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中越文本出版說明

中越文本出版說明

一、 為落實行政院金馬聯合服務中心設置任務之「協助金馬地
區地方政府配合各部會推動相關政策與計畫事項」，金馬聯

合服務中心推動「金馬文學中越文本出版暨推廣委託案」，

以協助金馬地區地方政府配合教育部東南亞語言列入國小課

程、文化部臺灣文學外譯出版等「新南向政策」，此為本計

畫之宗旨。

二、 金馬聯合服務中心願以具體行動關心金門、馬祖文學工作
者，肯定其本土化之創作並協助其文學作品之國際化，提昇

金馬文學與金馬文化之世界知名度。「金馬文學中越文本出

版暨推廣委託案」乃以與金馬同樣飽受戰爭洗禮，擁有坎坷

命運之越南做為優先推廣國家，並冀能落實對臺灣越南新住

民家庭之真誠關懷，此為本計畫之目標。

三、 為達上述之宗旨與目標，國立成功大學中國文學系陳益源特
聘教授接受委託，執行「金馬文學中越文本出版暨推廣」，

本書（《陳長慶短篇小說集》中越文本）乃計畫執行成果。

出版之前，已取得作者陳長慶與譯者黎光長、潘秋雲、阮黃

燕、胡玉明、黃氏秋水、阮東朝等人之授權。

四、 《陳長慶短篇小說集》之越文部分，2019年10月由國立金門
大學、胡志明市國家大學合作出版，胡志明市文化—文藝出

版社印行，該書內容包括〈主編序〉（黎光長、陳益源）、

〈金門大學校長推薦序〉（陳建民）、作者序〈在不同的
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文學國度尋找知音〉，以及陳長慶〈再見海南島 海南島再
見〉、〈將軍與蓬萊米〉、〈春桃〉、〈人民公共客車〉、

〈孫麻子〉、〈罔腰仔〉六篇短篇小說代表作，書末並附有

越南文學評論家黃如芳教授的跋語〈來自南方的回音〉，其

中〈主編序〉、〈金門大學校長推薦序〉在越文之後又附有

中文原文。

五、 《陳長慶短篇小說集》之中文部分，新增行政院金馬聯合服
務中心主任序（張景森）、執行長序（翁明志）、國立臺灣

文學館館長序（蘇碩斌）；〈主編序〉、〈金門大學校長推

薦序〉不再重出；書末則在〈來自南方的回音〉（黃如芳）

之外，增附三篇越南書評〈讀臺灣作家陳長慶－深感仁愛之

心〉（陳黎花箏）、〈陳長慶與一些金門人生境遇〉（阮廷

明奎）、〈陳長慶小說：臺灣文學本土性的再度深化〉（阮

秋賢）。
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主 任 序

主 任 序

行政院金馬聯合服務中心秉持著服務離島在地鄉親的精神，

發展金門、馬祖地區的各項事務。特別是金門地區富有人文精

神，自古以來人文薈萃，有「海濱鄒魯」的雅號。自1949年以
來，金門飽受戰爭之苦，留下許多戰爭遺跡，也蘊含了許多動

人的故事，陳長慶先生在這樣的環境下，書寫出一篇又一篇的小

說，可說是一部部對原鄉土地的真實紀錄，每篇作品都是金門兒

女在面對戰地烽火時，交織悲歡離散的時代故事。他刻劃出屬於

金門島鄉的戰地文學，是金門十分珍貴的文化資產。

在遠方的越南，跟金門一樣，過去飽受戰爭之苦，因此，前

國立金門大學人文社會學院院長陳益源特別跟胡志明市國家大學

所屬人文與社會科學大學文學系主任黎光長合作，挑選了陳長慶

先生的六篇短篇小說，翻譯成越南文，在胡志明市正式出版《陳

長慶短篇小說集》，這是第一次有金門人的小說在越南被翻譯出

版，對於同樣遭遇戰火肆虐的越南人民來說，陳長慶先生的小說

不僅寫出金門人民的故事，也是越南人民的心聲。

陳長慶先生曾言：「不論是我的小說也好，新詩也好，都是

以我們所生長、所居住的這塊土地作為書寫的歷史背景，很多人

想要瞭解金門，無形中就會去看我們的書。如果我們不寫，它就

會消失了，導致後人無從知曉。所以，我就是把這塊土地的面貌

真實呈現，以當時的歷史背景作為書寫依據，這樣寫出來的作品

才有意義。」這完全符合金馬聯合服務中心成立的宗旨之一，我
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們本應為金門這塊土地服務，也很願意替金門人民發聲。

感謝國立成功大學中文系陳益源特聘教授及金馬聯合服務中

心執行長翁明志、組長林振查、參議范燕燕及分析師張俊堯等同

仁的努力，《陳長慶短篇小說集》的中越對照文本得以在臺灣出

版，除了讓越南讀者更瞭解金門之外，也讓在臺灣的越南留學

生、移工、新住民及其子女，都有機會藉由中越文本的對照，學

習兩種語言，增加彼此溝通的機會。

行政院金馬聯合服務中心主任
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執行長序

金門睿友文學館館長陳長慶先生是當代金門重要作家，筆耕

文壇跨越半個世紀，至今仍於創作的道路上堅持不懈。我和陳長

慶先生一樣，都是土生土長的金門子弟，對於這片土地懷有深厚

的情感。

陳長慶先生自1966年開始，在報刊上發表一系列的散文與詩
作，充分展現對家鄉的關懷和熱情，尤其是戰地政務時期那段漫

長的歲月，更是其短篇小說的創作題材和靈感來源。在他筆下的

人物和時空，反映出金門人在戰火掩蓋下的生活點滴，帶領著讀

者細細品味那段被時間淹沒的過往。隨著陳長慶先生的作品逐一

問世，金門的文化、歷史、風土、人情得以透過文學的形式留下

真實紀錄，不知不覺間已成為臺灣重要的瑰寶。而我自1985年開
始投身社會運動，和許多同鄉一起向政府爭取金門權益，反對金

門長期處於戰地政務和軍事統治之中。因此，當我閱讀到陳長慶

先生的作品，他筆下的人物和社會令我深覺親切和感慨，這樣的

歷史記憶和文學典範不應被人淡忘或埋沒。

行政院金馬聯合服務中心自2017年成立以來，服務對象包括
金門縣和連江縣民眾，旨於促進金、馬地區發展。雖然金門僅

是150平方公里的島嶼，卻蘊含著大量珍貴的戰地史蹟、宗族文
化、僑鄉文化與海洋生態，如何活化並建設金門一直是政府施政

的重點。尤其臺灣本島和金門長期受海峽分隔，造成兩地歷史

和文化的獨特性和差異性，因此，如何促成臺灣民眾深入瞭解金
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門，確實是一項重要的文化工程。本中心做為金馬和中央的重要

聯繫窗口，對於金馬交通、文化、教育等方面的地方建設與國際

推廣，負有一定的責任。如今本中心有幸取得陳長慶先生的授

權，出版這部《陳長慶短篇小說集》中越文本，的確是一次推廣

金門的難得機會。

我們衷心期盼越南與臺灣各地的讀者們能夠透過陳長慶先生

筆下的世界，一起回顧金門的戰地歲月和鄉土民情，好好領略金

門獨特的人文風貌。

行政院金馬聯合服務中心執行長
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館 長 序

館 長 序

《陳長慶短篇小說集》是金門人談金門事的優異作品，以臺

灣文學的姿態譯介到越南，絕對是文學跨國界的一番盛事。

金門文學是臺灣文學極特殊的一個區位。金門與臺灣，在地

理上有點距離、但生命情感卻十分逼近。一九四九年中國大陸與

臺灣分離成為兩個政權，金門遭遇到歷史的奇特安排，成為最鄰

接大陸的臺灣前線。從此原有的漁農風光，轉變為一個超大的軍

事基地，歷經長長的四十年。直至一九九○年代軍事任務解除，

又迅即迎接觀光文化到來，經歷社會劇烈變遷的金門人，對於地

方文化的認同，必然存在著深刻的觀察。

陳長慶先生就是這樣的文學人。他生於斯土、寫於斯土，經

營一畝自在書肆，是最值得尊敬的在地文學作家。他一生佇守這

個命運詭譎的島嶼，長期注視著政治權力走來、離去，而他更關

懷的，則是微小人物在大歷史裡頭的命運。《陳長慶短篇小說

集》的六篇作品，都從金門的在地事跡延伸出文學的想像力，尤

其是一九五○到七○年代金門特殊時空下的不凡文化。農村生

活、特約茶室，外在的限制、內心的壓抑，都投射在小說人物的

性格與對話，人心的幽微都是時代的見證。小的生命、大的時

代，在《陳長慶短篇小說集》進行了最好的編織。

金門睿友文學館與國立臺灣文學館是親密的文學夥伴。陳長

慶先生不只是文學家，也投身睿友文學館的創館工作，並以首任

館長的使命推廣金門文學。這本小說選集，直白有力的文字，為



陳長慶短篇小說集

viii 

人文的生命歷程和金門的隱匿歷史發聲，格外值得珍惜。越南文

譯本將臺灣最遠端的金門文學人帶到越南，更是一座新的里程

碑。

《陳長慶短篇小說集》的越南翻譯，再一次連結了兩個文化

的橋樑。始自十九世紀蔡廷蘭意外造訪越南的《海南雜著》，已

有越南及多國譯本，是歷史上一段奇妙的外譯起點。近年臺灣文

學的越南外譯，自從2016年起，也有密集性和系統性的推動，已
有葉石濤的《葫蘆巷春夢》和《臺灣文學史綱》、吳晟的《甜蜜

的負荷》，以及數本短篇小說選集，以每年一至二冊的頻率在進

行。隨著臺灣近幾年努力開闢的「新南向」時代，臺灣與越南的

文化交流也來到新的高峰。今天的我們，當然應該更加努力。國

立臺灣文學館近年密集推動東南亞各語言的外譯工作，也策畫多

個「南洋」相關的特展，期望彼此更理解：不同時代的我們、曾

經有過很深刻的交流。

國立臺灣文學館

 謹識
於2020.5.26
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在不同的文學國度尋找知音 

在不同的文學國度尋找知音

──寫在《陳長慶短篇小說集》

           越南文出版之前

二○一八年元月，前臺灣文學館館長、國立成功大學特聘教

授陳益源博士，由國立金門大學教授唐蕙韻博士陪同蒞臨寒舍，

謂有意把金門文學翻譯成越南文，讓金門文學能像金門學與閩南

文化一樣，推廣到世界各地，提昇它的能見度。希望由我來主編

一本能夠代表金門的短篇小說集，然後由他聘請專人翻譯成越南

文，在越南出版發行。除了讓越南讀者瞭解金門文學的精華，也

讓他們瞭解曾經在這座島嶼發生過的故事。

然而，若想編一本具有代表性的短篇小說集並不容易，因為

它牽涉的範圍很廣，必須先一一予以克服，而非一蹴可成的。故

此我斗膽地向益源教授建議，是否能採用已故臺灣前輩作家葉石

濤先生、在越南出版的《葉石濤短篇小說集》的模式，由我提供

稿件先行出版，一方面試試水溫，另方面看看讀者們的反應，倘

若可行，或許馬上即可進行。但益源教授的構想仍然希望以集體

創作的方式來編輯，並提及他將於二月一日受聘於國立金門大

學，擔任特聘教授兼人文社會學院院長，俟來金就任後再詳談。

三月某日，益源教授由王水彰博士陪同再次蒞臨寒舍。短暫

的寒暄後，首要之務當然是討論編輯金門作家短篇小說集、翻譯

成越南文的事宜。惟益源教授似乎已發覺到，想彙編一本集體創

作的短篇小說集，非但繁瑣亦費時，以致接受我之前的建議，囑
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我提供稿件由他擔任計劃主持人，復向金門文化局提出申請，一

旦出版經費有著落，即可請人翻譯、出版。至於集體創作部分，

仍然同時進行，冀望日後能編出一本具有金門特色的短篇小說

集，翻譯成多國文字出版面世，讓金門文學能在世界各地散發光

芒。

於此，我挑選了一九九六年復出後的第一篇短篇小說〈再見

海南島 海南島再見〉，以及近年來陸續完成的五篇作品，它們
分別是：〈將軍與蓬萊米〉、〈春桃〉、〈人民公共客車〉、

〈孫麻子〉和〈罔腰仔〉共六篇，並以《陳長慶短篇小說集》為

書名。即便每篇作品均與金門這塊土地有所關聯，亦係在不同年

代及不一樣的時空背景下書寫出來的，但仍有不盡人意之處，惟

我已竭盡所能，為這座曾經被砲火蹂躪過的島嶼，留下一些值得

回憶的篇章。

然而當我回顧過往，無情的光陰已讓我從朝氣蓬勃的青年，

變成即將回歸塵土的老年。但隨著歲月的更迭、年華的老去，一

趟海南行卻也激起我青年時期諸多的回憶，始有〈再見海南島 
海南島再見〉這篇小說的誕生。當讀者們讀完這篇小說，勢必能

領會到情為何物，以及情的可貴。但情感的衍生確乎相當微妙，

與地域、年齡或職業並無絕對關聯。除了要兩情相悅，亦必須以

誠相待，始能持之以恆，甚而才會有一個圓滿的結果。它也是促

使我寫這篇小說的原委。

眾所皆知，在戒嚴軍管時期，金門長年駐守著數萬大軍，金

門防衛司令部更有數十顆明亮耀眼的星星在閃爍，他們美其名叫

「將軍」。即便多數是身經百戰、戰功彪炳、學養俱佳的將領，

但亦有少數不學無術，僅懂得逢迎拍馬求官之道的軍中敗類。如
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果沒有親眼目睹他們囂張跋扈的醜態，我們始終認為高官有高人

一等的品格和學養。

可是當他們醜陋的嘴臉暴露在我們眼前時，卻也讓我們大失

所望，原來將軍亦不過爾爾。縱使我無意揭露將軍醜陋的面目，

亦不該把長官的醜行醜態以〈將軍與蓬萊米〉為題，記錄在文學

作品裡。然而，爾時所發生的諸多事宜則歷歷在目，每逢想起，

無不在我心中激盪。任誰也想不到，一個堂堂正正的革命軍人，

一個蒙受黨國栽培的將軍，最後並非戰死在沙場，而是因酒和女

人而亡。

〈春桃〉這個故事，可謂是彼時農村情景的反映。春桃為了

想撮合阿麗和殘障的兒子成婚，卻遭受村中人稱大肚粉仔的破

壞。老一輩的村人都清楚地記得，當初她是懷著老兵的孩子、挺

著大肚子嫁到這個村莊的，於是村人就為她起了一個綽號叫大

肚粉仔。她除了有一副潑婦相，又愛挑撥是非、講粗話，經常

動不動就和村人爭吵。當春桃親耳聽到她在阿麗面前說兒子的壞

話時，的確是怒火中燒，就毫不客氣地怒罵她不該破壞兒子的姻

緣。

翌日兩人又狹路相逢，在相互叫罵後，大肚粉仔竟隨手朝她

身上潑灑糞便，這種情事對一個純樸的農村婦人來說，的確是一

種巨大的侮辱。於是居於弱勢的春桃，自感身心和自尊受到嚴重

的傷害，竟想不開跑回家喝農藥巴拉松自盡，以示抗議，讓一家

大小陷入悲傷痛苦的深淵裡。即使它是一個悲劇故事，然我欲詮

釋的並非只是一個經不起打擊的脆弱生命，而是人性中不欲人知

的醜陋面，以及金門農村的情景。

彼時，金門這座島嶼除了是戰地，也是戒嚴地區，更自

在不同的文學國度尋找知音 
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一九五六年六月起，實施戰地政務試驗，直到一九九二年十一月

