đổi đời, cái đầu ma quái của hắn 
chợt lóe ra hình ảnh cô vợ lớn ở quê mà cha mẹ cưới cho hắn. “Một 
cái đuôi khó chịu. Tại sao ta không thanh lý, cắt phéng cái món nợ 
nhủng nhẳng này đi nhỉ?”

Đã từ lâu đam mê cô vợ mới, hắn đã bỏ bê luôn cô vợ cũ ở quê. 
Thậm chí, nghỉ phép hắn cũng không về. Nhưng gần đây do công 
việc làm ăn, hắn có đảo qua về nhà một vài lần. Thấy cô vợ cũ vẫn 
trẻ trung mơn mởn và cô vẫn chung thủy, mặn mà. Hắn lại nhào 
vào ôm ấp, ân ái.

Vợ cả hắn cứ ngỡ hắn vì bận mải với công việc mà ít đá thảo về nhà 
chứ chẳng hề nghi ngờ hắn đã có thêm vợ bé.

Còn hắn thì bị cô vợ bé “cầm tinh”. Bao vốn liếng hắn mang về đều 
nằm trong tay cô ta cả. Giờ chỉ cần thấy hắn lửng lơ với cảnh “một 
chum hai gáo” thì hậu họa sẽ khôn lường. Nhân đà này hắn quyết 
định phải thanh lý ngay. Đây là thứ tài sản mình sở hữu bấy lâu 
nay. Dại gì bỏ phí.

Suy nghĩ ấy hắn cho là thượng sách. Vừa thu hồi được vốn mà lại 
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ổn thỏa việc gia đình. Hắn tức tốc về lại quê. Trong lúc đầu gối, má 
ấp, hắn ngọt ngào nhỏ nhẹ:

- Em ạ! Anh đã ra khỏi quân đội, đã chuyển ngành về 
làm cán bộ hải quan ngoài Móng Cái. Đây là dịp may 
có được, anh muốn vợ chồng mình được gần gũi nhau 
nên đã thuê sẵn một căn nhà, mở một quầy hàng. Anh 
đón em ra đấy bán hàng để vợ chồng có điều kiện 
chăm sóc cho nhau.

Vợ hắn nghe xong chỉ biết rưng rưng cảm động. Ai mà còn nghi 
ngờ đến sự chăm lo của chồng đến vợ. Vợ hắn chỉ đắn đo:

- Hình như chúng mình sắp có thêm đứa con nữa. Hay 
để em sinh nở mẹ tròn con vuông rồi hãy dời đi.

Hắn ôm vợ, ghì chặt vào lòng nhưng trong đầu lại lóe thêm một 
mưu ma mới. Hắn ngọt ngào dỗ vợ:

- Em không phải lo. Chúng mình chỉ cần để đứa con 
lớn lại cho ông bà nội. Em ra đấy làm ăn, khi nào đẻ, 
mời bà ngoại ra giúp mình là được.

Nghe hắn sắp đặt cặn kẽ thế, vợ hắn an tâm ngay. Gần ngày đi, hắn 
lèo thêm với vợ:

- À mà này, em xem trong đám bạn thân thiết, rủ một 
vài đứa ra cùng làm với mình cho có bạn.

Tuyến – vợ hắn liền rủ theo một cô bạn hoàn cảnh gia đình cũng 
khó khăn, lại chưa có người yêu theo cùng mình đi theo hắn.

Ra đến Móng Cái thì trời đã chiều tà, hắn đưa hai người vào một 
quán nước bên kia bờ sông Ka Long. Hắn dặn:

- Bên kia sông là Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây – 
Trung Quốc. Các em ngồi đây đợi anh, đừng đi đâu kẻo 
lạc. Anh đi liên hệ chỗ ăn ở tạm đêm nay. Xong việc, 
anh quay lại đón.

Ngồi bên chén nước và mấy món ăn vặt hắn gọi chủ quán đem 
ra, hai người phụ nữ ngồi chờ cho đến khi mặt trời lặn hẳn xuống 
trời tây mà chẳng thấy hắn quay lại đón. Họ bồn chồn lo lắng định 
đứng lên thì mụ chủ quán ngăn lại: 
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- Đừng chờ hắn vô ích. Hắn đã thỏa thuận với người ta, 
bán các cô lấy tiền rồi. Biết điều thì ngồi im, chấp nhận 
để được yên thân ...

Tuyến đổ sụp người, ngất đi, không biết vì thất vọng, vì nhục nhã 
ê chề với cái tin phũ phàng sét đánh ấy hay do ê te phát tác từ tấm 
khăn của một gã đàn ông vừa ập vào áp lên mặt.

Thế là biên giới nhuộm nhoạm lúc hoàng hôn, hai cô gái bị dìu 
xuống thuyền đưa qua Đông Hưng.

***

Nhưng lưới trời lồng lộng. Tuy có chỗ thưa chỗ dày, dù có tài len lỏi 
đến đâu rồi cũng chẳng vượt qua được cái quy luật muôn thuở công 
bằng của cán cân tạo hóa. Tham mãi thì thâm. Hắn bị sa lưới pháp 
luật các tội danh cộng lại. Tòa tuyên án hình phạt mười hai năm tù. 

***

Thi hành án được tròn mười năm thì hắn được ân xá. Trại giam làm 
thủ tục giao hắn về nơi hắn sinh ra để chính quyền sở tại tiếp tục 
quản thúc giáo dục.

Hắn thất thểu về đến gốc đa đầu làng thì dân làng nhận ra bản mặt 
của hắn. Thế là những lời sỉ vả, bóng gió văng ra:

- Quân lòng lang dạ thú.

- Đồ súc sinh!

- Vậy mà còn dám vác mặt về làng.

Bà mẹ vợ hắn đang gánh phân ra đồng nghe tin hắn về, căm phẫn 
quá, đổ vội gánh phân xuống ruộng. Bà ta quơ lấy chiếc sảo chạy 
đến, bập chiếc sảo còn dính đầy phân vào mặt hắn, đay nghiến:

- Thằng khốn nạn, thằng mặt dày mày dạn kia... Con 
tao đâu? Trả con lại cho tao! Đồ dã thú! Mày còn dã man 
hơn cả dã thú. Con hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, còn 
mày thì vợ mày, con mày mà cũng dã tâm đem bán đi 
để chúng phải bơ vơ nơi đất khách quê người...

Người làm đồng bỏ việc chạy lên. Người trong làng trong xóm kéo 
ra. Họ hàng của hai người phụ nữ nạn nhân của hắn kéo đến. Nếu 
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không có đội cờ đỏ của xã ra kịp thời can thiệp thì có thể người ta 
sẽ băm vằm hắn.

Hắn bị tuyên tội tù trong đó có tội buôn bán phụ nữ. Nhưng là 
những phụ nữ xa lạ bị hắn lừa về. Chưa ai truy biết hắn bán chính 
cả vợ mình. Chuyện chỉ vỡ ra từ khi Tuyến – vợ hắn viết thư nhờ 
người chuyển về từ bên kia biên giới.

“Mẹ ơi! Con thấy nhục nhã, ê chề quá. Con bị chính thằng chồng 
khốn nạn của mình lừa mị, bán đi. Giọt máu con mang theo nay đã 
thành người. Nhiều lần ôm cháu về biên giới, đứng trên đất Đông 
Hưng nhìn sang mà nước mắt tuôn rơi. Nhớ mẹ, nhớ quê mà con 
chẳng muốn quay về. Cứ nghĩ đến bộ mặt giả nghĩa giả nhân của 
thằng chồng khốn nạn là con ghê tởm. Con không muốn đứa con 
tội nghiệp của con lớn lên nó biết rõ cái cội nguồn về người cha ti 
tiện. Con chịu đắc tội với mẹ, với xóm làng. Nhưng việc này con 
không có lỗi.

Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu mẹ ạ. Những phụ nữ bị bán sang 
đây con gặp nhiều lắm. Đa số họ chỉ là thứ hàng hóa để bọn buôn 
người mua bán sang tay để làm công cụ giải khuây cho bọn đàn ông 
hoặc thành kẻ đẻ mướn, đẻ thuê cho những gia đình thiếu người 
nối dõi. Riêng con, có lẽ trời đất thương con trong số những người 
ngoại lệ. Con được một người đàn ông bỏ tiền ra mua về, nhưng con 
nhận được lòng yêu thương thực sự. Anh ấy cần một người phụ nữ 
làm vợ để yêu thương. Nên con đã có một gia đình mới...”

Đấy, cái tội tày trời của hắn được kể lại trong lá thư của Tuyến viết 
về cho mẹ nó rồi nó tỏa ra khắp làng khắp xã.

Mẹ đẻ hắn chỉ còn biết than thở với trời, với bóng đêm, với âm 
hồn của bố hắn: “Ông ơi! Nhà ông mạt vận rồi. Dòng giống nhà 
ông vô phúc hết đức rồi. Luân thường đạo lý chẳng còn thì thờ 
phụng mà làm gì.” Bà ta bê bát hương trên ban thờ xuống đem ra 
ngã ba đường đập vỡ rồi về thắt cổ tự vẫn.

***

Trình diện với địa phương rồi hắn xin phép quay ra Móng Cái. Hắn 
vẫn hi vọng ở đấy hắn còn người vợ bé, còn con, còn tài sản, còn 
nơi đón nhận. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, cô vợ bé đã dớn mắt lên 
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như nhìn gã ăn mày xa lạ:

- Anh còn cái gì ở đây mà quay lại?

- Nhà của tôi, tiền của tôi, con tôi. Em là vợ tôi... Em nói 
vậy nghĩa là sao?

Vợ hắn vênh cái mặt lên tâng tẩng nhìn hắn cười mỉa mai:

- Tôi tưởng ở tù đã làm cho cái đầu anh thông thoáng 
hơn rồi chứ. Thì ra anh vẫn vì tham lam thành ngu 
muội cố hữu. Anh lấy cái gì để chứng minh cho những 
thứ anh vừa nói là của anh? Ngay cả thứ mà anh nhận 
là con cũng đã chắc chưa? Và nếu chắc thì anh có mấy 
phần trăm trong đó? Ờ... Mà thôi, thế này vậy. Anh 
muốn nhận con thì đấy, tôi trả. Còn tài sản này, nó 
mang tên tôi cả chứ...

“Trời ơi”, hắn phát rồ lên. Hắn thấy mình nhục nhã hơn cả con 
chó ghẻ bị đá ra đường. Cái thân hắn, hắn còn chẳng nuôi nổi thì 
mong gì nuôi nổi con.

Cùng đường, hắn ôm đầu lủi thủi quay ra. Trước mắt người đời, hắn 
thành quái dị, trời đất bao la mà không còn chỗ dung thân. Lang 
thang khắp xứ rồi hắn lại phải tìm ra bến sông quê. Rệu rã, ê chề, 
tuyệt vọng, hắn nghĩ đến cái chết. Chết để trốn kiếp nợ với trần 
gian.

Trời se se lạnh, hắn lần dần từng bước tới cái ranh giới mong manh 
gần như vô hình, chỉ một cái nhao đầu là cửa trần gian khép lại. 
Nhưng bản chất của một kẻ ươn hèn đã kìm chân hắn.

***

Đang vật vờ bên bờ đê thì bất ngờ hắn gặp lại người anh vợ. Anh ta 
đi làm ăn xa về, nhận ra hắn. Người anh vợ tóm lấy cổ hắn vật ngửa 
ra bờ đê. Trong túi áo có sẵn cái lưỡi lam. Liền lấy ra cầm nhăm 
nhăm trong tay, đôi mắt đỏ vằn những tia máu căm hờn:

- Tao muốn đập chết mày. Nhưng mày có chết thì xác 
mày cũng chỉ như xác con chó ghẻ làm bẩn dòng sông. 
Vô nghĩa. Còn tội mày vẫn không gì rửa được. Giờ tao 
muốn tiệt giống của mày. Một thằng “ăn no bốc gio bỏ 
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vào”. Để từ nay mày không còn gieo rắc cái giống chó má 
của mày ra thiên hạ nữa.

Nghiến răng đánh kẹt một cái nhưng nhẽ ra anh ta đưa lưỡi lam sẹt 
ngang một nhát thì bỗng lại nương tay mà quay dọc như bổ dưa ....

Chuyện tiếp theo là sau khi ra khỏi trạm xá.  Hắn xin quay lại nhà 
tù.

- Phải. Chỉ có nhà tù.

Viết tại Cẩm Phả

NDL
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*** GIẢI NHÌ ***

MÙA NA CHÍN, MẸ SẼ VỀ
Tác giả: Phạm Học

Trước cửa nhà Tuân là đồi na xanh tốt. Na lên khỏe lắm. Cây nào cũng 
mơn mởn. Đến mùa na, cành nào cũng trĩu trịt quả. Na chín, hương 
thơm bay khắp cả một vạt đồi. Mùi hương của na chín làm Tuân nhớ 
mẹ. Ngày xưa, mẹ thích ăn na lắm. Mẹ vẫn đọc câu của các cụ dạy 
rằng trẻ trồng na già trồng chuối. Ấy vậy, mà cây na mẹ trồng trước 
ngõ chẳng hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa ra hoa, bói quả. Ánh mắt 
Tuân nhìn cây luôn khắc khoải tìm từng mắt lá.

Mỗi khi nhìn cây na đó, Tuân lại nhớ mẹ hơn. Tuân nhớ cái tuổi thơ 
lam lũ khó nghèo. Nhà Tuân nghèo lắm! Cả cái xã Bình Dương này ai 
cũng biết nhà Tuân nghèo thế nào. Để lo cái ăn cho đàn con nhỏ dại, 
mẹ Tuân phải hôm sớm tảo tần với gánh hàng rong ngày hai bận đi 
về Móng Cái – Đông Triều. Mờ sáng, Tuân và lũ em đều ra đầu đường 
ngóng mẹ. Mẹ đi chợ vùng biên về kiểu gì cũng có quà. Khi là bánh 
kẹo, khi là đồ chơi. Tuân thích lắm cái thứ đồ chơi xanh đỏ bóng bẩy 
mà mẹ mua ở khu chợ bên kia biên giới.

Nhưng sao hôm nay chưa thấy mẹ về. Trời tối lắm rồi. Con đường ra 
quốc lộ 18 chả còn thấy ai nữa. Lũ em của Tuân bắt đầu khóc òa lên đòi 
mẹ. Tuân dỗ dành đưa chúng về hỏi bố. Bố cũng chỉ lắc đầu chẳng tìm 
ra cách nào liên hệ với mẹ. Một ngày… Hai ngày… Rồi một tuần trôi 
qua. Tuân lo sợ mẹ gặp phải chuyện chẳng lành. Đã thế lại có người 
ác mồm ác miệng đoán già đoán non là mẹ anh đã bị bắt cóc đem bán 
qua biên giới. Không thể nào, quyết không thể nào có chuyện đó được. 
Mẹ Tuân bao năm đã buôn bán ở vùng biên không dễ gì bị lừa bắt cóc 
được. Tuân càng lo lắng phấp phỏng. Thế nhưng, anh vẫn hy vọng 
một ngày nào đó sẽ được gặp lại mẹ.

Bố Tuân thì không đợi được. Chỉ vài tháng sau, ông đã đưa người đàn 
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bà khác về nhà. Tuân và lũ em phụng phịu phản đối nhưng bất lực. Dì 
kế chả thương Tuân và lũ em như mẹ. Thế rồi, mấy năm sau đó, ông 
qua đời vì bệnh ung thư. Bà vợ hai của bố cũng bỏ đi biệt xứ. Cuộc sống 
của Tuân và lũ em mồ côi cả cha lẫn mẹ cũng từ đấy.

Bố chết, anh em Tuân dắt díu nhau về nhà bà ngoại. Bà đã già lắm 
rồi. Lưng bà còng sát đất mà vẫn phải làm việc đồng áng để nuôi đàn 
cháu. Tuân thấy bữa nào bà cũng nấu cơm nhão nhoét. Bà bảo răng 
bà yếu lắm không nhai nổi cơm nấu khô ít nước. Bọn trẻ thì tin lời bà 
còn Tuân biết bà lo đàn cháu đói nên nấu nhiều nước cho gạo nó nở ra 
hơn. Tuân ngó vào cót thóc trong buồng thì thấy chả bao giờ nó đầy. 
Cót thóc cứ vơi dần. Nó vơi nhanh hơn khi Tuân và lũ em kéo về ở với 
bà. Tuân thương bà quá, Tuân phải đi làm thôi. Một là đỡ đần bà nuôi 
em cũng vừa đỡ đi một miệng ăn trong nhà.

Sợ bà thương cháu còn bé không cho đi nên nửa đêm Tuân trốn bà đi 
bộ lên phố huyện xin việc làm thuê làm mướn qua ngày. Hàng tháng 
lĩnh tiền công, Tuân nhờ người làng cầm về đưa bà nuôi các em. Một 
ngày kia, anh đang đi làm thuê thì tình cờ gặp Ân, một người đàn bà 
quê ở Chí Linh, Hải Dương, từng đi buôn với mẹ, giờ lấy chồng ở Trung 
Quốc. Người đàn bà này kể rằng đã gặp mẹ Tuân ở vùng Quảng Đông, 
Trung Quốc. Mẹ Tuân bị lừa bán cho một gia đình bên đó để đẻ con 
cho nhà người ta. Nhưng mấy năm rồi chưa thấy đẻ đái gì. 