始告終止，前後長達三十六年又五個月之久。其間不少鄉親因不

知戒嚴軍管的利害關係而一時失察，或說錯話，或寫錯字，或誤

觸法網，竟被金門防衛司令部依「戒嚴時期懲治叛亂條例」移送

軍法究辦。讓人不可思議的案例是：

某鄉親在候車時因一時無聊，用撿來的粉筆在金城客運公司

經營的「公共客車」前端寫上「人民」兩字，成了「人民公共客

車」。原本只是基於好玩的心理，但卻被有心人士密報，認為

「人民」兩字是共黨的「慣用語」，且明目張膽地在公共場所書

寫，有「為匪宣傳」的意圖。於是情治單位拿著雞毛當令箭，不

分青紅皂白立即予以逮捕，並由武裝士兵押解到「金防部南門新

生隊」偵訊、刑求。復押至警衛營羈押百餘日，過著暗無天日非

人性生活，再以「叛亂」罪名移送軍法審判。

雖然軍事檢察官偵訊後，依據「戰時陸海空軍審判簡易規

程」及「懲治叛亂條例」以「叛亂罪」把他提起公訴，但世間畢

竟還有公理的存在。在軍事法庭審判官明察秋毫的審理下，認為

「被告並無為匪工作之事證，與首開法條不合，應予諭知無罪，

以昭平允」。然而，縱使還給他清白，但其受創的身心與戕害的

人格尊嚴則難以彌補。在戒嚴軍管時期以及戰地政務體制下，類

似如此的「政治冤獄」不知凡幾，這非僅是受難者的悲哀，也是

島民的不幸。可是時至今日，又有那位膽敢站出來替他們說句公

道話，或是替他們爭取一點補償來撫慰他們創傷的心靈？

儘管政府訂定「戒嚴時期人民冤獄賠償法」，可是在爾時那

個「想抓就抓」、「想打就打」、「想刑就刑」、「想放就放」

的威權時代，單行法剝奪了島民應享的權利，高官的一句話就是
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命令，誰膽敢不服從？故而又有什麼文件可留存下來當證物呢？

因此在舉證困難的情由下，受難者想依法申請賠償談何容易，說

它是緣木求魚一點也不為過。它也是促使我根據那份判決書，書

寫〈人民公共客車〉這篇小說來記錄這段歷史的主因。如此，不

但能讓後代子孫瞭解到戒嚴軍管時期的恐怖，亦可讓他們感受到

三十餘年的戰地政務試驗期間，島民身心所遭受的苦楚和災殃。

在戒嚴軍管時期，金門亦有一些屆齡遭受解甲的校尉級軍

官，他們經由老鄉或老長官的介紹，在政府機關謀得一官半職，

擔任低階的村指導員者更是不勝枚舉。雖然多數均與村民相處

融洽，甚至與當地婦女結成連理者亦有之。可是亦有少數敗類以

為島民善良好欺，利用職權在村內作威作福、魚肉百姓，〈孫麻

子〉就是一個典型的例子。他既要酒肉又要豆腐，其醜陋的嘴臉

簡直令人作嘔。然而天理昭彰，最後終遭匪砲擊斃，如此，是否

就是所謂的現世報？誰也不得而知。唯一同情他的是和善的村

人，目睹他死後的慘狀卻不計前嫌，仍然幫他合下眼皮讓他得以

瞑目，又拿來被單覆蓋他的屍體免得曝屍在太陽下。凡此，都是

島民不計舊惡以德報怨的展現。

在土地貧瘠、雨水稀少，靠天吃飯的島鄉，儘管種田辛苦，

但亦非人人有地可耕、有田可種。倘若一家三代同堂且人口眾

多，在三餐不繼及娶妻不易的情境下，有些未婚男子，一旦有機

會只好選擇改姓入贅於別人家。入贅本地話叫做「予人招」，可

是並非個個都有予人招的機會，還得經過女方家長四處打聽，看

看這個「查甫囡仔」是否「妥當」？有沒有「搰力認真」？而

予人招終究不是一件光彩的事，即使有老婆又有現成的田地可耕

種，然則會受到鄉親異樣的眼光，以及普受社會及男女雙方親友

在不同的文學國度尋找知音 
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的歧視。在現實環境的使然下，有些人似乎也顧慮不了那麼多，

加上父母的慫恿，抱持著一種有老婆就好、有田地可耕種就心滿

意足的心態，在媒人的帶領下，提著簡單的行李去予人招。〈罔

腰仔〉這篇小說裡的阿貴就是其中之一。

可是儘管阿貴好手好腳，長得人模人樣，但卻有精神方面的

疾病，這是秀春嬸婆料想不到的。老人家原以為幫罔腰仔招來這

個贅婿，能讓她過一輩子幸福的日子，想不到竟適得其反，讓她

承受此生難以承受的精神折磨。縱然腹中已懷有阿貴的孩子，但

在忍無可忍的情境下，她還是下定決心，把他趕出家門。即使阿

貴的家人託人來說項，依然不為罔腰仔所接受。雖然有一個小生

命即將降臨人間，勢必會增加她的負荷，但她對神經阿貴已徹底

地失望，絕不讓他再踏入這個家一步。甚而發誓，一定會以自己

的能力把孩子撫養長大。罔腰仔就是發揮金門傳統女性、不向命

運低頭的韌性。

重新審視這幾篇作品，我認為必有它的可讀性與時代性。雖

然〈春桃〉、〈孫麻子〉和〈罔腰仔〉係摘錄自長篇小說《李家

秀秀》、《島嶼天青》及《島鄉往事》的其中一章。但它們分屬

不同的時空背景，相信讀者們讀後，必能更深一層瞭解金門在不

同年代所發生的不同故事；而實際上我創作的每部長篇小說，有

諸多篇章均可單獨構成一個短篇，現下做如此的處理，並無悖謬

之處或矇騙讀者的意圖。

然若依小說創作的理論而言，儘管小說可以虛構，但文學則

是現實人生的反映，不能與時空背景及常情常理相違背。倘能有

如此的體認，書寫出來的即便是一個虛構的故事，讀來也會有一

種真實感。惟余學識淺薄、見聞不廣，文中謬誤之處在所難免，
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冀望方家及讀者們以予指正。現下這篇感言，就當做是這本書的

導讀吧。

最後，我必須感謝金門這塊土地給予我創作的靈感，也要感

謝陳益源教授長年對金門文學的關注。倘若沒有他的提議和協

助，這本書勢必不可能翻譯成越南文、在越南出版發行。

 謹識
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一

一九九五年七月，我隨著旅行團，搭乘中國南方航空公司的

班機，由香港飛往海口。

說真的，在有限的人生歲月裡，能踏上這塊夢想中的泥土，

它的不凡意義，遠勝觀光旅遊。

對於旅行團在行程上的安排，我並沒有刻意地要求什麼。俗

語說：隔行如隔山，尊重專業也是我一生堅守的原則。更何況路

途那麼遙遠，必須從金門─台北─香港轉機才能到達海口。

海口市是海南省會，也是「中國」最先擬定開發的經濟特區

之一。它的硬體建設、機場港口的擴建，加工出口的設立，觀光

事業的拓展，給海南帶來無限的商機和觀光人潮。

飛機很快地降落在海口機場，首先映入眼簾的是五星旗下二

個斗大的紅字──海口。內心雖然一陣茫然，隨即也浮起一絲無

名的喜悅，我終於踏上這塊夢想中的土地了。

在通關的廊道上，看到的是五星帽徽下的「公安」和「武

警」，與台灣的「憲兵」和「警察」雖是二種不同的典型，但卻

同是炎黃子孫。一份同胞愛油然而生，難以形容的喜悅在內心不

停地激盪著。

「朋友們，久違了，你好。」我很想說。

通過關員的檢查，我們搭乘海南長春旅遊公司的遊覽車，沿

著平坦的快速大道馳駛。兩旁高大的椰子樹，搖曳著三十四度的
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高溫，也證實海南的氣候，是中國四大火爐之一。

遊覽車進入海口市區的海府路，經過「海南省人民政府」，

我們在一幢樓高十五層，設計新穎，建築考究的酒店門口下車。

抬頭仰望「海麗酒店」四個金色的大字，在陽光映照下，更

是金光閃閃，氣派非凡。

步上酒店的台階，首先看到的是一面銅牌，黑體字清晰地寫

著：

本酒店接待外賓、港澳同胞、台胞

我無奈地搖搖頭，服務生為我們啟開那扇明亮的玻璃大門，

一股沁涼的氣體，來自中央空調系統，也讓剛從高溫烘烤過來的

我們，像似進入了一座舒適的冷宮。

我們坐在軟綿的沙發上，等待領隊分配房間。

對面那張原木大桌上，擺放著一個銅製的三角牌，深刻著

「大堂經理」四個字。一個看來清新脫俗的妙齡少女，正聚精會

神地翻閱資料。好一位年輕美麗的大堂經理，我情不自禁地多看

了她一眼。然而，從她的眉宇、眼神，一個熟悉的影子在我腦裡

盤旋著，但卻一直無法找到「她是誰」的答案⋯⋯。

領隊分配好房間後，興奮地向團友們宣佈：

「各位鄉親！在我從事旅遊行業的這幾年中，第一次帶金門

團。金門給人的印象是純樸清新。金門人更是敦厚善良。當酒店

的負責人知道諸位是來自金門的貴賓時，指示客房部經理，要妥

善照顧，加強服務，住宿費七折九扣優待，並將於晚上七點，在

地下二樓的中餐廳，為大家舉行歡迎宴會。」

天色漸漸地暗了，晚上並沒有安排任何行程，團友們安置好
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簡單行李後，也就三五成群地來到中餐廳。在這富麗堂皇五彩燈

光閃爍的大廳裡，我們好像進入戲中的皇宮。壁上的名畫，原木

雕塑的桌椅，百年樹齡的盆栽，奇石怪木的擺設，幽雅整潔的四

週，穿著華麗、則又彬彬有禮的服務生，展現出一流酒店應有的

水準，也讓我們深刻地體會到，投資經營者的眼光和魄力。

我們的席位由一幅折合式的仿古屏風與其他用餐的團隊隔離

著。屏風上那對龍鳳呈祥的湘繡，表露出中國精緻的手工藝，孔

雀開屏更把它提昇到最高的藝術意境，的確讓我們大開眼界。

團友們一共十六位，必須分成兩桌，可能是我的年紀較大，

被安排在主桌，並與主人遙遙相對。先行而來的是那位美麗的大

堂經理，她一一地向我們點頭問好。繼而來的是一位身穿旗袍，

氣質高雅的婦人。她由兩位男士陪同，我們相繼地站起，以掌聲

來迎接她，但讓我感到不可思議的是，大堂那位女經理，簡直就

是她的翻版。

服務生很快地走過來，為她拉開椅子，但她卻沒有坐下，以

極感性而柔和的口吻說：「各位來自金門的貴賓，我是海麗酒店

董事兼總經理，本酒店是中港合資的企業集團，也是涉外的三星

酒店，樓高十五層，客房三百四十八間，貴賓套房五間，另設有

商務中心、多功能廳、酒吧、中西餐廳、商場、美容中心、桑拿

間、三溫暖等多種服務設施，以我們的住宿率及軟硬體設備，或

許明年即可晉為四星酒店。金門可說是我的第三故鄉，我在台北

出生與受教育，在海南拓展事業，在金門住了將近四年。金門實

在太令我懷念了，金門青年刻苦耐勞的敬業精神，純樸的民風，

善良的習俗，都深深地印在我的腦海裡。不怕諸位笑話，我曾經

與一位金門青年共同許下相互照顧的諾言，不管在天之涯或海之
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角。然而，卻因受到大環境的影響，失去了連繫，一晃廿幾年，

但我並沒有把他忘記⋯⋯。」她傷感的語調，讓整個氣氛凝結。

我始終低頭聆聽，面對著端莊高貴的總經理，自卑的心理不

容許我多看她一眼，只是深感那嬌柔的聲音，對我來說太熟悉，

太熟悉了。

「今天，我以孔宋家酒來歡迎遠從金門來的嘉賓。」她說

著，服務生也陸續地斟上酒。「大家都知道，孔宋在中國是大家

族，也是名人，宋家的祖居就在海南的文昌。」她舉起斟滿酒的

一口杯，繼續說：「請原諒我的自私，當我舉起杯時，我必須以

一顆誠摯之心，先敬一位特別的客人。」她說後把酒杯高高地舉

起，並沒有說明那位是她的特別客人。團友們都相互地斜視著，

竟連那大堂經理與幾位高級幹部，都被她那突如其來的舉動搞得

滿頭霧水。

她緩緩地走出座位，所有的眼光也跟著她走，然而，她卻在

我的身旁停下，一股巴芬碧可的香水味掠過我的嗅覺，我沒有仰

頭看她的勇氣，我的心早已隨著歲月的流失如一杓死水，巴芬碧

可與我何干！

「陳先生。」

那柔美悅耳的聲音把我從沉思中驚醒，我猛一抬頭，久久地

凝視，是誰能喊出這麼親切的聲音，那曾經讓我日日夜夜苦思夢

想的聲韻。

「麗美。」我猛而地站起，高聲地喊著，所有的目光都投向

我，「是妳！」

她含笑地點點頭，卻掩飾不了眼角上那顆喜悅的淚珠。而那

顆晶瑩的淚珠，可曾是已失的時光所凝結而成的。
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「對不起，諸位，當我發現陳先生的名字時，並經多方面查

證，也印證了古人一句名言：踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功

夫。原以為他會先發現我，然而；沒有，廿年前他想的總比說的

多，廿年後依然如此。」她再度舉起杯，「對不起，敬各位，敬

各位。」她一飲而盡，服務生又滿滿地為她斟上。

我卻無語地站在桌旁，內心交織著歡樂與苦楚，社會在變，

環境在變，我單純的故國河山之旅也將生變。廿年過去了，卿卿

我我的日子也過去了，苦思夢想的日子也過去了。我們的重逢是

故事開始？還是結束？這變幻莫測的世界啊！讓我苦苦地思索

著，何日才能給我一個圓滿的答案？

在香醇的孔宋家酒誘惑下，大家乾完了一杯又一杯。已盡興

的賓主都有點兒飄飄然，而夜也深了。麗美挽著我的手臂，挽著

一位白髮蒼蒼的小老頭，無視員工異樣的眼神。她交代客房部的

服務小姐，把我的行李，送到十五樓的貴賓套房。

在大堂裡，我遇到了那位美麗的女經理，原來她就是麗美在

金門所生的女兒──王海麗。她快步地走向我們，拉起麗美的

手，深情地說：

「媽！您喝多了，早點休息吧！」

「放心，媽沒喝醉。」麗美依然挽著我的手臂，幽幽地說：

「孩子讀的是企管，先讓她在大堂見見世面，小小年紀很懂事，

將來就看她啦！」

「海麗，妳也早點休息吧。」我微微地向她點點頭，低聲地

說。

「陳叔叔晚安，媽媽晚安。」她向我們揮揮手說。

我們在貴賓套房的長沙發椅坐下，服務生沖來兩杯熱茶，也
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為我們拉上了窗簾。然而，麗美卻從冰箱取出兩瓶啤酒。

「大熱天喝茶。」她嘀咕著。

「熱茶能解酒呀！」我說。

「我又沒喝醉，解什麼酒。」她理直氣壯地說。

「從沒聽過酒醉的人說自己醉了。」我取笑她。

「不信？」她不服氣地拿起電話，按下服務鍵，「來一瓶孔

宋家酒，兩只小酒杯。」

「麗美。」我側過頭，久久地注視著她，那紅紅的雙頰，那

水汪汪的雙眼，在燈光柔和的照映下，顯得更明媚，更嬌艷。

「陳先生。」她拉起我的手，在我的手背上輕而有韻律地拍

著，拍著，並沒有說什麼。

服務生把酒送來，並一一地為我們斟上。突然，我想起了兩

句歌詞：

人說酒能解人愁

為什麼飲盡美酒還是不解愁

難道麗美有什麼愁要解嗎？不，不會的。看她滿頰充滿著青

春與幸福的笑靨，我是不該胡猜亂想的。

「麗美，既然酒已斟上了，我們就喝吧。喝掉廿年的相思

酒；再擦乾那一滴滴的相思淚⋯⋯。」我一飲而盡，傷感地說。

「陳先生，過去的就讓它過去吧。今天的重逢就是我們新的

開始。」她安慰我說。

我們默默無語地靜坐著，時而隨意，時而乾杯；時而她把被

酒精燃燒著的小臉靠在我肩上；時而環抱著我，時而把頭依偎在

我的懷裡。然而，在我們體內奔放馳流的，再也不是青年時的激
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情和熱血，而是老年的相互依靠。廿年前那相識相知的短暫時