Nghe được tin của mẹ, Tuân mừng lắm. Tuân lập tức xin nghỉ việc rồi 
về quê xin phép bà. Ba ngày sau Tuân khăn gói theo người đàn bà tên 
Ân sang Trung Quốc. Bà nhét cho Tuân gói cơm nắm muối vừng dặn 
dò: - Con đi nhanh, đưa mẹ về nhanh. Về phụ bà nuôi các em. Bà già 
rồi. Chả biết sống chết ra sao…

Nhìn dáng lưng còng khắc khổ của bà, Tuân chỉ kịp “vâng” một tiếng 
mà nghẹn đắng trong cổ.

Người làng nhìn Tuân đi trên đường đê ai cũng bảo liều quá. Trên 
người anh lúc ấy, chẳng có thứ gì đáng giá ngoài một bộ quần áo đang 
mặc. Không tiền bạc, không bà con thân thích, không biết tiếng Hoa. 
Ấy vậy mà anh, một cậu bé mới 16 tuổi rưỡi, vẫn liều đi. Tuân bảo, anh 
không liều vì nhớ mẹ nên chẳng sợ gì nữa. Chỉ cần tìm được mẹ đưa 
mẹ về các em.
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Tuân theo người phụ nữ kia ra Móng Cái. Cùng đi với anh còn có 2 cô 
gái đầu tóc rối mù quần áo xộc xệch, chân toàn cáu chua. Hai cô bảo 
đi buôn bán làm ăn với dì Ân. Người đàn bà tên Ân dắt họ đi là bà con 
họ hàng với họ. Tuân càng tin tưởng bà ta hơn. Ai lại dì họ hàng lại đi 
lừa bán cháu. Với lại Tuân là đàn ông, Tuân chỉ nghe có chuyện mua 
phụ nữ làm vợ chứ chưa nghe thấy bên Trung Quốc mà bán đàn ông 
bao giờ.

Con đường từ quê Tuân ra biên giới đi xe khách mất già nửa ngày 
mới đến. Tuân càng nghĩ càng thương mẹ vất vả tất tưởi ngày ngày 
đi lại cung đường này lo miếng cơm cho đàn con. Người phụ nữ tên 
Ân nhanh chóng dắt Tuân và 2 cô gái qua biên giới. Tuân càng thấy lạ 
hơn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nhà cửa phố xá toàn chữ 
như ở đình chùa quê mình. Đến Quảng Đông, anh ngã ngửa người ra 
khi thấy người phụ nữ xưng là dì dắt hai cô gái kia ra khu chợ bán như 
những mớ rau. Những người đàn ông già nua thô kệch ế vợ mang ra 
ngã giá hai cô bằng thứ tiếng xì xồ. Nghe đâu mỗi cô được bán với giá 
hai vạn tệ gì đó. Còn Tuân thì mụ ta bắt đứng đó cấm kêu ca. Giờ Tuân 
mới biết thì ra anh là cái bình phong cho mụ Ân. Nhìn vào ai chả lầm 
tưởng mụ Ân là mẹ hay dì bắt ba đứa nhỏ đi làm ăn.

Không bán được Tuân như ba cô gái kia, mụ ta bắt đầu giở mặt. Mụ 
Ân bảo đưa Tuân sang đây tốn kém đi lại ăn uống phải đút lót chỗ này, 
chạy chọt chỗ kia rồi tiền tàu xe, tiền nhà trọ những mấy vạn tệ. Tuân 
muốn yên thân thì phải làm thuê trả nợ cái gọi là “chi phí đi đường”. Và 
phải trả xong nợ thì mụ ta mới bảo chỗ cho Tuân đi tìm mẹ…

Tuân cắn răng chịu đựng cái cảnh trâu ngựa kéo cày trả nợ. Làm thuê, 
bốc vác, móc cống, cày bừa, cắt cỏ hay việc gì anh cũng làm. Khổ mấy 
Tuân cũng chịu được chỉ cần nhanh chóng đưa mẹ về với bà.

Lần hồi, rồi cũng đến ngày bà Ân giải phóng cho Tuân. Mụ ta chỉ sang 
ngay ngôi làng cách đó một quãng đồng bảo mẹ ở bên đó nhà một 
người đàn ông tên là Vòong A Thành.

Chỉ chờ có thế Tuân lao đi. Đến đầu làng dò hỏi đúng một phụ nữ gốc 
Việt sang đây lấy chồng nên bà này chỉ cho ngay. Tuân không ngờ mẹ 
ở rất gần mình. Tìm thấy mẹ ở ngôi làng bên cạnh, Tuân lao vào lòng 
bà nức nở: “- Mẹ ơi, mẹ đi, bố chết chúng con khổ lắm. Bà nuôi chúng 
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con bà cũng khổ lắm! Mẹ về đi mẹ”.

- Ôi khổ thân các con tôi! Con đã lớn thế này rồi sao? Mẹ 
muốn trốn về lắm nhưng chưa có dịp trốn con ạ.

Hai mẹ con dắt nhau ra cánh đồng trò chuyện vì sợ nhà chủ bắt gặp. 
Mẹ Tuân ngậm ngùi kể, cái buổi chiều mà Tuân ra ngõ đón mẹ không 
về thực ra mẹ bị lừa bán đi. Khi bị bán cho một người đàn ông ở Kiến 
Trì, mẹ bỏ trốn rất nhiều lần nhưng không thành. Mỗi lần trốn là một 
lần bị bắt nhốt lại và đánh đập. Đêm đến mẹ ngủ cũng không yên. 
Chúng nhốt mẹ Tuân lại rồi còn cắt cử nhau canh gác nữa. Chúng bảo 
chúng bỏ tiền ra mua về làm vợ thì không thể mất vốn được. Mà mẹ 
đâu phải chỉ làm vợ mới của một người. Đàn ông trong cái nhà này tất 
cả đều coi mẹ là vợ.

Nghe đến đây, lòng Tuân thương xót vô cùng. Tuân bảo con sẽ kiếm 
tiền, kiếm thật nhiều tiền để nhanh chóng chuộc được mẹ ra. Con sức 
dài vai rộng làm gì cũng được mẹ đừng có lo. Mẹ Tuân gật đầu nước 
mắt lưng tròng nhìn đứa con trai tội nghiệp. 

Những ngày đi làm thuê ở xứ người, chẳng biết số phận run rủi đưa 
đẩy thế nào Tuân đã gặp Liên. Liên sinh ra ở một vùng quê nghèo 
thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Nhà Liên nghèo chẳng khác gì 
nhà Tuân. Đành gánh vác việc nhà, cô phải bỏ học từ sớm đi làm thuê 
kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em.

Bỗng một hôm, có người hàng xóm ngay cạnh nhà đi làm ăn xa, nghe 
đâu ở Lạng Sơn trở về, rủ Liên cùng với 3 cô gái khác trong làng sang 
Trung Quốc gánh hàng thuê về Việt Nam. Cả nhà khấp khởi mừng 
thầm vì nghe nói thu nhập gánh hàng thuê cũng kha khá. Rõ khổ, bố 
Liên còn xăm xắn đi đẵn tre, cẩn thận vót cho cô con gái một chiếc đòn 
gánh thật nhẵn.

Sang đến nơi, 4 cô thôn nữ chẳng thấy hàng đâu để gánh, chỉ thấy 
mình bị bắt nhốt lại. Chiếc đòn gánh của Liên bị quẳng đi đâu mất tiêu 
rồi. Người hàng xóm tốt bụng thì lặn mất hút, thay vào đó là mấy tên 
anh chị gầm gừ trông chừng các cô.

Ngoài kia, mấy người đàn ông, cả người Trung Quốc lẫn người Việt 
nam, đang cò kè mặc cả mua bán… Liên đâu ngờ, thứ “hàng hóa” mà 

[          ]29



họ mang ra ngã giá chính là mình. Liên đau đớn và tuyệt vọng! Một 
lão già Trung Quốc lụ khụ, chừng 80 tuổi đã trả giá cao nhất để mua 
Liên. Liên kiên quyết không chịu. Không thể lấy một ông cụ bằng 
tuổi ông nội mình làm chồng được. Biết Liên không ưng cái bụng, 
bọn chúng đe dọa, rồi túm tóc chị đập vào tường quát tháo:

- Mày không nghe cũng phải nghe. Ông đưa mày sang 
đây mất bao nhiêu vốn liếng rồi. Không nghe ông đánh 
mày chết. Ông mất hết vốn liếng thì mày phải chết! Hay 
mày thích tao bán mày cho nhà chứa?

- Con lạy ông. Con van ông! Ông tha cho con!

Mặc cho Liên van xin nhưng bọn buôn người vẫn không hề mủi lòng. 
Liên nhủ thầm: “Thôi đến nước cuối cùng thì chết đi cho đỡ khổ chứ 
còn mong gì ngày về…”. Thế rồi Liên cũng quen với những trận đòn 
đánh đập rất dã man của nhà chồng. Nhưng cô nhất quyết không chịu 
ngủ cùng “cụ” chồng đã 80 tuổi.

Nghe chuyện của Liên, Tuân thấy thương quá. Tuân lại nhớ đến hai 
cô gái đi cùng mình qua biên giới rồi bị bà dì họ lừa bán. Tuân lại nhớ 
cảnh mấy năm trước mẹ mình bị bán đi lấy chồng khổ thế nào. Tuân 
dò la tìm đến tận nơi Liên bị nhốt. Không chút ngần ngại Tuân quyết 
định chuộc Liên ra. Biết không thể nào ép được Liên, nhà chồng ra 
giá ba vạn tệ. Tuân về mang tiền đến chuộc Liên thoát khỏi bọn buôn 
người. Số tiền này Tuân vốn dành dụm tính chuộc mẹ ra. Nhưng nhà 
chồng mới của mẹ chưa chịu mức giá đó. Chúng còn hét cao hơn rất 
nhiều. Tuân quyết tâm cứu Liên trước đã rồi cả hai sẽ kiếm tiền chuộc 
mẹ ra.

Cứu chị ra, anh đưa về sống cùng như hai anh em kết nghĩa. Hai người 
lao vào làm thuê làm mướn, gom góp tiền để mong ngày chuộc mẹ. 
Thế rồi, Liên dần yêu Tuân, thứ tình yêu của một người vừa cảm phục 
vừa chịu ơn lại vừa thương vì đồng cảnh ngộ. Liên bảo không muốn 
là anh em kết nghĩa nữa vì Liên yêu Tuân. Họ thành vợ thành chồng 
mà chẳng có đám cưới, chẳng đăng ký. Tuân xin phép mẹ và mẹ gật 
đầu. Đêm tân hôn, Liên gục vào lòng Tuân sụt sùi khóc. Giọng Liên 
nghẹn ngào:

- Sao anh lại chọn lấy em? Ở đây có nhiều cô gái Việt thích 
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anh mà?

- Lần đầu tiên nghe chuyện của em anh đã thương em 
lắm. Em khổ như mẹ anh, như hai cô gái cùng đi với anh 
bị mụ buôn người mang bán. Chỉ có anh là mụ không 
bán được. Nhưng anh phải bán sức rẻ mạt để chuộc thân 
mình.

- Nghĩ lại em vẫn còn may mắn chán. Mấy cô gái sang 
đây có cô thì bị ép bán dâm, có cô bị nhốt trong phòng 
tối, bị đánh đập hành hạ treo lên tường, có thai cũng 
phải phá thai. Tủi nhục vô cùng. Em được anh cứu. Lại 
được anh lấy làm vợ. Nếu không có anh thì giờ đây chắc 
em đang ở trong động quỷ nào đó rồi. Cả đời này em sẽ 
không quên ơn. 

- Vợ chồng là duyên số. Ăn ở với nhau cả đời. Em còn nói 
gì đến chuyện ơn nghĩa.

Đêm ấy, đôi gối cưới Liên thêu đầm đìa nước mắt. Những giọt nước 
mắt tủi hổ vì tha hương, vì xa quê, vì đám cưới không có cha mẹ họ 
hàng. Rồi lại có cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi Liên có được 
Tuân, được nằm trong vòng tay vạm vỡ của anh. Được Tuân ôm ấp, 
ve vuốt được tan chảy cùng Tuân, Liên vừa cảm nhận được sự sung 
sướng đến đê mê lại vừa thấy sự yên bình che chở. 

Gần một năm, Liên sinh được một cô con gái. Năm sau nữa, chán cảnh 
tha hương, Tuân và Liên bàn nhau đưa cô con gái hai tuổi về nước. 
Nhưng gia đình A Thành ép mẹ Tuân đủ đường. Họ nhất quyết giữ 
con gái anh lại để “làm tin” vì sợ mẹ anh sẽ theo về. Mẹ Tuân động 
viên con:

- Thôi đến nước này hai con về trước đi. Để mẹ lựa đưa 
cháu trốn về sau. Mùa na chín nhất định mẹ sẽ về.

Bất đắc dĩ, mẹ anh động viên hai con về nước, cứ để cháu gái ở lại với 
bà. Liên và Tuân gạt lệ giao con cho mẹ.

Về Việt Nam, bố Liên cho hai vợ chồng mảnh đất ngay cạnh bìa khu 
rừng ở Bắc Giang. Đất đai cằn cỗi, trồng cây gì cũng còi cọc. Chỉ mỗi tre 
là sẵn. Cái bụi tre mà bố đã đẵn một cây to để đẽo đòn gánh cho Liên 
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giờ vẫn xanh ngắt. 

Cảnh nhà đã nghèo, hai vợ chồng lại sinh được hai đứa con nữa. Nhà 
bốn miệng ăn. Con cái sinh ra cứ ốm đau liên miên. Cửa nhà thì tạm  
bợ. Bốn bề là tranh đắp đất chỉ cần gió mạnh là có thể đổ sập bất cứ 
lúc nào.

Thấy cuộc sống ở quê ngoại khó khăn quá, Tuân dắt vợ về quê nội ở 
Đông Triều. Hai người dựng một căn nhà tranh vách đất trên thửa 
ruộng chị gái anh Tuân cho để mưu sinh. Ngày Tuân đi làm thuê, tối 
về tranh thủ rau bèo cám bã nuôi gà, nuôi lợn. Liên tự nhủ lòng mình 
rằng đời đã lang bạt nhiều rồi. Tha phương khổ lắm nay cứ quê mình 
mà sống chẳng phải đi đâu. Chắc ông trời sẽ không phụ lòng người. Mà 
Tuân còn phải ở quê để chăm bà, lo cho các em và đợi mẹ về.

Vợ chồng Tuân đi làm cỏ thuê, tỉa cành, bón phân cho những trang 
trại trồng na. Cây na cứu đói cho cả nhà Tuân Liên mấy năm nay. 
Vợ chồng bảo nhau không thể làm thuê kiểu này mãi được nên vay 
mượn tích cóp được ít vốn đi thầu mẫu đất mà trồng na. Tuân khỏe 
như con trâu vâm, chẳng bao lâu đã cải tạo được khu đất bạc mầu ấy 
thành vườn trồng na. Đặt cây na giống xuống đất hai vợ chồng nhìn 
nhau đầy âu yếm. Tuân bảo vợ, nhất định sẽ thành công, na sẽ lớn 
nhanh, sớm bói quả. Na sẽ được mùa. Chẳng phụ công người, bây giờ 
thì cả đồi na nhà Tuân đã mấy mùa cho quả. Tuân dành tiền bán na 
xây được căn nhà mới thay cho căn nhà đất năm xưa.

Thế nhưng, cây na đầu ngõ thì không hiểu sao vẫn chưa bói quả. Mẹ 
gọi điện về lần nào cũng hỏi cây na đầu ngõ giờ ra sao. Tuân chỉ mong 
mẹ về. Tuân sẽ cắt những quả na ngon nhất ở đồi na mình trồng biếu 
mẹ. 

Nghe Tuân kể mẹ mừng lòng lắm. Nhưng mẹ bảo khi nào cây na đầu 
ngõ ra hoa kết quả thì mẹ sẽ về. Mà mẹ về luôn với Tuân. Nghe vậy 
Tuân làm mọi cách để chăm sóc cây na đầu ngõ. Nào là vun gốc bón 
phân tỉa cành bắt sâu. Ngày nào Tuân cũng ngó đến cây na đó. Na lên 
càng ngày càng xanh tốt. Cây đã cao và to lắm rồi. Tán của nó rợp bóng 
cả góc vườn đầu ngõ.

Chiều nay, như thói quen nhiều năm rồi, Tuân lại ngóng ra đầu ngõ. 
Từ xa có bóng một người phụ nữ đang dắt một đứa trẻ. Hay là mẹ? 
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Tuân mừng thầm trong lòng. Nhưng không phải. Người đàn bà này 
thấp, đậm đà còn mẹ thì xương xương người. Nhưng con bé con thì 
đúng là con gái Tuân rồi. Con bé giống mẹ của Tuân, bà nội nó lắm. 
Mắt tròn xoe, đen láy như hạt na.