光，她並沒有忘記，要不，以她今天在海南商場上的身分和地

位，一個孤獨的小老頭，一個在人生舞台毫不起眼的小角色，如

果沒有真情的流露，在晚宴上她能說出那麼感性的話嗎？能夠不

計員工異樣眼光的注視，而挽著我在大堂上漫步嗎？能斜靠在我

肩上，把小臉依偎在我滿身酒臭與汗臭的懷裡嗎？如果沒有感情

基石，一切都是不能與不可能。

廿年前認識她時，我並沒有以一對勢利的眼光鄙視她；廿年

後的重逢，她並沒有以商場上貴夫人的姿態來對待我。一切都歸

於自然，歸於亙古不變的情誼。如果我是一位玩世不恭的金門

人，或許，今天所受的待遇絕不是如此。也讓我深刻地體會到，

生在這個現實的社會裡，儘管個人的命運和際遇有所不同，但人

格是相等的。我們純以一顆坦誠的心來相待，而不是靈肉的尋求

和相互利用。

麗美已不勝酒力，她溫柔地，毫無顧忌地把雙手環抱住我的

腰，以我的腿當枕，睡得很香很甜，像睡在幼時的搖籃裡，不知

人世間的險惡和疾苦，只感到甜蜜和溫馨。

我為自己斟上一杯酒，然而，此時此刻卻品不出孔宋家酒的

醇香。身在異地，在這涉外的三星酒店裡，在那迷人的燈光下，

懷裡摟抱的是柔情美麗的佳人，世上所有的幸福都凝聚在我身

上。如果此刻生與死能讓我自由選擇的話，我寧願選擇後者，讓

我含笑地走向天國，絕不回頭！

我飲了一口酒，把頭仰靠在沙發的椅背上，閉上沒有睡意的

雙眼，往事像那繚繞的雲煙，一簇簇、一幕幕，相繼地掠過我的

腦海裡⋯⋯。
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二

那年，我廿三歲。

司令官馬將軍核定我出任金門防衛司令部直屬福利站經理，

並在政戰部第五組（簡稱：政五組）兼辦防區福利業務。我們的

業務範圍除了要執行低價服務、四大免費服務，還督導福利中

心，管理電影院、文供站、特約茶室。業務雖然繁瑣，但執行並

沒有多大困難。只有特約茶室是最複雜，又不能缺少的單位。有

了它的存在，除了解決了沒有家眷的軍中同志性的需求外，也減

少了男女間的感情糾紛，因此，除了在金城設立總室外，還在沙

美、山外、成功、小徑、庵前以及小金門的東林、后宅、青岐、

大膽都設立分室。甚至為了配合「慈湖」的施工，還在安岐設立

機動茶室。告子說：「食色性也。」或許是最好的詮釋。

特約茶室的設立，不僅解決了軍中同志的性問題，也給金門

防衛司令部，增加了一筆可觀的福利金收入。然而，面對著十餘

個單位，一百六十幾位侍應生，一些複雜而下級無法解決的問

題，都必須由我們業務承辦單位會同相關部門一一給予協助和克

服。最可怕的是存在已久的弊端，如管理員做假帳、以假原始憑

證來報銷、售票員收取侍應生的紅包、不肖員工的白吃白嫖、醫

務人員對性病檢驗不實⋯⋯等等。在長官的指示下，我們擬訂了

管理規則，除了每季的業務檢查外，並視實際狀況做不定期的突

擊檢查。

一九七一年三月，正是金門的霧季。五號那天，我們會同監

察與主計單位，突擊檢查金城總室。該室設在金城的民生路，是

一棟舊式的平房，分隔了四十八個房間。房間的門框上以紅色的
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阿拉伯數字寫著號碼，侍應生也隨著房號而被定位在一張雙人

床、一張小桌子、一個布衣櫥、一只小水桶、一個臉盆的陰暗房

間裡，過著神女生涯。

我負責抽查與核對前一天的售票紀錄與加班票。在售票員公

平公正的配票下，每位侍應生售票數也相差無幾，倒是發現十二

號的王麗美，她所售出的票數與加班次數都比一般侍應生高出很

多，我向管理員調閱了員工簡歷冊。

王麗美。海南省海口市。高中畢業。三十七年三月廿四日

生。

翻閱了整本簡歷冊，就連職工在內，高中畢業的只有三人，

是不是因為她的高學歷票房紀錄也高，還是另有其他因素。我拿

著售票紀錄表，由管理員陪同來到十二號房間。一進門，一股廉

價的香水味迎面飄來，我揉揉鼻子，睜大了眼睛，那王麗美可真

是異於一般侍應生，她容貌清麗，氣質非凡，笑咪咪地從床沿站

起，以柔和的語調說聲：

「請坐。」

「謝謝。」我微微地向她點點頭。

當管理員說明我的來意，她立刻從抽屜裡取出一疊黃色的普

通票以及紅色的加班票。經我一一地核對，並無不符之情事。我

請管理員迴避一下，問了一些有關管理方面的問題，她都能詳加

答覆，並沒有什麼不滿意的地方。我請她在檢查紀錄表上簽名存

證，那娟秀靈活的「王麗美」三個字更令我佩服，以她各方面的

條件，換取高票房記錄，並沒有讓我懷疑的地方。驀然，我發現

她的衣櫥上，用木板橫墊著，擺了好多書。我情不自禁地走近一
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看，發現她所閱讀的範圍真是包羅萬象，竟然還有一本不易看到

的《文藝心理學》，這本從哲學分支出來的美學，是滯留在大陸

的作家朱光潛先生的力作。也因為他滯留在大陸，被歸類為「投

匪作家」，他的作品如：《給青年的十二封信》、《談美》、

《談文學》、《談修養》等都一併被列為禁書。在戒嚴時期、軍

管年代，攜有它的人，一旦被安全單位查到，被羅織的罪名可不

輕。若被套上為匪宣傳的罪名，當事人也是百口莫辯。

我順手取下它，隨便翻了一下。

「你很喜歡看書？」我轉過頭，低聲地問。

「你是說侍應生不能看書？」她收起原先的笑容，反問我。

「不，不，我不是這個意思。」我搖搖手，趕緊把書放了回

去。收拾好檢查表，快步地離開。

雖然《文藝心理學》是我急欲想看的一本書，而令我費解的

是藏書數千冊的「金防部明德圖書館」，竟然找不到這本書，反

而在侍應生的房間裡看到。這本書所以特別引起我的注意，是姚

一葦教授在《藝術的奧祕》裡多次地提到它，我必須做一個印

證。因此，一股向侍應生借書的念頭，不停地在我腦海裡盤旋

著，但我還是提不起這份勇氣，內心充滿矛盾與懊惱。

或許，每位侍應生的背面都有一個悲傷動人的故事：戰亂的

分離、家庭的變故、社會不良風氣的引誘等等，都是組成這些故

事的原委，我相信世界上沒有天生的神女。以王麗美的相貌，並

受過完整的中等教育，她的故事勢必會更精彩、更動人。然而，

我承辦的業務並不包含打探別人的身世。雖然，有些是很好的寫

作題材，但如果為了本身的利益而去揭發別人的隱私，未免太不

厚道、太沒人性了。
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但我還是利用一次福利單位業務會報的機會，請金城總室的

事務主任，代我向王麗美洽借《文藝心理學》，很快地書已借

來，我如獲至寶地翻開第一章──

什麼叫做美感經驗呢？

就是我們欣賞自然美或藝術美時的心理活動。

多麼貼切的問答，也只有大師才能為我們指出一條賞美的管

道。

於是我利用公餘的時間，把厚達三百四十三頁的《文藝心理

學》讀完，並作了一些簡單的筆記，不管它能帶給我多少知識，

但對美的欣賞總算有了一點心得和概念。

為了不再麻煩別人，我直接把書用郵政掛號寄還王麗美，並

送給她一本張秀亞的《北窗下》，也把我的藏書《藝術的奧祕》

借給她，並附了一張小紙條，希望她能從《藝術的奧祕》中，真

正理解出人性的美與醜。

三

六月，是會計年度的結束。

為了重新編列新年度的預算，日夜加班，把原先擬訂的讀書

計劃主動地放棄，但也讓我深刻地體會到，一個沒有受過完整學

校教育的青年，想立足在這個社會，他所付出的心血與代價往往

要超人數倍。

從文康中心開完會回來，我的桌上放了一件小郵包，從它方

方整整的包裝，我知道寄來的是書。
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陳先生：

　　謝謝你送我的《北窗下》，它也是我此生唯一收到乙份

自己喜歡的禮物。平時，我收到的是金錢。特約茶室是你承

辦的業務，對於我們這些侍應生，相信你比我更瞭解。

　　《文藝心理學》是家父遺留的書籍，雖然看過它幾遍，

但並不能從其中領悟到什麼，既然你喜歡就送給你。《藝術

的奧祕》也是一樣深奧難懂，謝謝你的好意。其實人性的美

與醜並不是與生俱來的，它多少會受到現實環境的影響。

　　祝福你

　王麗美

看完她夾在書裡的便條，我重新把書放好，內心並沒有明顯

的起伏變化，仍然投身在繁忙的公務中。

每逢星期一，除了電影院外，其他福利單位都公休一天。當

然，特約茶室也不例外。上午所有的侍應生必須接受軍醫單位派

遣的醫務人員做性病抹片檢查，一旦呈陽性反應必須停業，並送

到尚義醫院附設的「性病防治中心」接受治療。

我們都知道，以一九六○年代的醫藥水準而言，性病雖不是

一種可怕的絕症，但如得了「淋病」，患者的尿道會紅腫潰爛；

而一旦「梅毒菌」侵入人體，輕者痛苦，重的喪命。倘若發現而

不儘早治療，男女相互傳染，其嚴重的後果難以想像。因此，為

了官兵的健康，業務承辦單位對每星期一的性病檢查及檢查後的

送醫治療都非常的重視。當然，也發現少數侍應生賄賂醫務人

員，做不實的檢驗報告，或是到了性防中心，不做徹底的治療，

暗中繼續營業。針對這些弊端，業務承辦單位除了嚴格督導星期
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一的抹片檢查外，對第二天檢查後呈陽性反應的侍應生也做了嚴

格的列管，並到性防中心核對人數，要求徹底治療，以維護官兵

及侍應生身體的健康。而巧的是在這星期的送醫名單中，王麗美

卻是其中的一員。依她的票房紀錄，接觸的客人不僅多又複雜，

得病率當然會更高。

性病防治中心設在尚義醫院右側的山坡上，除了打針、吃

藥、休息外，過的卻是枯燥乏味而單調的生活，為了回報王麗美

送我《文藝心理學》，我帶了胡品清的散文集《夢幻組曲》回送

她，希望這本書能陪她渡過這段沒有自由的日子。

走進性防中心的病房裡，迎面飄來一股濃烈的藥水味，還夾

帶潮溼的霉氣味。裡面共有十二張病床。當然，並不是每位侍應

生都得了性病，在比率上如果超出５％就是警戒線，軍醫單位也

再三的向官兵們宣導：「事前多喝水、事後要小便」，甚至每個

茶室的售票處，也兼售「小夜衣」。但奇怪的是許多人寧願得病

後吃藥打針，也不願使用俗稱的「保險套」，這種錯誤的觀念迄

今仍無法改正，也證明國人的衛生水準與歐美先進國家尚有一段

差距。

醫務人員知道我的來歷，彼此打了招呼，我也顧不了那些疑

惑的目光，逕自走到王麗美的病床前。

「辛苦了，王麗美。」

她抬起頭，抿著嘴，微微地對我笑笑。然而，她那美麗的容

顏卻掩不住蒼白的唇色，其黑色的眼圈，或許是長期的無眠與體

力透支所引起的。

「給妳帶來一本書，希望妳喜歡。」

她伸出細長的手，從我手中接過去，低聲地說：
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「謝謝。」

我簡單地核對了一下人數，那些疑惑的目光並沒有從我身上

消失。我不敢作太久的停留，也沒有再看她一眼的勇氣，深怕會

有一些不實的傳言，被有心人刻意地渲染。這個可怕的社會，讓

我不得不慎重，不得不設防。

人與人的相識，像是一個傳奇的神話故事。漸漸地，我發覺

王麗美的影子，經常地從我腦海裡掠過。是美，是醜，各人的審

美觀點有所不同，更難以用世俗的眼光來衡量。

四

時間，總是一切計算的重複者。

一年一度的中秋佳節也將來臨，我們單位除了福利業務外，

年節的慰勞慰問也歸我們所承辦。雖然每一位參謀人員都有不同

的職掌，但逢年過節，必須同心協力、分工合作，發揮團隊精

神，把組裡的業務辦好。諸參謀分別跟隨長官赴離島慰問，及陪

長官夫人慰問住院傷患官兵，或安排藝工團隊演出等。而我卻留

守在辦公室，核發各單位的團體加菜金，以及主管官的秋節禮

券。從上班起，鈔票、禮券、領據與印章，不停地在我眼前交叉

運行著。因此，我不得不格外小心，以防差錯。

在一陣空檔裡，我掀起了杯蓋，飲了一口香片茶，閉上眼、

伸了一下懶腰，往椅背一靠，暫時紓解一下壓力，這種無名的享

受，的確愜意如神仙！

正想著，傳令兵把一包東西放在我的桌上。

「誰送來的？」我說著，並沒有仔細看它，順手把它放在桌

下。
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「士官長。」傳令回答我。然而士官長三個字則讓我有點訝

異，於是我俯下身重新把它拾起，撕開包裝紙，竟是一盒台北馬

來西亞餐廳製作的月餅，盒裡的透明紙下夾了一張小紙條。

陳先生：

　　又到了天涯淪落又中秋的時節，籍貫欄裡分明記載著海

南省海口市，卻從未見過海南。回首在異鄉已渡過第廿二個

中秋了，而故鄉不知淪落在何處，總讓人有些茫然。是誰送

的月餅，或許你比我更清楚，轉送你一份，請別見怪。倘若

你願意陪一位客居金門的侍應生共賞秋月的話，明晚七時我

將在僑聲戲院門口等你。如果有所顧忌，相見不如不見好。

麗美

我鎖上抽屜，快步地走離辦公室，顧不了那些待發的加菜金

和禮券，在明德廣場上，看看秀麗的太武山房，仰望太武山巔峻

峭的巖石，以及石縫裡的野花雜草。一陣陣清涼的微風，一口口

新鮮的空氣，讓我漂浮在這幽美的翠谷裡。

秋節那晚，我沒有參加月光晚會，逕自從武揚操場順著彎曲

的羊腸小徑走著。兩旁的地瓜田，綠色的藤蔓爬上了田埂，覆蓋

在藤首的泥土已逐漸地龜裂，今年的地瓜註定會豐收。

晚風輕輕地吹著，路旁已有幾片早落的楓葉，想起待會兒就

要與一位現實社會所不容的侍應生見面，興奮與矛盾的心情同時

在我內心交戰著。或許，我今天的選擇是對的，儘管各人的際遇

不同，但人格是相等的，端看我們以什麼式樣的心來認定它、解

讀它。而此時，我伸出的不知是一雙友情的手抑是愛情的手，我

感到迷惑與不解。
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從新市里的復興路，右轉自強路，左轉中正路，僑聲戲院就

在眼前了。那穿著淡藍洋裝的女子不就是王麗美嗎？她似乎也已

看到我，舉起手輕輕地向我擺動著。然而，我已掩不住內心的喜

悅，快步上前，用小指頭，輕輕地勾住她的無名指，一股淡淡的

清香，一份誠摯的微笑，是女人尊貴的代表。

我們默默地走在新市里的街道上，內心的喜悅久久盤纏在心

頭，偶而地相視笑笑，或許，這是一個無聲勝有聲的安逸時刻。

遠遠望去，月亮已高掛在街的那一頭，在這皎潔的月光下，

我們選擇了榕園一處清靜的草坪，面對冉冉上升的月亮坐了下

來。

「陳先生，說來好笑，我們走了好遠的一段路，卻沒說過一

句話。」她嘟起了小嘴，神情愉快地說。

「麗美，說來可笑，當我面對長官作十分鐘的業務報告時，

東南西北說得頭頭是道，現在面對著妳，倒像是一個新入學的小

學生，不知該向老師說些什麼才好？」我坦誠地說。

「或許是我們認識的時間太短，瞭解不夠深，才不能打開心

胸，暢所欲言。」她正經地說。

「不錯，妳說的正是我心想的，今天我們同坐在這塊美麗的

草坪上，就是為了彼此能更深一層地瞭解。」

「跟一位歷經滄桑的侍應生一起賞月，你不覺得委屈嗎？」

「無論在我眼裡、在我心裡，都是完美的，妳與其他侍應生

不同。坦白說，以妳的美貌、學歷，似乎不該選擇這種行業。或

許妳的遭遇不是三言兩語可道盡的⋯⋯。」我沒有再說下去的勇

氣。

「不！你錯了。」她神色凄然地搖搖頭，「我的遭遇正是三
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言：父親去世，母親改嫁，弟弟幼小。兩語是：苦命，命苦。」

她的淚水就像斷線的珍珠，一顆顆一粒粒地掉落在草坪上。

我趕緊取出手帕，輕輕地拭去她遺留在眼角的淚水。

「對不起，麗美，我不該在這中秋佳節，說這些讓妳傷心的

話。」我歉疚地說。

「不，你說得對，也減少你心中的一份疑慮，往後的日子我

們將是一對無所不談的朋友。」她頓了一下，「如果你不嫌棄的

話。」

「好！」我伸出手，她也同時把手伸出來，讓我緊緊地握

住，「往後的日子勢必是妳心中有我，我心中有妳。」

她笑了，那含著淚水的微笑，在明月的照耀下，更加柔媚，

更顯得俏麗。

彼此久久地沉默，月亮已被烏雲遮掩著，夜也逐漸地深了，

我們賞的可是這中秋佳節的明月？不，我們共賞的是彼此心中永

恆的月亮。她突然地把頭靠在我肩上，一股淡淡的髮香，一聲聲

秋蟲的吱叫聲，在這寂靜的深夜裡，在這翠綠的草坪上，我輕輕

地把她摟進懷裡，撫著那被微風吹亂的髮絲，一遍又一遍；一遍

又一遍⋯⋯。

五

在年度的輪調中，麗美被調往離島的東林茶室。

東林位於烈嶼鄉，是個商業氣息非常濃厚的小市區，寬敞整

潔的街道，經營著各式各樣的行業。烈嶼守備區指揮部，軍方所

屬的「國光戲院」、「免稅福利品供應站」、接待外賓的「虎風

山莊」，都在東林的不遠處。
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東林茶室只有十五位侍應生，四週的環境略顯髒亂，也相

對地會影響侍應生的服務品質。當然，以麗美在金城的高票房紀

錄，換了新單位，以新的形象服務官兵，票房紀錄仍舊居高不下。

有一天，我突然接到她的一封信，她告訴我說她懷孕了，不

知是那一位恩客遺留下來的種子。是官？是兵？是少校？是上

尉？還是士官長？則不得而知。

依當時規定，侍應生懷孕可到醫院做人工流產術，並可申請

營養補助費。然而，人工流產是子宮刮除術，對母體的傷害是自

然生產的數倍，甚至還有嚴重的後遺症。但在一位仰賴肉體維生

的侍應生來說，懷孕不僅影響她們的營業，生下一個父不詳的孩

子，更是一個累贅。如果採取人工流產，卻無形中抹殺了一個即

將誕生的小生命，她們能安心嗎？能不遭到上天的譴責和報應

嗎？因而，我把利弊寫信告訴她，倘若暫時不能營業，而需要少

許金錢運用的話，我將在每月的薪餉撥一部分給她。希望她能把

孩子平平安安地生下來，千萬別管它是誰的種子，一切要認命。

說不定將來依靠的是這個父不詳的孩子。

肚子一天天地大起來了，麗美也停留在不能營業中，我們相

約於農曆正月十二日到太武山的海印寺拜拜。九點不到，我直接

從中央坑道走到太武公墓的臨時招呼站。那時，天上正飄著微微

細雨，我望著來來往往的公車和熙熙攘攘的人群，撐起隨手攜帶

的黑色大雨傘，仍然擋不住刺骨的寒風。

路邊的牆下，幾株矮小的桃樹，正展露出新的丰姿，細雨輕

輕地飄在它那含苞待放的花蕊上。桃花就要開了，春天早已經降

臨人間，我們還盼望著什麼？期待著什麼？美麗的春天啊，你可

曾聽到我們的呼喚！
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驀然，一輛紅色的計程車在我身旁停下，開門下車的正是麗

美，我快步地走上前，細心地攙扶著她。

「對不起，讓你久等了，金烈海域的風浪實在太大了，延誤

了很久才開船。」她重新把圍巾拉高，而後緊緊地挽著我說：

「好冷唷。」

我低下頭，看著她那微濕的髮絲，愛憐似地說：

「麗美，我們還有好長的一段路要走，別怕冷，在這佈滿風

霜雨雪的人生大道上，我會給妳溫暖的。」

「陳先生，你這句話像極了電影中感人的對白。」她笑著

說，輕輕地擰了我一下。

「果真如此的話，女主角一定是王麗美啦。」我笑著。

她笑了，笑得好開心、好愜意。

我們迎著霏霏細雨，順著玉章路的水泥大道，一步一步往上

走，兩旁的野草野花在春雨的滋潤下，更顯得青蒼翠綠。麗美開

始放慢腳步，那喘著氣、說不出話，還強裝笑臉的表情，倒也惹

人憐愛。我停頓了一下腳步，轉回頭。

「累了吧。」我說著，順手拉了她一把。

我們在路邊一塊平穩的石頭坐下，或許是走路、爬坡有點熱

吧，麗美竟解開大衣鈕扣，當我看到她那微凸的小腹時，的確有

一份悲凄和難過在心頭。我搖搖頭，微嘆了一口氣，心中暗自向

上天祈禱，願她身懷的是一顆閃爍的明珠！

「嘆什麼氣呀？該嘆氣的是我，而不是你。」她說。

我默默無語，雙眼凝視坡度傾斜巨巖重疊的另一個山頭。

「陳先生，我深深地感受到，你想的總比說的多。」她又

說。
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「妳又不是心理學家，怎麼知道我想的比說的多呢？」我拉

起她的手，夾在我的雙掌中笑著說。

「強辯！」她皺了一下鼻子。

「那麼妳算算看，我什麼時候會變成老怪？」

「心胸要開朗，眉頭不要鎖緊，不要想的比說的多，就永遠

成不了老怪！」

「謝謝妳的開導。不錯，在廣大的文學領域裡，過度地探尋

和思索，把自己深鎖在一個孤獨的圈子裡。麗美，坦白說，我實

在是想的比說的多，但妳卻是我談得最多的女性，因此，我非

常珍惜這份情感。在茫茫的人海裡，但願我們能相互鼓勵和照

顧。」我神色凄然地說。

「讓我們共同信守這份諾言吧，任憑天涯海角。」她表情嚴

肅地說：「在搖擺不定的人生小舟上，但願我們能克服任何的困

境，攜手划向理想中的港灣。」

「繼續走吧，麗美，海印寺已在不遠處。」我拉起她的手站

了起來。山頂上的寒風依舊刺骨，細雨又開始輕飄，我重新撐起

傘，扶著她一步步，走向幸福溫馨的未來。

到了鄭成功的弈棋處，我們站在那道天然的圍牆上，俯瞰山

下的斗門村，那一塊塊綠油油的農田，那一幢幢古老的屋宇，幾

隻牛兒正啃著剛萌芽的野草，好一幅太武山下的春景圖啊，在霏

霏細雨中，更顯得迷人。

「麗美，妳仔細看看，海的那邊就是廈門了，將來可從高崎

機場直飛海口，看看妳爺爺和奶奶。」

「這輩子可能無望了，小時候聽爸爸說，爺爺在海口擁有

一百多畝的旱田，在海府路有輾米廠，連接著有五間店面。可能
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早就被共產黨以『有產階級』的罪名清算鬥爭掉了。」她悲觀地

說。

「吉人自有天相，望海興嘆也沒用。」我開導她說。

走過毋忘在莒的勒石，海印寺就在眼前了。首先映入眼簾的

是那雕樑畫棟、古色古香的建築。我們先在「蘸月池」旁的小臉

盆洗了手，把人性最髒的雙手洗淨。相傳蘸月池遇雨不溢，四季

不涸，池水清澈，能潔身祛病。

寺內供奉的是觀音與如來，栩栩如生的十八羅漢鎮守在兩

旁。麗美雙手合十，跪在觀音與如來的神像前，唸唸有詞，神色

虔誠，怎知她祈求的是什麼？我也拈上了一炷清香，深深地向祂

們三鞠躬，而我該祈求什麼？默念些什麼？觀音大士啊、如來我

佛，請保佑我們，在未來的路途平坦順暢。

順著那條蜿蜒的山路，我們走向太武山谷。麗美對整個行程

沒有意見，完全由我主導。

「麗美，山坡下有一幢西式的小樓房，它曾經是蔣總統在金

門的行館，蔣夫人親題的『太武山房』現在卻成了『明德圖書

館』。」我指著山坡下那幢白色的建築物說：「我們可以到裡面

看書。」

「真的，好幾年沒進過圖書館了。」她用力地捏了我一下

手，高興地說。

距離山房越來越近了，我的辦公室也在明德廣場的左邊，但

我並不想帶麗美到辦公室，以免為自己製造不必要的困擾。於

是，我們直接來到圖書館。

在借書登記處見到了洪敬雲，他畢業於師大美術系，作品曾

在國內多次展出，現正在服役中。
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我相互地為他們簡單的介紹，麗美也大方地伸出手。

「洪先生好。」

「王小姐好。」

他們禮貌地握握手。

而我發現畫家正上下左右地打量著麗美。或許，他已尋找到

靈感，一幅美的畫像即將形成，喜歡文學的我，在美的認定上，

卻沒有畫家來得敏捷。

麗美被看得有些難為情，依在我身旁，拉住我的手。

「美！」洪敬雲高興地說：「老師陳景容筆下的美女，氣質

高雅，容貌非凡。」

我們情不自禁地笑成一團。

洪敬雲把我們引進藏書庫，那些分門別類的藏書，讓麗美大

開眼界。但我們並沒有作太久的逗留。不知何時，屋外的雨卻落

得很大很密，我們站在山房的長廊上，傾聽淅瀝淅瀝的雨聲，翠

谷的美景，全在我們眼裡。

太武山房聽雨聲、看美景，或許是我們此生最美好的回憶。

六

時間過得真快，轉眼春去秋來冬天到。

麗美由東林茶室調回山外茶室的「軍官部」，並順利地生下

一名女嬰，透過管理員的介紹，請了一位中年婦人幫忙照顧。自

從麗美產後，我雖然託人帶了一些營養食品送給她，但並沒有和

她見過面。內心除了百感交集，更充滿著矛盾，想見她，又怕見

她，但卻說不出是什麼因素。

一個星期天的下午，也是麗美產後的第十八天，我內心交織
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著難以言喻的苦楚來到她的房間。

「好久不見了。」見面的第一眼，她冷冷地說：「怕了吧，

陳先生，怕讓人誤解孩子是你的骨肉，對不？你不是說過要相互

照顧嗎？當我需要你、惦念著你時，你卻躲得遠遠的。我們內心

到底存在的是什麼？親情，友情，愛情，或者什麼都不是。你年

輕，有前途，有滿懷的理想和抱負。而我呢？」她突然停了下

來，淚水則已爬滿了她的臉頰：「說好聽點是侍應生，其實是世

俗所謂的妓女！」她已泣不成聲。

「麗美。」我已顧不了一切，緊緊地抱住她，抱住一個軟綿

綿的身體，是幸，是不幸；是希望，是禍害！我全然不知。我取

出手帕，拭去她的淚痕，「對不起，麗美，這件事的處理，我是

一個不及格的小學生。」

她的氣似乎消了不少，又恢復了原來的溫柔。

「給孩子取個名字吧！雖然她的來臨是她的不幸，也是我的

不幸，但總不能沒名沒姓沒戶口。」

我沉思了一下，突然想到。

「麗美，我們不必相信鐵口半仙的凶吉筆劃，就叫王海麗

吧！『王』是母姓，『海』是海南省，『麗』就取她母親的中間

字。」我得意地說。

「王海麗，王海麗，好聽；不俗，有意義。」她高興地說，

又猛力地在我頰上親了一下。「喜歡文學的畢竟不一樣，命起名

來全不費功夫。」

她笑了，我也跟著傻笑。笑聲充滿著這陰暗的小屋，笑聲也

為她帶來希望。孩子的誕生或許是她甜蜜的負荷，也是將來的依

靠。然而，她的成長，做母親的要付出多少心血，歷經多少辛
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酸，才能把她拉拔長大。

一粒米的成長也必須經過播種、灌溉、除草、施肥，才能有

收成。人，又怎能例外，尤其在社會教育敗壞的此時，更不能有

所疏忽。問題少年的起因與形成，家庭、學校、社會，都必須負

起相同的責任。生子容易，養子也不難，教子卻是一種無形的心

理負荷。

尤其是生長在一個不良的環境下，父母所付出的更是異於常

人數倍，這是不能否認的事實。在這變幻無窮的人生舞台上，願

麗美的演出多采多姿，有聲有色⋯⋯。

七

從福利中心轉呈上來的侍應生出入境申請書中，我發現麗美

抱著海麗的照片與申請書，出境的理由是探親。在特約茶室的管

理規則裡，侍應生只要服務滿三個月，而有正當理由都可申請出

境，如服務未滿三個月，必須扣除台北召募站的召募費，在來去

頻繁的出入境中，不得不作慎重的審核。當然，麗美來金已有一

段時間了，她有返台探親的權利，然而，讓我感到迷惑不解的

是，從未聽她提起過。

那晚，天氣有些悶熱，閃爍在遠方的星星更加明亮，但沒有

月光照耀的大地，卻顯得有點漆黑陰沉，給人平添了一絲恐怖

感。我們挽著手，漫步在太湖幽靜的堤岸上。累了，就坐在低垂

的柳樹下聽蛙聲、聽蟲叫。

「出境證已經辦好了，什麼時候走？」我打破寂靜的夜空，

低聲地問。

「第一個航次就走，越快越好。海麗已逐漸地懂事，不能不
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讓她離開這個環境。」她激動地說。