Tuân chẳng kịp gọi vợ phóng ngay ra cổng rồi ôm chầm lấy con. Người 
phụ nữ giục đứa bé chào bố mà nó cứ ngơ ngác nhìn. Vợ chồng Tuân 
bỏ lại con cho mẹ khi nó còn quá bé, nói còn chưa sõi. Mấy năm trôi 
qua rồi, sao nó nhớ ngay được. Ký ức của con bé mới 2 tuổi đầu đã xa 
bố mẹ cứ chập chờn.

Liên cũng vừa kịp lao ra theo chồng, ôm con vào lòng mà rưng rưng 
nước mắt. Chưa hỏi sự tình cụ thể, hai vợ chồng rối rít cảm ơn người 
phụ nữ chưa quen. Bà kể rằng, mẹ Tuân ngày càng lớn tuổi, không 
sinh được con nên gia đình A Thành không còn mặn mà nữa. Họ chỉ 
bắt bà đi làm đồng thôi và cũng chẳng giám sát chặt chẽ như trước 
nữa. Vì thế mới dễ dàng đưa cháu gửi bạn trốn về quê hương. Mấy 
tháng nữa nhà này có việc lớn, đông người, mẹ Tuân sẽ tìm cách trốn 
về.

Tuân mời người phụ nữ kia vào nhà. Chợt anh nhìn lên cây na đầu 
ngõ. Lá na có dấu hiệu chững lại. Xanh ngắt. Chồi non đã ít dần. Từ 
trong mắt, nụ hoa e ấp bắt đầu nhú dần. Anh reo lên sung sướng gọi 
vợ: Na sắp bói quả rồi em ơi! Liên quay sang nhìn cây rồi nhìn Tuân 
cười hạnh phúc. Không ai bảo ai cùng nói: Mùa na năm nay nhất định 
mẹ sẽ về!

P.H.
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*** GIẢI BA ***

CUỘC ĐỜI CỦA LIÊN
Tác giả: Trần Ánh Tuyết

Trên chuyến xe Hà Nội đi Cao Bằng, tôi cứ miên man suy nghĩ lời của 
Thiếu tướng Trần Văn Thảo – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ 
Công an), những năm qua, tình hình buôn bán người, đặc biệt là buôn 
bán phụ nữ trẻ em là một vấn đề nghiêm trọng, xảy ra ở các tỉnh có 
đường biên giới, đặc biệt Cao Bằng nơi mảnh đất tôi sắp tới.

Tỉnh Cao Bằng nằm trong số các địa phương có nạn buôn bán phụ nữ 
và trẻ em qua biên giới cực kỳ phức tạp. Mỗi năm trên địa bàn tỉnh 
xảy ra trên dưới 10 vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới. Bước đầu chính 
quyền địa phương đã có biện pháp hạn chế nhưng chưa đáng kể.

Đa số phụ nữ khi bị bán ra nước ngoài đều bị ép cưỡng hôn với người 
dân bản địa, bị bóc lột tình dục (chiếm gần 80%) và cưỡng bức lao động.

Mải miên suy nghĩ về câu chuyện buôn bán phụ nữ qua biên giới, xe 
đã đến Cao Bằng lúc nào tôi không hay. Xuống xe chúng tôi vào nghỉ 
ở khách sạn. Thiên nhiên vùng biên ải đẹp, yên bình. Tranh thủ buổi 
chiều tôi và mấy người bạn đi dạo phố. Những con đường uốn lượn, 
những rừng thông mờ ảo trong hoàng hôn. Thỉnh thoảng lại có làn gió 
mát lạnh tạt vào mặt làm chúng tôi rùng mình.

Chúng tôi rẽ vào một quán phía dưới phố ngồi nhâm nhi tách trà. Cô 
chủ quán đón tiếp nồng hậu, không hiểu sao ngay từ cái nhìn ban đầu 
tôi đã có thiện cảm với cô gái này. Phải nói cô gái có vẻ đẹp ưa nhìn, 
khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng và cái miệng cười hiền hậu, mái 
tóc dài đen mượt, toát lên một vẻ đẹp của người phụ nữ vùng sơn cước. 
Chúng tôi nhanh chóng làm quen nhau. Trong câu chuyện chúng tôi 
hai người xa lạ, thế mà cảm thấy như quen đã lâu rồi.
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Tôi tự giới thiệu:

- Chị là Lan ở Hạ Long lên đây đi du lịch.

Cô gái cũng nhanh nhảu:

- Chị cứ gọi em là Liên, em bán hàng ở đây cũng vài năm rồi chị ạ.

Tôi lại hỏi Liên:

- Liên này chị thấy báo chí viết về Cao Bằng nạn buôn bán phụ nữ qua 
đường biên nhức nhối lắm phải không em? 

Liên nhìn tôi rồi quay mặt đi có gì đó khó nói. Liên im lặng rồi cũng 
trả lời tôi:

- Em là nạn nhân của bọn buôn người đây chị ạ. 

Nét mặt vui tươi của cô chủ quán bỗng đượm buồn. Tôi lại gợi chuyện. 
Nếu không có gì khó nói em có thể kể cho chị nghe được không.

Liên ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hỏi:

- Chị thích nghe à?

Tôi mỉm cười gật đầu. Hình như tìm được người đồng cảm, Liên bắt 
đầu câu chuyện của mình. 

Em quê ở Cao Bằng gia đình em nghèo lắm, bố em bị tai biến nằm liệt 
giường nhiều năm nay. Mẹ em một mình làm nương, nuôi lợn, nuôi 
hai chị em khôn lớn. Em có người chị gái đi lấy chồng bản bên cũng 
nghèo, nên chẳng phụ giúp gì được cho mẹ. Em chỉ học hết lớp 3 biết 
đọc, biết viết thôi chị ạ. Ở nhà giúp mẹ làm nương rẫy sống qua ngày. 
Mà dạo đó có nhiều đứa bạn rủ em sang Trung Quốc đi làm, nhưng em 
còn sợ chưa dám đi. Rồi câu chuyện bắt đầu vào đầu mùa hè có chị Y 
con bác em bỏ đi làm ăn xa, ở đâu không ai biết bỗng dưng trở về, chị Y 
rất giàu, có tiền sửa nhà cho bố mẹ, chị sang nhà em chơi, chị Y hỏi em:

- Xinh đẹp như em mà phải chịu khổ nơi xó này à? Và chị ấy hứa sẽ 
tìm cho em công việc nhẹ nhàng thu nhập cao. Sẽ có tiền phụ giúp mẹ, 
chữa bệnh cho cha. Nghe nói em thấy còn sợ nhưng nhìn chị Y người 
thật việc thật trước mặt, lại tin vào lời hứa của chị. Em gật đầu đồng ý. 
Thế là ván đã đóng thuyền, chị Y cho cho em 300 nghìn bảo đưa cho 
mẹ lo thuốc thang cho bố. Tôi ngắt lời Liên hỏi:
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- Thế mẹ đồng ý cho em đi à?

Liên buồn bã trả lời:

- Em trốn nhà đi chị ạ.

Và Liên tiếp tục kể. Hôm đó em bí mật chuẩn bị vài bộ quần áo chờ đến 
tối đi gặp chị Y. Hai người lên xe đi cả đêm đến sáng ra đến biên giới. 
Chị Y đưa em đi đường rừng nửa ngày đến Trung Quốc. Khi đến đây 
em bắt đầu thấy sợ, hỏi chị Y:

- Em sẽ làm gì ở đây?

Chị ấy bảo:

- Công việc nhàn lắm lương tháng 10 triệu.

Nghe chị Y nói em thấy tự tin hơn dù sao ở đây em còn có chị Y bên 
cạnh. Thế rồi chị ấy bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó bằng tiếng Trung 
Quốc, nghe xong em cũng chẳng hiểu gì, 30 phút sau có người đàn ông 
khoảng 50 tuổi mặt mũi dữ tợn, cùng người phụ nữ khoảng 35 tuổi 
đến nói gì với chị Y và họ đưa cho Y một phong bì. (Sau này em biết đó 
là tiền Y đã bán em cho họ.) Xe chở em về một quán bar, bà chủ quán 
ra đưa em vào họ ngắm em trước, sau đó em rất sợ. Sau đó bà ta bảo 
công việc của em là tiếp khách (là làm cave) đấy chị ạ. Trời đất sụp đổ 
trước mặt, em không chịu làm, lập tức em bị nhốt vào nhà kho bỏ đói. 
Lại còn bị bọn bảo vệ đánh đập. Trong số người đưa về đây có một chị 
là người Cao Bằng biết em cũng người Cao Bằng chị ấy khuyên em 
không còn con đường nào khác, cứ làm để có ăn, để sống rồi tìm đường 
về Việt Nam. Em nghĩ cũng phải và em bắt đầu nghề cave từ đó. Công 
việc ê chề, tủi hổ chị ạ. Nhiều lúc em mệt mỏi chỉ muốn chết cho xong. 
Em làm ở quán bar tiếp khách không kể thời gian thân thể rã rời. Tiếp 
đủ loại người. Cuối tháng bà chủ chỉ đưa cho em 1 triệu rồi bảo: Lương 
tháng 5 triệu, nhưng 4 triệu kia bà ta cầm khi nào về Việt Nam bà ta 
trả đưa về giúp gia đình. Nghe bà chủ nói thế thì cũng chỉ biết thế thôi. 
Mọi sinh hoạt đều ở trong quán bar. Một tuần bọn em được ra phố một 
lần, có bảo kê giám sát.

Nhưng em còn may chị ạ. Em nghe kể có chị ở Lạng Sơn sang đây chị 
ấy bị ép kết hôn với ông già 70 tuổi hơn chị ấy những 40 tuổi. Về nhà 
phải làm quần quật công việc gia đình, lại phải hầu hạ ông già đó nữa. 
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Cuộc sống của bọn em thật chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Tôi ngắt lời hỏi Liên:

- Họ canh giữ như thế sao em lại về được Việt Nam. 

Nét mặt có vẻ vui hơn, Liên kể:

- Trong cái rủi có cái may chị ạ. Hôm đó bọn em được ra phố mua 
sắm, em bị một xe máy đâm vào bị gãy chân, mọi người xúm lại, và 
cảnh sát đến, em và người đi xe máy bị đưa về đồn. Sau khi lấy lời 
khai, ký biên bản, em được một người cảnh sát hỏi:

- Người Việt Nam à? Bị bán sang Trung Quốc hay tự nguyện sang?

Em trả lời:

- Tôi bị lừa bán sang đây và rất muốn về Việt Nam. Họ đã giữ em lại và 
đưa em về cửa khẩu Móng Cái, được các anh bộ đội Biên phòng nhận 
em và bàn giao về Cao Bằng. Về đến Cao Bằng em như tỉnh lại, thấy 
mình thật sự được sống chị ạ.

Tôi hỏi Liên:

- Em về bán hàng luôn à?

- Không chị ạ em về được học tập ở ngôi nhà nhân ái dành cho những 
người phụ nữ như em trở về. Ở đó mọi người được học tập văn hóa, kỹ 
năng sống và học nghề chị ạ.

- Thế em có về thăm gia đình không?

- Có chứ chị. Về đến Cao Bằng là em về thăm gia đình.

Sau ba năm lưu lạc xứ người trở về với hai bàn tay trắng.

Bố em đã qua đời. Nói đến đây Liên nức nở và khóc, tôi phải vỗ về 
động viên em. Còn mẹ em đã yếu nhiều, thấy em về mẹ khóc nhiều 
lắm. Mẹ bảo em thôi con về là tốt rồi. Sau đó em xuống trường học, 
học xong em được các bác lãnh đạo cho bán hàng ở đây chị ạ. Em đã 
có chút vốn sửa nhà cho mẹ và lo cho mẹ đỡ khổ hơn. Liên nở nụ cười 
hiền hậu, khuôn mặt em rạng ngời, Liên nói:

- Thế mới biết chị ạ, không đâu bằng đất nước quê hương mình. Chẳng 
cần phải đi đâu nếu mình chịu khó thì quê hương không phụ mình 
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phải không chị. 

Tôi mỉm cười gật đầu với em. Tôi cũng thấy hạnh phúc vô cùng vì cuộc 
sống đã trở lại, đã nở hoa trong lòng cô gái xinh đẹp miền sơn cước. Tôi 
và em chia tay nhưng chúng tôi vẫn hẹn ngày gặp lại. Và tôi hy vọng 
những ai đang có suy nghĩ về miền đất hứa hãy có suy nghĩ tích cực 
như Liên.

Hạ Long, ngày 14 tháng 01 năm 2021.
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*** GIẢI KHUYẾN KHÍCH ***

RỒI MÂY SẼ AN YÊN
Tác giả: Đinh Thành Trung

“Về thôi anh. Giọng Mây dài thúc giục. Vẫn còn. Còn một 
ngàn cái vỏ ốc phải nhặt. Chưa về được đâu.”

Từ biệt thôi. Nơi biển rì rào, chẳng vồ vập như hai năm về trước. Dân 
chài vẫn được làm nghề đấy thôi. Ở bãi biển cách đó năm cây số. Vẫn 
cùi cụi làm ra sản phẩm. Vẫn bán mua tấp nập. 

Giả tạo. Cô gái giọng miền Tây hét lên. Tóc cô búi cao. Mắt to trong 
phản chiếu ánh nắng của hoàng hôn. Rầm rập. Xềnh xệch. Bà con bắt 
đầu kéo những chiếc thuyền thúng của mình. Thuyền chạy dài, tạo 
thành vệt to đùng trên cát. Biển vẫn còn hoang sơ, không có vỏ chai 
hay rác rến đâu em. Cặp mắt tròn xoe vẫn căng ra nhìn chiếc thuyền 
có hai vệt sơn. Một màu xanh và cái kia màu đỏ.

“Có bóng hình nào đó đang ngụp lặn dưới kia. Là nó…”

“Em lại nhìn thấy nó à? Đợi anh chút.”

Thụ vội chạy vào nhà tìm hộp thuốc. Mở ra, tay anh lần tìm giữa 
đống hộp chai ngồn ngộn. Đây rồi, mấy vỉ thuốc đặc hiệu kiếm rất 
khó khăn. Chỉ có nó mới giữ được tâm hồn non nớt kia không bị tấn 
công bởi những ảo ảnh gớm ghiếc.

***

Đất biển tưởng hoang vu mà nhộn nhịp. Đất lẫn cát, sương mù có mùi 
mằn mặn nơi đầu lưỡi. Biển lạnh. Hơn chục chiếc thuyền thúng hùng 
dũng tiến ra khơi. Còn lão thầu Chính ở nhà. Lão cần gì động chân tay. 
Bọn đàn bà lo cả. Làm đi! Mấy con hàng lười biếng. Thầu Chính đẳng 
cấp lắm. Ờ, cũng chẳng ai hiểu cái từ “đẳng cấp” đấy như thế nào. Chỉ 
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biết bụi tre trước nhà bị hứng axit đến cháy xém. Lười biếng thì có 
ngày như lũ tre này. Rõ chưa? Chỉ cần thế thôi là năm người phụ nữ 
môi tê tái, ngực phập phồng bỗng rúm ró quỳ sụp xuống đất. Tại sao 
họ bị đối xử như vậy? Thụ vẫn luôn tự đặt ra câu tự vấn đó.

“Đồ con hoang. Dám lườm tao.”

Máu chảy. Giọt tong tong rơi xuống sàn nhà bóng nhẫy. Sàn trơn như 
bôi mỡ, càng làm ánh lên dưới chùm đèn màu đỏ tinh khôi. Liếm. Liếm 
sạch cho tao. 

Lưỡi thè ra, đưa nhè nhẹ. Lưỡi tủi nhục, không còn vị giác. Những tế 
bào cảm giác biến đâu mất. Kinh tởm. Đắng nghét. Cho đến khi lão 
Chính tức giận đẩy cửa ra ngoài. 

Lão đi rồi thì tất cả người làm đều được tự do trong một khoảng thời 
gian. Thụ vẫn may chán. Lão Chính không hứng thú với đàn ông. 
Không như mấy thằng cha tởm lợm ở chợ. Biết sao đây. Đời là thế. Đời 
không cho ta chọn. Con vua hay con sãi, giờ chẳng còn nghĩa lý gì hết. 
Con Loan, nô lệ cao cấp được cho quyền sinh sát cứ gõ nhịp một-hai 
xuống cái bàn sắt to tướng trong bếp như muốn giết từng tiếng tích 
tắc được tạo ra bởi chiếc đồng hồ cũ kỹ. Cái bàn ăn của người làm, được 
ráp lại bằng mấy miếng sắt mạ inox xam xám. Cũng đủ để nấu ăn lẫn 
gục xuống ngủ khi mệt quá. Mà chớ dại ngủ khi lão thầu Chính ở nhà. 
Gãy xương không chừng.

“Đêm qua em bị hiếp rồi.”

Tiếng nói nhỏ xíu, sợ sệt vang lên từ trong góc. Đâu như em quê miền 
Tây hả? Lại tiếng dạ lí nhí. Gái miền Tây gạo trắng nước trong lầm lũi 
ra Bắc đâu còn xa lạ gì. Nhưng lặn lội đến tận làng chài đất Quảng 
Ninh xa xôi này? Cùng với cái lắc đầu quầy quậy là tiếng quệt nước 
mắt sột soạt liên hồi. Ô, sao khóc? Mà cưng có khóc thì cứ khóc thành 
tiếng đi. Con bé nghe vậy, òa lên nức nở. Mấy chốc mà áo đã ướt hết. 
Mấy tiếng thở dài đồng loạt cất lên.