「什麼時候回來？」我關心地問。

「把海麗安頓好再說。」她神情有些悽然。

突然，我怕失去了她，緊緊地把她摟進懷裡，把臉貼在她的

頰上。她默不作聲，也沒有抗拒，讓這漆黑的星空屬於我倆。在

蛙兒與蟲兒的見證下，我們已失去理智；把人性最脆弱的情感暴

露在這美麗的柳樹下，繾綣纏綿之後，我的淚水卻不聽指揮地滾

下來。

「怎麼流淚了呢？」她用手摸摸我的臉，「你是後悔和我在

一起？」

「不，不，麗美，我怕失去妳。」我把她抱得更緊，摟得更

緊。

「只要你願意，只要你不以有色眼光來看我，陳先生，天涯

海角永遠等著你。」

「麗美，別再叫陳先生了，就改口叫我名字吧！」

「不，不管我們將來的結局如何，你是我心中永遠的陳先

生。」

我搖搖頭，像飲下一杯苦澀的烈酒，心裡是那麼的不是滋

味，難道苦澀之後真的是甜蜜？抑或是更苦，更澀！內心浮起無

數的問號，但願時光能給我一個滿意的答案。

等待的日子總是那麼地漫長，那麼地令人心急。

轉眼，麗美的假期已結束，但人卻沒回來，甚至也沒有她任

何的信息。據側面瞭解，她一些重要的衣物都以包裹寄回台灣，

是否真的不回來了？讓我感到不解。這份得來容易的情感，失去

竟這麼快？當我想以身投向她時，卻消失的無影無蹤。我的情緒
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低落到了極點，想撫慰它，或許只有麗美火樣熱烈的心。

終於，我收到一封信。

陳先生：

　　經過多方面的考慮，我下定決心不回金門了。不回金門

不是想離開你，而是要離開那個沒有人性尊嚴的環境，以及

遠離那段不幸的記憶。對你，對我，對孩子都是好的。雖然

暫時不能見面，我會信守對你的承諾──天涯海角永遠等著

你。

　　在我們來往的這些日子裡，我深深地發現到，你是一位

標準的金門青年；你以苦學自修來彌補學歷的不足，你以腳

踏實地的工作精神換取現在的職位，這是時下一般青年所沒

有的。

　　在紅塵中打滾了這麼多年，對人性的善惡與美醜，我的

觀察較實際，雖然你讀過克羅齊的《美學》，但只是理論，

並沒有親身體驗與印證。在這個現實的社會裡，陳先生，你

是一張白紙。

　　弟弟已從師大畢業，而且分發到中部的一所中學任教。

從事教職是他終身的志願，現在如此，將來也不會改變。他

自信能養活我，養活我這位曾經為了家而入火坑的姐姐。姐

姐的不幸更是他心中永遠的痛。

　　當我洗完沾滿污泥的雙手，我將用這雙乾淨的手洗滌我

內心的污點，把一個乾淨的我，完美的我交給你，任憑天涯

海角⋯⋯。

　　祝福你

麗美
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麗美返台的第一年，我們仍保持一星期一封信的紀錄，彼此

的瞭解遠勝與日俱增的感情。我們曾經擬訂往後的生活方式，在

偏遠的小農村建立一個幸福美滿的小家庭，養一群雞鴨，頭戴斗

笠手持青杖趕著羊兒上山吃草，遠離塵囂，過著與世無爭清新平

淡的日子。然而，這只是空幻而已，當麗美的信在我書桌上疊至

編號第七十六號時，卻突然中斷，任憑我信與電報相互交投，都

被退了。但退回的並不只是那些紙片，而是我投入的深厚情感！

我感到茫然，我的精神已崩潰，我心想的再也不是美好的未來，

而是現在的痛苦和難過。

一年、兩年、三年、五年、十年⋯⋯。

八

不知什麼時候，淚水已爬滿了我整個臉頰，我猛而地驚醒。

麗美仍然緊緊地依偎在我身旁，她取出柔軟的小手帕，輕輕地為

我拭去臉上的淚痕。

「你在想⋯⋯。」她摸摸我的臉，深情地說。

「想我們的過去。」

「委屈你了。」

「不，我沒受到委屈，只是在我心理沒有任何準備下，突然

間音信全無，讓我感到前所未有的悲傷和苦楚。」

她苦笑地搖搖頭。

「別以為我是一個負心的人，當我接到香港親戚的通知，歷

經多少波折，趕回海口繼承爺爺這片產業，在那個年代，一個女

人家，我吃的苦頭不會比你少！」她憤而地離開房間。我無語地

低著頭，不一會，她提著一個小箱子走進來。
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「你看看。」她打開小箱子，「我從台灣經香港到海口，帶

出來的是什麼？是黃金、是白銀、抑或是新台幣？」她把一疊信

用力地放在桌子上，提高嗓門說：「我帶出來的是你寫給我的

七十六封信！」她說完後，放聲地哭了，是否要哭出內心的委屈

和心中的怨恨？

我從椅上站了起來，一把抱住她，怕她又從我身旁離去。她

哭喪著臉，猛力環抱著我。

哭吧，麗美，就讓我們永遠擁抱在一起，痛痛快快地哭一

場。從春天哭到夏天；從秋天哭到冬天，哭瞎了雙眼，流乾了眼

淚。我擁著妳，妳擁著我，同進天國，同遊地府吧！

彼此化解了一些誤解，我們失控的情緒也逐漸地穩定，從她

到海口繼承祖父遺留的產業，再如何跟香港的財團合建酒店，都

作了一番陳述。我也坦白地告訴她，與她失去連絡的第二年，便

辭去原有的工作，擺了一個小書攤，賣些書報和雜誌，只求溫

飽，與世無爭。然而，她怎能想到，廿餘年前那個在她心目中肯

上進、有理想、有抱負的青年，竟甘心如此過一生。

今晚，睡在這貴賓套房裡卻輾轉難眠，我拉開窗簾，海口的

夜已深沉，幾盞街燈無精打釆地閃爍著，只有路燈下的椰子樹，

孤單地搖曳著那長而低垂的樹葉，「睡吧！明兒還得早起呢。」

我喃喃自語。

然而，大腦與小腦卻不停地交戰著，昏昏沉沉地，不知道什

麼時候進入夢鄉。

第二天，床頭呼叫起床的鈴聲響了，而我卻四肢無力，頭昏

腦脹，身體的每一個部位都是熾熱滾燙的，而且口乾舌燥，意識

朦朧，我病了，是高燒。
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麗美找來住店醫師，吃藥打針雙管齊下，並禁止我參加旅行

團的一切活動。我再三的懇求，希望能隨旅行團一起出發，但總

是力不從心，爬起來又倒了下去。麗美也順勢訓了我幾句。

「你不是想跟旅行團到『三亞』，到『通什』嗎？快起來

呀，你就去住『苗家』、『黎寨』吧！」

我神色凄迷地苦笑著，無精打釆地閉上眼，只感到眼角也濕

了。

「廿幾年的孤單歲月，應該更堅強，更能自我照顧。請問陳

先生，今天如果躺下的是我，你該怎麼辦，該怎樣來照顧我？」

我被問得啞口無語。

麗美找來領隊，團友們也相繼地來探視我的病情。從他們的

眼神，我心知肚明，他們想說的可能是：「這個古怪的陳老頭，

走的是什麼運呀！」領隊同意我不隨團出遊，但必須在七月廿四

日下午一點半準時到海口機場，我們還有下一個行程──福州、

泉州、廈門。然而，麗美卻再度與領隊交涉、溝通，把我隨團旅

遊的行程全部否決掉，並取回由領隊代為保管的「護照」和「台

胞證」，我也不再堅持什麼，一切就由她安排吧！

經過整整二天的服藥與休息，我的高燒退了，虛弱的身體也

逐漸地復元。

「有了健康的身體，還怕沒地方玩。」麗美總是這樣說。

然而一轉眼，來到海口已是第五天了，麗美並沒有為我作任

何的安排。每天忙上忙下。早餐後她交代助理孫小姐帶我上美容

間理髮，並再三地叮嚀，要我把蒼蒼的白髮染黑；吹風抹油，修

面刮鬍。長久的不修邊幅，窩窩囊囊已快過完一生，如今則要改

頭換面，倒也像一部機器人，由操縱者來擺佈。
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裡裡外外，麗美都深情地為我打點。理完髮，穿了新衣，在

大鏡子前面一照，除了眼角的魚尾紋外，把年輕時的我全翻印了

出來。我在鏡前久久地停留，左照、右照，前照、後照，長久沒

有的滿足感，此刻都湧上了心頭。麗美也在我身旁出現，她輕輕

地拍拍我的肩。

「陳先生，廿幾年了，你並沒有變，反而更加地成熟，簡單

的修飾一番，展露出中年男性特有的氣質。」她拉著我的手，再

度走到鏡前，我們情不自禁相視而笑。

九

麗美為我安排的第一個旅遊點是「東坡書院」。

「文人嘛，總得先看看文人。」她笑著說。

海麗酒店的公務車從海口市的西邊馳駛，經過洋浦經濟自由

港公路，向左轉，順著那彎曲的泥土路行走，在一片茂盛的夾竹

桃樹下停車。遠遠望去，東坡書院四個大字熠熠生輝地掛在門框

上。蘇軾被貶至古儋州三年的坎坷歲月讓我久久地深思著。

麗美撐起一把粉紅色的印花洋傘，淡藍色的洋裝，白色的高

跟鞋，把她襯托得更高雅、更明媚。助理孫小姐提著她的皮包和

行動電話尾隨在後。我們步上台階，走過彎彎曲曲的走廊，穿過

蓮花池，來到東坡書院的主體建築──「載酒堂」。

如以古建築的藝術來看，載酒堂只不過是一幢平平凡凡的建

築物。然而，它卻能吸引無數的文人墨客和旅遊者前來觀賞，我

們不得不敬佩蘇氏的文采。

堂中陳列了歷代文人名士為東坡書院所題的詩文碑刻，我細

心地觀賞和品味，企圖想在腦海裡記下一些什麼。出生海南的孫
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小姐比手畫腳地想為我講解，麗美卻阻止了她。

「孫小姐，我們站一邊，讓他自己看，看個過癮；讓他自己

想，想個痛快！」

我並沒有理會她們，把所有的精神，完全投入在大堂的詩文

碑刻裡。停留較久的則是在「東坡笠屐」的塑像前，只見蘇軾手

執詩書，昂頭挺胸，目光炯炯，具有古儋州的平民裝束，又有文

人的清雅氣質，蘇軾的詩人精神，將永恆地留在我們心中。

我來踏遍珠崖路

要覽東坡載酒堂

麗美與孫小姐純粹陪我而來，對這些詩文碑刻，似乎興趣缺

缺。當我全神貫注地欣賞時，幾乎忘了她們的存在。而我除了細

心觀賞外，並取出隨身攜帶的紙筆，作了一些簡單的紀錄。

看完東坡書院，我們轉回鄰近的「五公祠」。

首先映入眼簾的是一座古色古香的建築物，紅牆綠瓦，飛檐

崢嶸，素有「海南第一樓」之稱。

進入五公祠，麗美笑著說：

「剛才在東坡書院讓你看過了吧。現代文人看古代文人，到

底是你看他，還是他看你，看了足足兩個小時。五公祠供奉的是

歷史人物，就讓孫小姐為你介紹吧。」

我傻傻地笑笑。

孫小姐走近我，微微地向我點點頭說：

「所謂五公，指的是唐代被貶來海南島的宰相李德裕，宋代

愛國忠臣李綱、李光、趙鼎、劉銓。五公中，李德裕是唐代一位

較有開拓思想的政治家，由於政見不同而發生『李牛之爭』，唐
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宣宗偏信讒言而將他貶到荊南，次貶潮州，再貶崖州，六十三歲

之年卒于貶所。

李綱等四位都是宋代名臣，靖康之難後，李綱是抗金主戰

派，但宋高宗聽信投降派而將他貶到澶州。李光也是抗金主戰

派，結果遭秦檜陷害，先後貶來吉陽。趙鼎力主抗金，全力支持

岳飛，也遭秦檜所害，貶至吉陽。胡銓則於紹興八年，冒死上書

請斬秦檜等投降派，結果被貶福州，再貶吉陽。」

「謝謝妳，孫小姐。」她介紹完後，我禮貌地向她點點頭。

待孫小姐走離了我們，我輕聲地對麗美說：

「我好像不是來參觀五公祠的，而是來上歷史課的。」

麗美白了我一眼，輕聲地回了我一句：

「別小看人家，海大歷史研究所的高材生。」

所有的旅遊行程，在麗美刻意地安排，以及孫小姐詳細而風

趣的介紹下，我們遊覽了萬泉河、東山嶺、牙龍灣、南灣猴島，

地域橫跨了興隆縣、陵水縣，而後來到海南最南端的濱海城市

──三亞。

到了三亞市，我們參觀了那充滿著浪漫氣息的鹿回頭公園。

麗美卻迫不及待地要帶我到「天涯海角」，我不知道此地風光有

多綺麗，但天涯海角這四個字對我並不陌生，麗美重複地不知說

過多少次。

於是，我們來到一個沙白水清的海灘上，南面是茫茫的大

海，遠遠望去，水天一色，漁舟帆影出沒其間，像似天地盡頭。

或許，這就是所謂的「天涯」吧！然而，在那堆怪石嶙峋處，一

塊巨大的巖石深深地刻著「海角」二個紅色的大字，也足可讓我

們聯想到「天之涯」、「海之角」的由來。
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距離海灘的不遠處，在高大的椰子樹下，我們坐在那碧草如

茵的地上。孫小姐買來三顆新鮮的椰子，當那清涼爽口的椰汁吸

進口裡時，她又以史學家的口吻講起了「天涯海角」的傳奇故

事：

「在很久以前，從南方來的海賊，搶掠漁民，霸佔漁船，欺

壓得漁民無家可歸，無物可食。有一天，忽然飛來一隻神鷹，在

天空展開一雙巨大無比的翅膀，撒下一陣圓石，把賊船砸得粉

碎，挽救了漁民。那些圓石至今仍然散亂地留在海灣的沙灘上，

成了懲罰海賊的見證。後來人們在那些巨石上題刻『天涯』與

『海角』，就開始叫這裡為『天涯海角』。」

孫小姐講完後，也讓我深深地體會到，不管身在任何一個旅

遊點，都有它悅耳而動人的傳奇故事。

然而，百聞不如一見，面對湛藍無際的浩瀚大海，聆聽浪濤

拍岸的聲響，在椰樹的蔭影下，品嚐海南新鮮的椰汁。看那一對

對年輕的男男女女，從身旁走過，我指著他們說：

「麗美，我們也曾經年輕過。」

她微微地笑笑，把手伸了過來，讓我緊緊地握住。突然，她

拉起了我的手站了起來，指著大海，以傷感的口吻說：

「陳先生，那就是『天涯』，這兒就是『海角』，不要忘

了，在天涯，在海角，我們要互相照顧。」

我把她摟進懷裡，重新握緊她的手，然而，卻握不住溜走的

時光，逝去的歲月⋯⋯。

十

轉眼，來到海口已廿五天了，同行的團友，或許他們已遊完



陳長慶短篇小說集

34 

了福州、泉州、廈門而回到家鄉了吧？雖然與麗美重逢值得高

興，但也讓我錯失許多旅遊的機會，可是我並沒有因此而感到遺

憾。看到麗美每天忙上忙下，還得陪我到處走走看看，實在也有

點兒過意不去，甚至想幫點忙也插不上手，倒像是一條寄生蟲，

寄生在這豪華的酒店裡，吃、喝、玩、樂！

從天涯海角回來後，我告訴麗美不去通什，也不到文昌。

「為什麼呢？你不是一直想到通什看看『苗族』和『黎寨』

嗎？喝了孔宋家酒而不到文昌看看宋美齡的祖居，你可別後

悔。」她用警告的語氣說。

「台胞證三十天的觀光期限快到了，以後再去吧！」我低聲

地說。

「三十天的觀光期限？」她重複我的語調，疑惑地說：「你

有沒有搞錯？」她白了我一眼，順手拿起電話：「商務中心，請

查一下台胞觀光簽證一期幾天？」

我清晰地聽到，對方回答是九十天。

「陳先生，你都聽見了吧？是不是海南沒有你留戀的地方？

還是有人虧待了你？金門一別就是廿幾年，你只不過住了廿幾

天，這幾天當中我們談的只是從前和現在，難道不該談談未

來？」她不悅地說。

「未來？」我重複著，內心卻充滿難以言喻的苦楚。

「那年我們認識時，只不過是廿幾歲；今天再重逢，無情的

時光卻往前推進了廿幾年。陳先生，人生還有幾個十年廿年？難

道你一點也不珍惜嗎？」她高聲地說。

我無言地聆聽她的訓示，不知道要如何向她解釋才好。

「麗美，我必須先回金門一趟，把一些瑣事處理好再回
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來。」我試著向她解釋。