Trong nhà lão thầu Chính, đàn bà là thứ gì đó không đáng được đối 
xử như con người. Vì họ ăn chực của chó. Con Bư, giống chó miền cực 
Bắc của nước Mỹ xa xôi, nay làm vua làm chúa ở đây, với đội quân hầu 
cận là hai nữ nô lệ thay nhau chăm sóc cả ngày. Đói thì cho ăn. Ngủ có 
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bàn tay mềm mịn của phụ nữ loài người ve vuốt. Mệt không? Chó Bư 
biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Hình như con Mây đang 
mơ như thế. Còn thực tế má của con Mây đang bị Bư liếm. Dám kéo 
nó ra không? Chẳng ai muốn ăn một trận đòn của lão Chính. Đành 
nhìn nó hành hạ con bé miền Tây tội nghiệp. Mày kệ nó đi. Hạng nó 
có thoát ra khỏi đây chắc gì đã không bị bắt đi làm đĩ điếm. Con Loan 
cười hềnh hệch. Con bé hay xỉa xói chị em. Nó cũng là đầy tớ, nhưng 
nó lại được coi gần như là osin, tức vẫn có sự đối tốt nhất định. Còn 
bọn nó bị coi là gì?

Con Loan được lão Chính giao giám sát chúng tôi. Nó tự coi như thủ 
lĩnh gian bếp. Hàng trưa, trong khi chị em ngủ hết, nó đi đếm lông con 
Bư. Điên thật. Sao đếm nổi? Thì nó chỉ áng chừng thôi, nhưng nếu làm 
nó phật ý thì… bụp… tiếng gối che trước ngực rồi tiếp đến là những 
cú đấm chát chúa. Con Loan, nó điên rồi. Nó học mấy trò đó ở đâu? Ai 
dám cãi. Đánh chán, nó gọi vào một thằng du côn. Tấm áo mong manh 
bị xé toạc. Con Mây không dám thút thít kêu một tiếng. 

***

Biển hôm nay dập dềnh quá. Biển động mạnh. Thuyền con lắc lư ghê 
gớm. Mối cá vẫn hoạt động dù số lượng ít hơn. Tất cả chảy về xưởng 
lão thầu Chính. Không ai biết người đàn ông đó giàu đến mức nào. 
Cũng chẳng ai hay lão có nuôi một đám nô lệ trong nhà. Thứ quyền 
lực tối thượng. Thứ uy áp tột cùng. Lão chầm chậm bước đến kia rồi. 
Người chưa đến, tiếng quát đã oang oang. Chúng mày đâu rồi. Thấy 
tao mà im thin thít? Lão xổ ra từng tràng ức nghẹn. Lão vừa bị quịt một 
mối hàng ngon. Biển nổi gió, thầu Chính nổi bão giông. Quỳ không? 
Thế chứ. Mày biết chúng mày đã làm gì không? Không à. Đánh nó 
cho tao! Con Loan chỉ chờ có thế. Nó đã chuẩn bị một sợi roi da bóng 
loáng. Da cứng được sơn quết, ánh lên màu tội lỗi. Nó vụt. Nó quất. Nó 
tát, nó dứt tóc mấy con bé tội nghiệp. Lúc đầu chỉ có con Mây bị đánh. 
Sau đó, có đứa buột miệng xin cho con Mây, thế là tất cả bị ăn tát. Lão 
Chính chỉ đứng đó. Khác với mọi hôm, lão không cười. Lão chỉ nhếch 
mép khinh khỉnh. Chán quá rồi. Hành hạ bọn chúng cũng không hết 
bực. Con Mây nằm bẹp dưới đất. Áo nó rách bươm, con Loan thò tay 
vào xé nốt. Ngực hiện ra tròn lẳn. Áo lót cũng không có mà mặc. Gì thế 
này? Một cái lưỡi lam. Sắc lạnh. Cứa vào. Con Mây run cầm cập. Bàn 
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tay, bàn chân co cứng trong cái rét đầu đông. Nó vùng lên. Nó quỳ lạy. 
Lão Chính hất ra làm nó ngã dúi. 

Ngoài cửa có tiếng râm ran. Ai đó bấm chuông. Con Loan kéo cái Mây 
vào phòng trong đóng cửa lại. May cho con Mây. Cuộc hành quyết đã 
kết thúc. 

Biển vẫn xôn xao khi cơn gió mùa Đông Bắc đến. Công việc đổ hải 
sản cho chợ ngày càng bị kiểm tra gắt gao hơn. Thầu Chính không 
còn quyền uy mạnh như trước. Một ngày biển lặng, tàu thuyền thích 
lắm. Tàu to đi xa bờ, thuyền nhỏ chỉ lênh đênh cố câu thêm vài con 
cá nhép. Đâu cũng về tay lão Chính thôi. Không ai biết, chẳng ai hay 
mấy cô gái khốn khổ. Trừ một người. Hôm qua, anh đã chứng kiến tất 
cả. Đầu anh như có lửa đốt phừng phừng ở trong. Sao anh không đưa 
tay ra? Mây run, anh cũng run rẩy. Mây bị xé áo, nước mắt anh chảy 
trong lòng. Đại úy Thụ của đội điều tra đặc biệt đang cố kìm nén cơn 
giận của mình. Biết là phải có gì đó hy sinh, biết phải trả giá nhưng 
sao đau lòng quá. Liệu có thể hy sinh cô bé này để phá cả chuyên án 
không? Băng thầu Chính hốt trọn mối cá ở vùng biển này. Không chỉ 
thế, lão còn đầu đàn một đội quân buôn lậu, trong đó có nhiều đứa 
dính đến ma túy. Quy mô băng tội phạm này quá lớn để một chiến 
sỹ có thể tùy tiện hành động theo cảm xúc nhất thời. Anh đành nén 
giận, chờ đợi thời cơ.

Bờ biển dài thăm thẳm. Thụ cứ đứng đấy hóng gió thổi từng cơn trong 
cái rét cắt da cắt thịt. Lão thầu Chính đưa mấy cô gái đi đâu đó. Chưa 
bao giờ xảy ra chuyện này sau mấy tháng đóng vai người làm cho 
công ty thương mại của lão. Bề ngoài, đây là cơ sở làm ăn đàng hoàng. 
Ai ngờ, cả hai cái kho to tướng phía sau ẩn giấu những thứ phi pháp. 
Hàng đống đồ buôn lậu từ Trung Quốc sang. Tất nhiên không khai 
báo và số tiền kiếm được rơi vào hết cái túi tham lam của lão Chính.

Làm sao để phá được chỗ này mà thiệt hại ít máu xương của anh em 
nhất? Câu hỏi ấy không dễ trả lời. Trong hoàn cảnh làm ăn khó khăn, 
dịch bệnh hoành hành, nhiều nhà kinh doanh cố sống thoi thóp chờ 
thời, việc tự nhiên có người xin vào làm với bộ dạng như Thụ càng 
làm chủ nghi ngờ. 

Thụ làm như điên. Tỏ ra có kinh nghiệm trông coi kho bãi. Lão ưng, 
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nhận vào làm ngay. Thụ cũng không ngờ mình dễ dàng chiếm được 
lòng tin của lão Chính như vậy. Cứ như lão phơi bày ra trước mắt ánh 
sáng hy vọng. Năm người con gái ngồi kia. Anh chỉ dám liếc qua. Khác 
gì con vật. Khác gì đống giấy vụn dùng hết thì đốt. Không ai biết sự 
tồn tại của họ. Chỉ còn cái tên. Chỉ còn một xác người.

Và cô bé kia? Cô gái miền Tây đang bị lột ra miếng vải cuối cùng. Ba 
cô gái khác trưng lên khuôn mặt sợ hãi như họ đã chứng kiến tất cả 
những điều đó. Ghê tởm. Nhục nhã. Xấu hổ. Tất cả những từ ngữ đó 
không đủ để diễn tả tâm trạng của Thụ lúc này.

“Sao? Mày có muốn thử không? Thử cái cảm giác hành 
hạ mấy đứa này?”

Lão Chính hất hàm hỏi, rồi bảo con Loan đưa roi da cho Thụ, không 
cần biết anh có đồng ý hay không. Đôi mắt sáng trong của Mây vẫn ở 
đó, giương lên, cố tìm tia sáng hy vọng. Chắc muốn giơ cao đánh khẽ. 
Chắc muốn người đàn ông trước mặt làm một điều gì đó. Viển vông 
thôi cô bé. Tôi phải diễn. Tôi phải làm tròn nhiệm vụ. Tôi phải đánh cô 
đấy. Bàn tay run run của Thụ cứ nắm chặt mãi cây roi, mấy lần giơ lên 
thật cao rồi từ từ hạ xuống. 