她久久的沉思，終於說：「也好。陳先生，不要忘了我們的

幸福完全掌握在你的手中。海南的事業不僅是我的事業，也是你

的事業，海麗的乖巧你可以看得出來，她身分證上空白的『父』

欄裡，正等待著你的名字來填補。」

我神情凝重地點點頭。不錯，在短暫的人生旅途中，彷彿就

在昨晚的睡夢裡，更像大海裡的波浪，一波過去又一波，從不為

人類留下任何痕跡。可憐的人類，不管你享盡多少榮華富貴，或

是沿街行乞，屆時，黃土覆蓋的只是白骨一堆，還能計較什麼？

又能企求什麼？

麗美請商務中心為我訂了八月八日中國南方航空公司上午十

點，由海口飛往香港的班機，然後轉華航下午一點廿分由香港飛

桃園中正機場，每一段行程她都細心地為我計算著；轉機時不必

等太久，回到台北天色也不會太晚。她的深情，數學上任何公式

都無法計算出正確的答案，而必須用我們的兩顆心才能解題。

距離回鄉的日子漸漸近了，五十餘年的鄉土情懷，我並沒有

被甜蜜的日子所蒙蔽。雖然離開它只短短的廿幾天，一份思鄉的

情愁卻油然而生，或許，月，真是故鄉圓；水，也是故鄉甜。

麗美為我打點了一切，還買了海南名產：咖啡、胡椒、椰子

糖要我帶回送朋友，並由商務中心辦理托運，在中正機場提貨。

「給你一個月的時間總夠了吧？回來時什麼都不必帶，但你

那些寶貝書除外。」她再三地叮嚀和交代。

「謝謝妳，麗美，這些年來環境把妳磨練得更堅強，更有見

解，處處為別人設想。」我由衷地說。

「少跟我來這一套！」她白了我一眼，一絲得意的微笑同時
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從她的唇角掠過。而後繼續地說：「九月廿九號我到香港接你，

我們先逛逛海洋公園，嚐嚐東方明珠船上的海鮮。然後轉北京看

十月一號天安門廣場的閱兵。長城、故宮、天壇、北海公園、明

十三陵都是我們的重點行程。」

「妳那來那麼多時間呀？」我有點懷疑。

「放心，我自有安排。遊完北京，我們到武漢看黃鶴樓、到

長江看三峽、到桂林看山水、到重慶看山城、到廈門看金門。」

她嚴肅而認真地說。

我輕輕地點點頭，內心卻交織著幸福與痛苦的抉擇。在茫茫

人海裡，在這變幻無常的社會裡，我該選擇什麼？一年的中學教

育，滿頭蒼蒼白髮，老人的斑紋已在臉上自然地衍生著。難道我

該重新讀書，取得傲人的學歷。把髮絲染黑，用虛偽來遮掩一

切；用先進的美容劑，把老人斑漂白。才能立足在海南這個現實

的社會，才能與麗美美麗的容顏相搭配。險惡的人類啊！你們不

是口口聲聲喊著要改革這個不良的社會，要建立一個祥和和完美

的社會，為什麼無法取下人類勢利的雙眼？為什麼？為什麼？

十一

懷抱著返鄉的興奮心情，但也有幾分離愁。

一早麗美就來幫我收拾行李，所有的舊衣物都不能帶回，竟

連旅行袋也換成新的。刻意地把我打扮成上流社會裡的紳士，缺

少的可能只剩煙斗和雪茄，任憑你滿腦的四書五經，也抵不過一

條繫在頸上的領帶。我能說什麼？能拒絕什麼？只能默默地承受

那生命中不可缺少的情誼。

「信封裡裝的是二仟美金，任何銀行都可兌換，也夠你回來
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的費用。台北飛香港的班次很多，訂好票打電話給我，到時我會

到啟德機場接你。」

「麗美，我身上還有錢呀！」我順手取出信封袋，想退回給

她。

「我倒要看看你把我當成誰呀！我的安排可能讓你不滿意，

但對不起；陳先生，不滿意也得接受，知道嗎？」她重重地拍拍

我的肩，笑著說。

服務生把我簡單的行李提到大堂，麗美挽著我，原先掛在脣

角上的那絲笑容也不見了，難道真的「是離愁別有一番滋味在心

頭」嗎？

來到大堂，海麗走近了我，雙手放在背後，神祕兮兮地問

我：

「陳叔叔，你知道今天是什麼日子嗎？」

「今天是叔叔返鄉的日子。」我笑著說。

「錯。」她搖搖手說：「今天是八月八號也是八八父親節，

陳叔叔，祝您父親節快樂。」說完後，她把預先準備好的乙份禮

物雙手呈獻給我。

「謝謝妳，海麗，我做夢也沒想到。」我由衷地感激著。

「小丫頭，什麼時候把西洋那套玩意兒學來了。」麗美笑著

說。

當我正在商務中心與辦公室裡，一一向職工們道聲謝謝，說

聲再見時，海麗卻催促我上車。

「謝謝妳，海麗，叔叔也跟妳說聲再見。」我向她揮揮手。

她雙眼緊緊地凝視著我，眼眶終於紅了。而後靠近了我一

步，低聲地說：「別忘了，九月廿九號媽媽在香港等你。」一滴
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淚水終於滾落在她俏麗的臉龐。

我微微地向她點點頭，麗美拉著我的手，悶不吭聲地進入車

內，路旁高大的椰子樹，依舊搖曳著翠綠的長葉，海南的天空依

舊湛藍。或許，此時無聲勝有聲。

進入候機室，孫小姐已替我辦好登機的各項手續。距離起飛

的時間已不遠。麗美的眼眶已紅，她低聲地對我說：

「命運要我們自己來開創，幸福卻掌握在你手中，人生再也

沒有幾個十年廿年可等待。請你不要忘了，你是我心中永恆的陳

先生，九月廿九香港見，我們將展開邁向幸福人生的另一個旅

程！」

我含淚地向她揮揮手，逕自走向證照查驗台，中國南方航空

公司飛往香港的班機已在停機坪上等候，我緩緩地踏上登機的台

階。回頭一看，那斗大的「海口」兩字中間依然飄著五星旗。剛

才湛藍的天空現在則烏雲密佈，難道我甘心在這烏雲下做條寄生

蟲？於是我解開繫在頸上的領帶，虛偽的假紳士不是我該追求

的，榮華富貴只不過是繚繞的雲煙，來得快，去得也快。我將在

這佈滿荊棘的人生旅途裡，繼續我孤單的行程。

再見，海南島。

海南島，再見。

（一九九六年作品）
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將軍與蓬萊米

今天，無意中在報上看到一則訃聞，那是將軍與世長辭

的消息。

一

認識將軍，是三十餘年前的事。他中等身材，略顯肥胖，緊

身的草綠色軍服，熨燙得平平整整，腰帶上的銅環擦拭得閃閃發

光，但黑紗帶並沒有扣緊腰際，而是鬆鬆地滑落在微凸的下腹。

稀疏的髮絲採四六分邊，用資生堂髮油緊緊地黏貼在頭皮上。多

皺的臉龐長年掛著一絲微笑，而那份笑，與他那對不正眼瞧人的

三角眼相較，並不對稱。從東看來，給人的感覺是皮笑肉不笑；

從西一望，不僅奸滑且帶點色，這就是將軍醜陋的臉譜，不是慈

祥的容顏。

那年，我任職於金門防衛司令部政戰部第五組，將軍調來政

戰部當副主任時，只是一個上校，然佔的卻是少將缺。翌年元

旦，在各方不看好下，卻風生水起好運來，順利地升了將軍。從

台北受階回來後，他刻意地巡視坑道內所有的辦公室，除了接受

各組組長和諸參謀的恭賀外，其最終目的當然是耍耍將軍的威

風，也藉此告訴官兵，他可是與海、空軍副司令官、主任、參謀

長、首席副參謀長，砲指部、後指部指揮官、作戰協調中心總協

調官，同是少將官階，一副得意忘形的模樣讓人覺得可笑。雖然

此生與將軍絕緣，但在大單位看多了星星，再增加一顆，也就感
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覺不出有什麼稀奇了。儘管如此，在將軍面前，誰膽敢不畢恭畢

敬、立正站好。

將軍督導的雖是一、三、四組和辦理黨務的金城辦公室，然

而，他卻是首席副主任，一旦主任赴台公幹或返台休假，座落於

武揚營區的政戰部，即由他當家。

將軍並非老廣，卻嗜食狗肉。

將軍酒量不錯，酒品則奇差。

政戰部所有的官兵，幾乎無人不知、沒人不曉。

儘管我們的業務並非將軍所督導，但我還是經常被傳喚，而

且每次都與特約茶室有關。將軍除了關心特約茶室的營業狀況

外，對於內部情形、人員調動、侍應生票房紀錄⋯⋯等等，凡涉

及到特約茶室的事宜，幾乎無所不問。起初我並不以為意，久

了，倒也知道其中的一些蹊蹺，原來，將軍不僅嗜食狗肉，二杯

黃湯下肚後，更喜歡到庵前茶室買票尋歡，無形中，對特約茶室

的業務也就格外地關心。坦白說，庵前茶室的營業對象原本就是

少校以上軍官，有將官願意進去買票，何嘗不是它的光榮，身為

業務承辦人，當然是與有榮焉。

據說吃狗肉能強身禦寒，喝狗鞭酒能壯陽補腎，而兩者都是

將軍的最愛。若依將軍強壯的身體，又不必養精蓄銳等待反攻大

陸，每週到庵前茶室買張票相信是沒有問題的。除了侍應生所得

外，金防部又可獲得好幾千塊的福利金，三個月累計下來更是一

筆可觀的數字，當我在福利委員會向司令官報告時，絕對會得到

肯定和讚揚，但卻不能說是將軍的功勞。

除了公務外，將軍座落於政戰管制室旁邊的辦公室，並不是
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每位參謀都能隨便進去，也並非想見就能見到將軍不正眼看人的

容態。而我卻有幸，在一個酷寒的週末，陪同將軍在武揚文康中

心吃了一頓狗肉。在座的還有組長、藝工隊楊隊長、顏小姐以及

文康中心管理員劉士官長等人。

「狗肉」文雅一點的稱它為「香肉」。第一次看到這二個

字，是一九七○年初冬，在高雄處理廢金屬品的時候。那天陪同

唐榮鋼鐵公司相關人員到十三號碼頭，看完那堆破銅爛鐵已是中

午，當我準備回國軍英雄館午餐，經過一棟鐵皮與木板搭蓋而成

的違章建築時，遠遠就聞到一股中藥的香味。門外的木板上掛著

一塊「香肉上市」的小招牌，早已有人坐在簡陋的桌椅上品嚐著

熱騰騰的香肉。然我心裡卻一直在想：香肉到底是什麼肉？看他

們一個個吃得津津有味，又隨風飄來陣陣當歸香，的確讓我垂涎

三尺。

剛右轉進入五福四路，我隨即又轉回頭，毫不猶豫地走進香

肉店，在靠牆的一個角落坐下，掌櫃和跑堂的都是上了年紀的退

伍老兵。

「老弟，香肉？」

我點點頭。

「要大碗還是小碗的？」

「隨便。」

不一會，跑堂的已為我端來一大碗香肉，我用筷子輕輕地翻

攪了一下，除了有好幾塊連皮帶骨的肉品外，湯裡還有少許的中

藥材，以及曬乾後再放進去燉的橘子皮。然而，就在我大快朵頤

時，卻看見另一張桌下用麻繩拴著二隻大黑狗，正趴在地上啃著

骨頭。我放下筷子，目視碗中連皮帶骨的香肉，腦裡卻不停地思
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索著：或許，我現在吃的正是狗肉，而桌下的狗正啃著同類的骨

頭。雖然有點不可思議，但我還是把滿滿的一碗香肉吃完，也同

時和狗結下了樑子，每次相遇，不是被吠、就是被追，甚至被

咬。

我始終不明白，士官長為什麼捨得把那隻既乖巧又可愛的小

黑狗殺掉，烹飪後為什麼不請主任、或者是督導福利業務的副主

任來分享，反而請來這位不正眼看人的將軍。難道士官長殺狗是

受到他的慫恿？還是投其所好用狗肉來巴結他？詳細的情形我並

不清楚，說多了也挽回不了那條狗命。但我還是尋機詢問士官長

殺狗的原因，他無奈地告訴我說：「將軍說過好幾次了，殺就殺

吧！」

那晚的狗肉大餐，真正的主客當然是將軍。因文康中心隸屬

於福利站，士官長好意邀請組長和我當陪客，組長復又邀請藝工

隊長和顏小姐一起參加。組長的確是面面俱到，他深知狗肉和酒

是將軍的最愛，如果沒有美女來相陪，勢必是美中不足。顏小姐

不僅麗質天生、待人誠懇、唱跳俱佳，是藝工隊不可或缺的靈魂

人物。組長也知道我和顏小姐很熟，他設想之週到讓我不得不佩

服。坦白說，如果沒有她的參與，讓五個大男人共進狗肉大餐，

其氣氛勢必會單調點。

我帶了一瓶益壽酒陪同組長來到文康中心，士官長已擺好了

碗筷，將軍、隊長和顏小姐也已就座，香噴噴的狗肉很快就端上

桌。當我打開瓶蓋為將軍斟滿酒時，他瞇著三角眼，難掩喜悅的

形色，順手舉起杯，無視旁人的存在，自己先輕啜了一口，復又

東挑西選，盛滿一碗肉質較佳的狗肉，就那麼狼吞虎嚥地吃了起

來，只見他一口狗肉一口酒，吃得不亦樂乎。
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將軍的酒品早已耳聞，今日有幸親眼目睹他的吃相，的確令

人不敢苟同。酒過三巡後，他的嘴唇已粘滿著一層反光的油污，

唇角有白色的泡沫在蠕動，酒液沾在微戽的下巴上，時而還用筷

子或手指伸入口中，從牙縫中剔出殘餘的食物，然後往桌上一

抹，這種惡心的動作，或許只有身經百戰的將軍才能做得出來。

而在座的都是他的屬下，誰膽敢說他的吃相不文雅？

將軍已微醺，滿佈血絲的雙眼緊緊地盯著對面的顏小姐。從

他帶色的眼神，很快就露出一副令人切齒的豬哥相。

「來、來，坐過來。」將軍瞇著眼，對顏小姐說：「我給妳

看看手相。」

顏小姐笑笑，並沒有站起來。

「報告副主任，您會看手相？」隊長有些疑惑。

「老實告訴你，」他指著隊長，「我嘛，十八般武藝樣樣

通，手相這玩意兒，只不過是雕蟲小技。」而後轉向顏小姐，

「來，坐過來，讓我瞧瞧妳那雙細嫩的小手。」

「報告副主任，我從來不看相的。」顏小姐羞澀地笑著，依

然沒有站起來。

「怕什麼？」將軍搓搓手，三角眼一眨，兩道眉毛突然間豎

了起來，哈哈地冷笑了二聲，而後得意地說：「我這輩子不知替

多少女人看過手相、摸過多少女人的手，簡直是數也數不清啊！

來，過來，讓副主任幫妳看看手相，看看什麼時候能找到好婆

家。」

顏小姐伸手理理鬢邊的髮絲，尷尬地笑笑。

「妳坐過來，」坐在將軍身旁的組長站了起來，挪出椅子，

面無表情地對她說：「不要辜負副主任的一番好意。」
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隊長苦笑地搖搖頭。

顏小姐站起身，無奈地走到將軍的身旁，尚未坐穩，將軍已

迫不及待地拉起她的手，瞇著一對色眼，仔細地端詳了好一會，

而後輕輕地撫撫她的手背，再搓揉她的手心，興奮地對著在座的

人說：「你們看看她這雙手，既白皙又柔嫩，我這輩子還沒有摸

過一雙像她那麼細嫩、柔軟的小手呢！」

顏小姐收起了笑臉，內心盈滿著一股強烈的不滿和受辱感。

她猛而地一掙，把手縮了回來，紅著眼眶瞪了將軍一眼，坐回自

己的位置。

「怎麼了，不高興啦？」將軍的豬哥臉一拉，指著自己的領

章，板著臉說：「我官那麼大，年紀也一大把了，難道還會吃妳

的豆腐！」

「副主任您別生氣，」隊長陪著笑臉，「顏小姐年紀小，不

懂事，請不要見怪。」

「一個在康樂隊靠唱歌跳舞混飯吃的女人，有什麼了不起

嘛，漂亮的女人我見多了！」將軍雙眼望著天花板，不屑地說：

「別高估了自己！」

「你先送顏小姐回隊上。」組長對我說。

顏小姐雖然有些失態，但依然禮貌地向在座的人一鞠躬。我

陪她走出文康中心的大門，她就失控地哭了起來。

「別和這種人計較啦！」我安慰她說。

「你沒看見他把我當成什麼啦，難道在康樂隊唱歌跳舞的就不

是人？」她傷心地詛咒著，「這隻老色魔，遲早會得到報應的！」

「妳放心，如果他不知節制，喝起酒來三天二頭跑特約茶

室，粘著蓬萊米不放，誠然不遭天譴，絕對會有梅毒纏身的一
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天。屆時，就讓梅毒的毒素慢慢地來侵蝕這隻老豬哥吧！」我有

些兒激動地說。

「蓬萊米，」她迷惑不解地問，「誰是蓬萊米？」

「庵前茶室的侍應生。」我向她解釋著說：「她的本名叫黃

玉蕉，票房紀錄不錯，很多高官都買她的票，甚至還為了她爭風

吃醋、大打出手。我們這位豬哥將軍就是她的恩客。」

「真有這種事？」她疑惑地問。

「我什麼時候騙過妳，」我坦誠地說：「為了特約茶室以及

蓬萊米的事，還經常被叫去訓話，有些事我實在不好意思告訴

妳。」

「看他那副色瞇瞇的模樣，就知道不是一個正派的人。」

「這年頭不一樣囉，只有這種喜好酒色的人，才懂得逢迎拍

馬、求官之道。」

「俗話說得好，善有善報、惡有惡報，只是時辰未到。」她

有些暗喜，「總有一天會得到報應的！」

「好了，我就送妳到這裡，」臨近武揚台，我停下腳步，低

聲地說：「別把今晚的不愉快放在心上，早點休息，知道嗎？」

「嗯。」她含情脈脈地凝視著我，而後，落寞地向武揚台那

盞微弱的燈光走去。

重回文康中心，將軍的怒氣似乎還未消，遠遠就聽到：

「他媽的，什麼玩意兒，只不過是一個唱歌跳舞的，自以為

了不起啦，比她漂亮的女人多得是！」

「報告副主任，喝酒、喝酒，」士官長把杯子舉得高高的，

試圖化解他的不愉快，「益壽酒喝完後，我床舖底下還有自己泡

的藥酒。」
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「什麼藥酒？」將軍精神一振，「用什麼藥材泡的？」

「狗鞭、人蔘、當歸、茯苓、杜仲、巴戟天、五味子、肉蓯

蓉，還有鎖陽。」士官長屈指算著。

「為什麼不早說，」將軍急迫地，「快去拿來。」

士官長一轉身，將軍終於露出一絲笑意，順手把杯中殘存的

酒喝完，再把酒杯往前一推，期待下一杯狗鞭酒。而喝後是否真

能壯如狗鞭，或許，只有將軍的心裡最清楚。

「當了半輩子的官，」將軍斜著頭、瞇著眼，趾高氣揚地對

在座的人說：「我既不抽煙、又不賭博，唯一的嗜好就是喝點小

酒，吃吃狗肉，替女人看看手相，偶而地到軍中樂園買張票，僅

僅這幾點嗜好而已，其他的我一概不沾。」他說著、說著，竟又

激動了起來，「我這輩子最討厭那些假惺惺的女人，像藝工隊

那位顏小姐，雖然長得不難看，但卻不識相。我只是想替她看

看相、幫她解解運，你們說，看手相能不碰手嗎？我只不過輕輕

摸了她一下，就不高興啦！她也不睜眼看看，我是堂堂正正中華

民國陸軍少將，摸摸她的手是看得起她、抬舉她。老實說，論美

艷、論姿色、論氣質，她那一點能比得上庵前茶室那位蓬萊米，

每次都把老子服侍得服服貼貼的，這才叫女人！」他說後，突然

轉向我，「聽說你跟顏小姐的交情不錯啊，不管是真是假，我都

要鄭重地警告你，你年輕、有前途，不要跟康樂隊那些唱歌跳舞

的女人混在一起，知道不知道？」

我雙眼凝視著他，沒有做任何的回應。士官長適時取來半瓶

浸泡的藥酒，將軍喜悅的神情，儼若見到既粘又爽口的蓬萊米。

他拿起瓶子，仔細地端詳了一番，而後興奮地說：「這條狗鞭還

真不小，這隻狗少說也有四、五十斤重，是黑狗吧？」
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「副主任好眼光，是一隻純種的黑土狗，拴在後面那株芭樂

樹下餵養的，連母狗都沒有碰過。這條狗鞭，好就好在這裡，加

上珍貴的中藥材，整整浸泡了一年多，喝過後馬上見效，像這種

又濕又寒的鬼天氣，少穿一件毛衣也不覺得冷。」

「少穿一件毛衣有什麼屁用，」將軍不屑地，「喝過後那話

兒管用又能持久才稱得上神奇啊，其他的都是廢話！」

「副主任您一試就知道啦，」士官長笑著說：「我敢保證，

喝過後馬上見效，一定能隨心所欲，讓您天天吃蓬萊米而不厭

倦。」

將軍樂得哈哈大笑，其他人雖然感到羞愧，但卻懼於他的官

階，無奈地附和著他那充滿淫佚的笑聲。

二

黃玉蕉來金門服務已一年多了，憑著她烏黑的大眼，甜甜的

笑臉，魔鬼般的好身材，以及年輕就是本錢的優勢，她的票房紀

錄在庵前茶室始終沒有人能打破。或許也是基於這個理由，從她

初踏上金門這塊土地、被分發到庵前茶室後，就一直沒有把她調

動。因此，她所接觸到的，白天都是少校以上的軍官，晚上則是

有車、有夜間通行證的高官。黃玉蕉除了年輕漂亮外，據說還有

一套異於其他侍應生的謀生本領，大凡嚐過甜頭的客人，彷彿都

會被她粘住似的，往後一個個都會成為她的老主顧。上校寧願等

少校出來，少將也心甘情願地枯坐在管理員辦公室等候，除非不

得已，也不輕率地買其他侍應生的票。於是，眼紅的侍應生，就

為她起了一個綽號，叫──蓬萊米。

坦白說，在一九六○年代戒嚴軍管時期裡，金門人吃的幾乎
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都是生蟲發霉的戰備米，蓬萊米對於一些沒有出過遠門的朋友來

說，絕對是陌生的。雖然幾次因公赴台，在友人家吃過，它不僅

潔白、米質好，吃起來既Q又爽口，其口感與戰備米相較，簡直
是天壤之別。庵前茶室侍應生替她們的同夥命起這個渾名，絕對

是褒而不是貶。而蓬萊米這個綽號，也逐漸地蓋過黃玉蕉的本

名，讓她在軍中樂園裡，受到百般的寵愛，票房紀錄歷久不衰。

然而，高票房的侍應生，相對地也是高危險群。依特約茶室

轉呈上來的會計報表來看，蓬萊米一個月裡，曾經售出近千張娛

樂票，平均一天接客約三十餘人次，當然其中有小部分是加班

票。儘管侍應生每週一都要做例行性的抹片檢查，三個月必須抽

血檢查，但還是不能讓性病完全杜絕。試想，一個一天和幾十位

男人性交的侍應生，再怎麼防範，依然防堵不了性病的侵入。

然而，倒楣的並非只有侍應生，那些守候在這方島嶼等待反攻大

陸，偶而必須到特約茶室解決性事的三軍將士，也不能倖免。雖

然好心的軍醫組在每處售票口都張貼「性病防治須知」，教導官

兵如何防範性病，但似乎很少人會去信那套：「事前多喝水，事

後要小便」或戴上免費提供的「小夜衣」，因此，中鏢的嫖客不

分官或兵。

若依常情來判斷，高官中鏢的機率往往會比小兵高，因為侍

應生有一對勢利的雙眼，不敢得罪大官。有些高官為了能在侍應

生懷裡多一點溫存，會另給小費來博取她們的歡心，以期辦完事

後，還能賴在她們床上磨蹭磨蹭。然若依醫學常識來分析，男性

在洩完精後，其性器官的抵抗力會較薄弱，這個時候正是病菌侵

襲的好時機，它也是高官被傳染的比率會比小兵高的主要因素。

而小兵一上床，侍應生就「快一點，快一點」猛催啦。他們辦完
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事，馬上就走人，甚至部分老實一點的小兵，還提著褲頭，邊走

邊扣皮帶環，再順便到露天小便池，撒一泡尿，把殘存在體內的

毒素排放出來，如此一來，中鏢的機率當然會減少。

不出所料，將軍終於中鏢了。

並非我幸災樂禍，而是那晚我被叫去訓了一頓，心有不甘。

「特約茶室星期一的抹片檢查，你們有沒有派人去督導

啊？」將軍蹺著二郎腿，雙眼看著牆壁問我說。

「報告副主任，依權責由軍醫組派人督導。」我立正站好，

表情嚴肅地說。

「如果侍應生賄賂軍醫，不確實檢查，再偽造檢查紀錄來矇

騙你們，該怎麼辦？」

「這種事情從未發生過。」

「庵前茶室那位叫蓬萊米的黃玉蕉，有沒有送性病防治中心

治療的紀錄？」

「最近幾個星期的檢查紀錄表，好像沒有看過她的名字。」

「我就知道有問題，」將軍突然把頭轉向我，雙眼睜得大大

的，「自從蓬萊米到庵前茶室後，我就沒有買過其他侍應生的

票。現在好了，我鐵定是被她傳染了，下部紅腫不舒服啊，只好

硬著頭皮去打針，而那些蒙古大夫竟沒有檢查出她患有性病。」

他說後，用食指指指我，「你回去給我查清楚，是不是有人收了

蓬萊米的紅包，擅改檢查紀錄，明知她患有性病而不送醫，還讓

她繼續營業，把性病傳染給別人。」

「報告副主任，」我依舊立正站好，竟然不經意地脫口說：

「玫瑰多刺，許多長得漂亮、票房紀錄高的侍應生，都是性病的

高危險群，您千萬要小心啊！」
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「放肆，」將軍瞪了我一眼，「還要你來教訓！」

我無言以對，雙眼目視著他。

「對於性病防治這方面，你們承辦單位要嚴加把關，不要凡

事往軍醫組推，官兵的身體比什麼都重要。」將軍的口氣緩和了

許多，「我官那麼大，萬一被傳染到，只要到尚義醫院打打針就

沒事了，其他官兵那能像我那麼方便。」

「我們在特約茶室的每一個售票處，都張貼著『性病防治須

知』的警告牌，買票的官兵只要遵照它的警語行事，被傳染的機

率會降到最低。」

「裡面說些什麼？」

「歸納出來，最重要的有二點，其一是戴小夜衣⋯⋯」我尚

未說完。

「男人戴那種東西，還有什麼快感可言，不覺得太無趣了

嗎？」將軍搶著說，而後問：「還有呢？」

「事前多喝水，事後要小便。」

「是誰說的？」

「軍醫組。」

「胡謅，」將軍不認同，「喝一肚子水，鼓著脹脹的小腹，

不覺得難受嗎？像我這種將級軍官，又怎麼能和那些校官一起站

在露天廁所小便。」

「其實到了特約茶室，就不必再分官階了。」我不客氣地

說：「彼此都是去買票，又得按先後順序，少校出、將軍進的情

況經常會發生。為了排除殘存在尿道裡面的毒素，和那些校級軍

官站在一起小便，並沒有不妥啊，除非不怕性病纏身！」

「你的經驗還蠻豐富的嘛，」將軍非但沒有生氣，反而問我
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說：「你到茶室買過票沒有？」

「沒有。」我的臉頰一陣熾熱，坦誠地說。

「年紀輕輕的，千萬不要學壞。」將軍露出一絲難得的笑

意，「如果發現蓬萊米的檢查紀錄，蓋上陽性反應的話，要趕快

告訴我，好讓我心裡有一個準備，到時不戴小夜衣還真不行呢。

知道嗎？」

「是的。」我畢恭畢敬地答。

「你是知道的，副主任這輩子沒有什麼嗜好，僅僅酒、狗肉

和女人這三樣。其他的，一概不沾。」

「既然副主任喜歡此道，又怕性病纏身，為什麼非要找蓬萊

米不可呢？依她的售票紀錄來看，平均一天接客三十幾人，那麼

高的接客率，想不染病也難啊！」我說著，卻也深恐他生氣，趕

緊轉換話題，「其實特約茶室每航次都有新進的侍應生，年輕姿

色較佳的都優先分發到庵前茶室，副主任可以另外找一個，何必

讓蓬萊米給粘住。」

「你年輕、又未婚，不懂得女人之奧妙。」將軍一改先前的

嚴肅，含笑而得意地說：「蓬萊米不僅人長得漂亮，服務態度

好，全身上下更充滿著濃郁的女人味，我這一生玩過的女人不知

凡幾，就是沒有碰到一個像蓬萊米那樣令我滿意的。我已交待過

庵前茶室管理主任，不能把她調走。你也要幫我留意一下，找機

會給金城總室劉經理打聲招呼。畢竟庵前茶室的環境較單純，那

些管理員和我也熟了，每次看到我來，都會主動幫我安排，免得

我跟著那些小官去排隊買票。聽清楚了沒有？」

「遵照副主任的指示。」我說後，故意收腿立正，不屑地看

著他。
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「少跟我來這一套，」將軍瞇著眼，望著白色的牆壁，回復

到不正眼看人的本性，「你的一板一眼福利單位沒有人不知道，

但如果想跟我作對的話，倒楣的絕對是你，而不是我。你要給我

搞清楚，別以為我管不了你們政五組！」

「副主任的命令，政戰部有誰敢不服從的。」我話中含著一

絲兒輕視。

「知道就好！」將軍已聽出我的口氣，不悅地說。

三

將軍在台灣有家眷，已是眾所皆知的事。然他在金門所作所

為，除了台灣的妻室被矇在鼓裡外，金門防區的最高指揮部又有

誰不知。雖然主管保防業務的政四組由將軍所督導，但政四所屬

的「一○一工作站」與「反情報隊」，倘若蒐集到不利於將軍的

情資，依然可以越級直達「主任辦公室」和「司令官辦公室」。

因此可想而知，主任和司令官不可能不知道將軍經常到庵前茶室

嫖妓的事。然而，將軍是在下班時，循著正常的管道，到庵前茶

室找蓬萊米的。儘管他運用特權，事先沒有排隊買票，但事後卻

依規定補了票價較高的「加班票」，並沒有違法之處，任誰也奈

何不了他！除非司令官下令把特約茶室關閉，或另以行政命令規

定將軍不能到特約茶室娛樂。這二種理由畢竟太牽強了，它或許

也是讓將軍有恃無恐、公開進出庵前茶室找蓬萊米的主因。

人的心理有時是很奇怪的，政戰部有些參謀，明明知道蓬萊

米是將軍的老相好，卻故意到庵前茶室買蓬萊米的票。到了禮拜

天，甚至還要搶在將軍的先頭，回來後再相互地談論上床時的心

得和所見所聞，以及蓬萊米散發出來的稻米香。最後共同的結論
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是蓬萊米不僅人長得美、粘度也夠，小弟弟進去後更如航行在大