“Không dám đánh à? Đàn ông con trai gì mà nhát quá. 
Mày xếp hàng hóa thì khá thế mà.”

Cùng tràng cười to cất lên, lão Chính vỗ vào vai Thụ như muốn động 
viên gã người làm tự nhiên sử dụng thứ đồ chơi đặc biệt của mình. Thế 
nào. Cứ đánh đi. Bọn nó sinh ra để bị hành hạ mà. Giọng con Loan tinh 
quái khe khẽ thì thầm vào tai, vào óc Thụ. Mây bắt đầu nấc lên ngằn 
ngặt, như bao kìm nén và tủi hổ lâu ngày bùng lên như quả bóng bay 
vỡ ra vì bị thổi khí quá nhiều. Mắt cô bé vẫn tròn to như thế. Giá cô ấy 
không phải là con ở. Giá như không phải nô lệ, chỉ cần làm lụng bình 
thường ngoài kia thì cô bé sẽ có thành công. Khuôn mặt dễ mến chắc 
chắn sẽ để lại thiện cảm cho khách nếu cô bé mở cửa hàng bán gì đó. 
Nhưng sao đời bất công như thế? Sao không để cho những người phụ 
nữ này có cơ hội được nhìn thấy mặt trời?

Hành động hay không? Làm hay không? Nếu Thụ làm gì đó, các cô gái 
có thể thoát khỏi cơn nguy hiểm hiện tại, nhưng về sau thì sao? Bàn 
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tay anh tự nhiên nắm chặt. Bao xúc cảm chực chờ tuôn trào trong 
những cú đấm, cú đá của người chiến sỹ công an đang phải nhẫn nhịn. 
Nuốt ực một cái để kìm hãm cơn tức, Thụ quyết định sẽ án binh bất 
động. Phải nghĩ đến đại cục. Đến một lúc nào đó, anh sẽ cứu họ. Lỡ để 
tên Chính nổi điên, hắn sẽ giết các cô rồi chôn xác, phi tang toàn bộ 
chứng cứ. Không phải chỉ có mấy cô gái này mà toàn bộ hoạt động phi 
pháp, hại biết bao nhiêu con người sẽ lại tiếp tục ở một nơi khác, dưới 
hình thức khác. 

Dưới những con gió lạnh toát, một hàng xe thồ lầm lũi đi ra từ khu 
tập kết hải sản. Đoàn người khác với bình thường, bạt phủ kín mít, 
buộc dán chằng chịt. Đúng rồi. Bắt đầu chuyển hàng đây mà. Lầm lũi, 
khom lưng. Dưới ánh nắng hiếm hoi cuối cùng của mùa đông, hàng 
bắt đầu tập kết đến một nhà kho gần đó. Cửu vạn. Họ cũng gần giống 
những cô gái kia. Họ căng lưng dưới những tiếng quát, tiếng chửi tục 
tĩu. Không làm thì chẳng có ăn. Nhưng có vẻ những người này còn bị 
trói buộc bởi thứ gì đó rất khủng khiếp. Ma túy rồi. Đúng nó. Đúng 
thứ đó biến con người thành nô lệ. Bây giờ chính là lúc chấm dứt tất 
cả sự tủi nhục của họ. Kế hoạch tác chiến đã có. Đồng đội cũng đã sẵn 
sàng tập kích, chỉ cần đợi hiệu lệnh của chỉ huy. Bắt đầu rồi. Ba gã cai 
đầu sỏ đã bị khống chế nhanh chóng, đến nỗi chưa kịp rút súng. Phía 
nhà lão thầu Chính, không biết tin từ đâu báo đến làm lão và mấy đàn 
em cố thủ trong nhà.

“Ông Chính. Hãy đầu hàng để được hưởng khoan hồng 
của pháp luật!”

Lão trùm chỉ lắc đầu, cười khẩy. Cũng đúng thôi. Tên tội phạm cộm 
cán, già đầu như thế còn biết sợ là gì. Lão có con tin là mấy cô gái “đồ 
chơi”. Trong căn nhà tội lỗi đó, con Loan đang run cầm cập. Nó sợ chết. 
Nó cũng là nô lệ nhưng được trao cho cái quyền hành hạ các nô lệ 
khác. Nó giờ vô dụng rồi. Chỉ còn tám cặp mắt tuyệt vọng đang quỳ 
dưới kia. Chết là hết phải không? Lão Chính gầm lên. Lão chĩa họng 
súng đen ngòm, từ từ bước tới dí vào đầu Mây. Bất ngờ, cơn điên lại 
bùng lên, lão co chân sút mạnh. Mây bị văng vào tường, nằm yên ở 
đó. Lão Chính lên cò súng, ngón tay trỏ di tới như muốn kết thúc cuộc 
hành hạ, cũng là trò chơi bệnh hoạn lần cuối cùng. Con chó. Cởi hết 
quần áo ra. Tao sẽ cho mày tắm máu của chính mày. Tràng cười điên 
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dại lại cất lên.

Không còn sợ nữa. Chẳng còn nghĩ suy. Mây nhắm mắt, đón chờ định 
mệnh ập đến bên mình. Tiếng nổ. Một cái bóng lao đến. Mây mở mắt, 
thấy một thân người nằm phía trước. 

***

Mây, cô gái nô lệ năm nào. Không ngờ cô chọn ở lại chính mảnh đất 
này. Cô mở tiệm bán cá. Cá bắt lên từ thuyền thúng của dân. Cá không 
đổ về tay chủ nô tàn ác. Tử hình là bản án thích đáng dành cho tên tội 
phạm xấu xa. Các cô gái, người được về quê, người không có quê để về. 
Trong họ, gia đình thật sự có khi đã chết.

Người chỉ giữ được xác người. Người không ai nhớ mặt, biết tên. Tên 
Chính đã bỏ công tìm kiếm những người không còn thân nhân để thỏa 
mãn thú vui ghê tởm. Họ được giải thoát khỏi quãng đời nô lệ, nhưng 
khi được tự do, họ phải chữa trị về tâm lý và cần có tình thương mãnh 
liệt để hòa nhập với xã hội.

“Đủ một ngàn chiếc vỏ ốc rồi nhé. Về thôi em.”

“Gió biển lớn anh nhỉ. Em thấy hơi lạnh.”

“Nép vào đây nào.”

Mây chỉ dám bám nhẹ lấy cánh tay rắn chắc của Thụ. Bàn tay cô gái vẫn 
còn run. Run rẩy như thời gian ở địa ngục. Một bàn tay khác kéo cô lại, 
vỗ về khe khẽ.

Mây đã hết run. Một cảm xúc lạ kỳ gợn nhẹ lên cánh mũi.
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Hạng mục:

CA KHÚC

[          ]46



*** GIẢI BA ***

    Bài ca: 

PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
Nhạc và lời: Đỗ Hòa An

Pốp Rốc
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*** GIẢI BA ***

Bài ca:  LỠ BƯỚC
Nhạc: Xuân Nhật - Lời: Tiểu Thanh
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Hạng mục:

TRANH
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Tác phẩm: 

HÃY CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC THỦ ĐOẠN
CỦA BỌN BUÔN BÁN NGƯỜI

Tác giả: Hà Quý Phong

*** GIẢI NHÌ  ***
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Chùm tác phẩm

Tác giả: Tùng Lâm

*** GIẢI NHÌ  ***
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Chùm tác phẩm

Tác giả: Tùng Lâm

*** GIẢI NHÌ  ***

[          ]53



Chùm tác phẩm

Tác giả: Tùng Lâm

*** GIẢI NHÌ  ***
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Chùm tác phẩm

Tác giả: Tùng Lâm

*** GIẢI NHÌ  ***
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Tác phẩm:

MUA BÁN NGƯỜI LÀ TỘI ÁC
Tác giả: Đặng Đình Dũng

*** GIẢI BA  ***
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Tác phẩm:

CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN BUÔN BÁN NGƯỜI
Tác giả: Đặng Đình Dũng

*** GIẢI BA  ***
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Tác phẩm: 

KHÔNG NÊN NGHE LỜI ĐƯỜNG MẬT CỦA BỌN BUÔN NGƯỜI     
Tác giả: Vũ Tư Khang

Tác phẩm:

ĐẾN NHỮNG NƠI LÀM NHÀN, LƯƠNG CAO
Tác giả: Vũ Văn Hưng

*** GIẢI KHUYẾN KHÍCH  ***
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Tác phẩm:

CHUNG TAY NGĂN CHẶN MUA BÁN PHỤ NỮ
 Tác giả: Nghiêm Vinh

*** GIẢI KHUYẾN KHÍCH  ***
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