金門與小金門海域的武昌一號客輪，讓人有飄飄欲仙、神魂顛倒

之感，稍不留意還會迷航呢！難怪將軍會不計毀譽，迷戀她的美

色不厭倦，並非是沒有理由的。

自從山外茶室發生槍殺案件後，為了防止再次發生類此事

件，我們經常在晚間會同相關單位，針對特約茶室營業時間終止

後，是否徹底清場，做不定期的突擊檢查，以防止不肖員工和侍

應生勾結，讓少許帶有夜間通行證的官兵，私自在裡面逗留，衍

生出一些難以防範的事端。

那晚，我們從成功、小徑、金城等茶室，一路檢查到庵前茶

室，巧而，在管理主任辦公室裡碰到了將軍。

將軍坐在老舊的沙發上，蹺著腳，品著香片茶，依他浮躁的

心情來看，可能已等了一段時間。

「副主任好。」我舉起手，趕緊向他敬禮。

「你們來幹什麼？」他目視著前方，把腳蹺得高高的，而且

不停地抖動著。

「報告副主任，來瞭解一下結束營業後，他們有沒有徹底的

清場。」我禮貌地回答，竟順口說：「還沒輪到您啊？」

「媽的，」他把蹺起的腳放下，看看腕錶，「不知道是那

一個龜孫子，搞那麼久還不出來，讓老子足足等了好幾十分

鐘。」

「報告副主任，現在賣的是加班票，時間可能會延長一點，

您不是有夜間通行證嗎，多等一會沒關係啦，蓬萊米會補償您

的。」我笑著說，諒他也不好意思生氣。

「通行證有個屁用，」他不屑地瞪了我一眼，「你們不是來
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執行清場的嗎？等一下時間一到，連我這個將軍都會被你們趕出

去！」

「誰敢，」我淡淡地笑笑，「沒人有這個膽量啦。」

「諒你們也不敢！」他神氣地說。

邱管理主任適時地走進來，向將軍哈腰敬禮。

「報告副主任，蓬萊米已接完客，房門已打開了。」

將軍精神一振，快速地站了起來，順手摸摸頭、理理髮絲，

而後逕自走出門外。正巧，一位手拿鋼盔、腰繫S腰帶的軍官，
緩緩地從蓬萊米房裡走出來，將軍一眼就認出他是政一組的張少

校。

「你到這裡幹什麼？」將軍高聲地問。

「報告副主任，查哨。」張少校有點慌張。

「來特約茶室查哨？」將軍疑惑地，「你有沒有搞錯？」

「不，不是的，」張少校搖了一下手，緊張地說：「查哨的

時間還沒到，剛好路過這裡，順便來買張票。」

「這裡漂亮的小姐那麼多，她們的票你不買，為什麼偏偏買

蓬萊米的票？」將軍指著他說：「難道你不知道我們是老關係，

是不是存心和我搗蛋！」

「報告副主任，我向來都是買蓬萊米的票啊！」張少校解釋

著說：「我又不知道您在外面等。」

「買她的票動作也要快一點呀，在裡面窮磨窮磨，磨什麼東

西，讓我足足等了四十分鐘。」將軍氣憤地瞪了他一眼，而後揮

揮手，「趕快去查哨！」

「是。」張少校舉手向他敬禮。

將軍進房後，張少校神情落寞地走到我身旁，我拍拍他的
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肩，開玩笑說：

「貴官真是『色膽包天』啊，竟然比將軍『先進』，你這輩

子在軍中的前途，鐵定是『無亮』了。」

「他媽的，我以為這麼晚了，不會遇見熟人，先來買張票再

去查哨，想不到竟碰到鬼。」他有些在意地，「真是倒了八輩子

的楣！」

「別太在意啦，」我安慰他說：「按規定買票，又不是白

嫖；他能來，你為什麼不能來？」

「話雖不錯，」他依然有些顧慮，「和他相處已不是一天二

天了，政戰部誰不知道他的為人。沉迷酒色的長官，心胸不僅狹

小，手段也格外地毒辣。」

「沒那麼嚴重啦，了不起到他辦公室去聽聽訓。」我不在乎

地，「不怕貴官您見笑，為了特約茶室和侍應生的事，我是經常

被叫去刮鬍子的。」

「你們的業務，不是石副主任督導的嗎？」他不解地問。

「人家是將軍，官大。」我帶點嘲諷，「外表看來一副無精

打釆的樣子，但一喝起酒、吃起狗肉、談起女人，精神就來了。

如果我沒猜錯，他對自己督導的業務一定不感興趣，只有特約茶

室才是他最關心的，主任應該讓他督導政五組的業務才對。」

「媽的，看見我買蓬萊米的票就不高興啦，真是小鼻子小眼

睛。」他有些憤慨，「有家有眷的人，還經常跑特約茶室，粘著

人家蓬萊米不放，比我們這些王老五還不如、還低賤！有種就把

她娶回家當小老婆，以後就沒有人會跟他爭了。」

「貴官也不要太高興，」我笑著提醒他說：「蓬萊米雖然好

吃，但吃多了，也會有消化不良的副作用，別中鏢了！」
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「這點老弟你放心，」他得意地說：「我二十幾歲出來當

兵，跑遍台灣、澎湖、金門和馬祖的軍中樂園，從來沒有中過

鏢。」

「將軍就沒像你那麼幸運囉。」

「什麼，」他興奮地，「他中鏢了？」

「被蓬萊米傳染的。」我有點兒多嘴。

「你怎麼會知道？」他訝異地問。

「難道你不知道，將軍是我的『知交』啊！」

「原來你們同流合汙啊，」他指著我笑笑，而後嚴肅地說：

「老天有眼，一個有妻室的人，還沉迷於侍應生的美色，真是罪

有應得。」

「好了，別再扯啦，」我提醒他，「趕快去查哨，待會兒將

軍出來，看到你還在這裡，絕對會挨刮的！」

「他會那麼快辦完事嗎？」張少校反問我，而後低聲地說：

「蓬萊米曾經偷偷地告訴我，將軍不僅名堂不少、花樣也多，二

杯黃湯下肚後，還會有一些下三流的變態動作。坦白說，蓬萊米

雖然是一個妓女，但也有人格和尊嚴，為了能在這裡討生活，不

得不屈服於將軍的淫威。今天我倒要看看你們如何清場，如果時

間一到，能準時把將軍請出去，那便是英雄；倘若不能，就是狗

熊！」

「法令與特權永遠處在二個不同的極端，」我無奈地笑笑，

「這點我認了。」

「沒種，對不對？你這個承辦人，簡直都是狗熊！」他與奮

地拍了一下手。

「別得意，定論也不要下太早，誰是真正的狗熊還是一個未
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知數。」我淡淡地笑笑。

不久，張少校的身影已從武揚營區消失，他的新職是烈嶼守

備區旅政戰官。儘管他有完整的學經歷，佔中校缺的希望很大，

然而，將軍督導的是一、三、四組的業務，政戰人事歸政一，只

要他一句話或一張小紙條，想把一位看不順眼的少校平調出去，

簡直是易如反掌。總而言之，張少校千不該、萬不該，不該在蓬

萊米那張吱吱有聲的床上當「先鋒」，而且「作戰」時間也太

長，復又博起「革命」感情。是否因此而激怒將軍，抑或是另有

其他因素，或許，只有將軍清楚、老天知道。

四

特約茶室連續幾個航次，來了好些年輕貌美的侍應生，依規

定必須先分發到庵前茶室，除了汰舊換新、彌補缺額外，並由金

城總室依權責，把一些在同一個地點，服務時間較長的侍應生，

做例行性的調動，讓官兵有一份新鮮感。而在這一波調動中，蓬

萊米被調到山外茶室軍官部，我是看到金城總室報請核備的公文

才知道的。雖然將軍曾經交待不得把她調動，但其權責在金城總

室，並有先調動再報備的明文規定，過於干涉或關說，實有失上

級單位之原則。但我自己也知道，要有挨刮的心理準備。

然而，一天、二天，三天、五天過去了，依然不見將軍傳喚

我去聽訓的動作，心中暗自慶幸，莫非將軍法外施恩、不再追

究，或者是他另結新歡，早已把蓬萊米忘掉？無論是基於什麼理

由，對我來說，都沒有什麼義意，只要不找麻煩就好。可是，一

切並不如我想像的那麼單純，原來將軍返台休假，十天假期屆滿

後又回來了。
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那晚，我步上政戰管制室陡峭的石階，心情格外地沉重，並

非怕挨罵，而是對將軍的人格產生極大的懷疑。堂堂一個中華民

國陸軍少將，竟然會有如此的行為、糜爛的私生活。這種將軍，

或許早已失去革命軍人的軍魂，一旦反攻大陸的號角響起，是否

能和敵人做殊死戰？還是躲在蓬萊米的懷裡，做一隻縮頭烏龜？

「報告。」我在門外喊著。

「進來。」將軍的聲音震耳、難聽。

我在他的辦公桌前立正站好。

「我不是交待過你，不要把蓬萊米調走嗎？」將軍坐在藤椅

上，面向壁，怒目斜視著我。

「侍應生調動的權責是金城總室，」我深恐激怒他，低聲而

禮貌地說：「可能是最近幾個航次，新進了不少年輕、姿色較佳

的侍應生，才會暫時把她調動。」

「你睜大眼睛看看，蓬萊米她老嗎？姿色難看嗎？」將軍激

動地，「我官那麼大，不僅沒有嫌棄過她，反而讓我沉迷，那些

少、中、上校軍官還會看不上眼嗎？」

「特約茶室調動的命令已經發佈，侍應生也按規定到新單位

報到了，下一次找機會再把她調回去吧。」我低聲低調地說。

「你們擺明和我作對！」將軍怒氣沖沖、聲音高亢。

「報告副主任，誰膽敢和您作對，」我有點氣憤，但馬上又

回復到低調，「為了調動一位侍應生，讓您生那麼大的氣，實在

感到羞愧。坦白說，山外茶室距離這裡很近，以後您不是更方便

嗎？」

「方便個屁！」將軍轉頭狠狠地瞪了我一眼，「山外茶室軍

官部人多又複雜，去買票的都是一些小尉官，我是少將耶，」他
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指指領上閃閃發光的星星，「你睜大眼睛看看，我是少將、我是

將軍呀，怎麼好意思去跟那些小官爭先後。」

「副主任您還是可以採用老方式啊，」我為他出點子，「跟

以前到庵前茶室一樣，先在管理員辦公室等候，再請他們替您安

排，不就行了嗎？」

「我不是告訴過你，山外軍官部人多又複雜。你動動腦筋想

想看嘛，蓬萊米人長得那麼漂亮，服務態度又好，將來一定會有

很多人買她的票。而那些小尉官，都是一些沒讀過什麼書的人，

懂得什麼衛生常識。這一下好了，讓她被那麼多人搞，不得性病

才怪！」將軍憂慮地說：「一旦得到性病，還會傳染給別人，你

知道不知道？」

「革命軍人上前線，刀槍大砲都不怕，相對地，敢到特約茶

室買票的人，哪會怕性病纏身。」我故意說。

「你不要強詞奪理，盡說些風涼話！」將軍不悅地。

「我是實話實說，」我辯解著，也企圖給他一點小小的難

堪，「副主任您不是也中過鏢嗎，現在不也沒事了。」

「你知道我吃了多少藥、打過多少針？甚至不敢回台灣休

假，怕傳染給我太太。」

「既然怕，就不要⋯⋯」我不敢把「去」字說出口。

「你年輕又還沒有結婚，不懂！」他非但沒有生氣，反而轉

頭對我說：「男女床笫間的事，不僅神奇也奧妙。我是一個有品

味、也注重情趣，性慾又強的男人，偏偏我的太太她冷感、不懂

情趣，長得又難看，每次在一起，幾乎讓我沒有性慾可言。人生

嘛，如果在這一方面不能滿足自己的需求，再多的金錢、再大的

官，活著也沒有什麼義意。」
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「這就是您到特約茶室的最大理由？」我大膽地問。

「坦白說，從事這種行業的女人，她們懂得如何讓男人盡

興。尤其是蓬萊米這個小女子，她不僅漂亮、豐滿，懂得情趣，

更有一套不易在其他女人身上找到的好功夫。你說說看，如此的

一個女人，能讓我不傾心嗎？也只有像她這樣的女人，才能滿足

我的性需求。」將軍說著說著，又把頭轉向牆壁，「今天，你們

把她調離了庵前，往後只會造成我的不便，你要交待金城總室，

快一點把她調回去，知道不知道？」

「是。」我不敢怠慢。

「我這個人嘛，一向是奉公守法、盡忠職守、任勞任怨替國

家做事，別的不良嗜好我全沒有，單單只喝點小酒，吃吃狗肉，

玩玩女人而已。這些事主任、司令官甚至總司令全都知道，他們

又能把我怎樣，我少將還不是照升。」將軍用警告的語氣，「今

天找你來，是想和你溝通溝通，並不是求你，這點你要搞清楚！

雖然你們五組的業務不是我督導的，如果想找你們的碴，辦法多

得是！」將軍說著，突然把話鋒一轉，「政一組張少校怎麼走

的，相信你是一清二楚。那晚你不是也在場嗎，查哨不查哨，還

要先到軍中樂園買張票；裡面十幾位小姐不找，偏偏買蓬萊米的

票，讓我枯等一個晚上。這種不識相的參謀，不管他辦事能力有

多強、學經歷有多麼完整，我是不會看在眼裡的。」

「張少校在裡面辦事，怎麼會知道您在外頭等。」我鼓起勇

氣，替他抱不平。

「他整整搞了人家一個多鐘頭，如果人人像他那樣，蓬萊米

受得了嗎？」將軍心中萌起一股強烈的同情心。

「那天我們到庵前茶室看清場，副主任您不也是在蓬萊米房
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裡，待了一個多小時。」我笑著說。

「我是少將，他是少校，將校能相比嗎？」將軍不悅地說。

「同樣是庵前茶室軍官票，並沒有將校之分。」

「渾蛋，」將軍怒氣沖沖地拍了一下桌子，「你存心和我抬

槓是不是？我一生為國盡忠、為國效勞，特約茶室每個月發給我

幾張免費慰勞票也不為過啊！我花錢買票，好不容易找到一個老

相好，你們卻偏偏和我作對，把她東調西調，搞什麼嘛！」將軍

憤而地站起，猛力地把手一揮，「出去，限你十天內把蓬萊米調

回庵前，要不然的話，大家就等著瞧！」

我抬頭看了他一眼，忘了應有的禮貌，轉身就走。步下管制

室的石階，我不斷地反覆思考，如此之長官，是否值得我們尊

敬？這種沉迷於酒色的狗肉將軍，其人格已蕩然無存，早已失去

革命軍人的英雄本色，是時代的悲哀、抑或是國家的不幸？相信

不久的將來，就能獲得答案。

五

一個月匆匆過去了，我並無懼於將軍的淫威，充分尊重金城

總室對侍應生的調配，蓬萊米依舊在山外茶室軍官部營業，我依

然辦我的福利業務。雖然將軍要我等著瞧，我亦不敢怠慢和放

肆，時時刻刻、隨時隨地等著將軍來「瞧」，但始終沒「瞧」出

什麼，讓將軍失望透頂。

有一天，西康二號總機小姐，轉來一通將軍要找我的電話。

「報告副主任。」我禮貌地說。

「有點事請你幫忙。」將軍的聲音，竟是那麼地和靄可親。

「報告副主任，您請吩咐。」
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「蓬萊米她母親死了，急著要回家奔喪，你快一點幫她辦理

出境手續。」

「我馬上和金城總室連絡，請他們快一點把出入境申請書送

過來。」

「辦好了通知我一聲。」

「是。」

將軍先前的官聲官調已不見，我心中高興了好一陣。收到蓬

萊米出入境申請書，我立即擬好會辦單，經過組長蓋章後，親自

到政四組會稿，而後行文請第一處為她辦理「先電出境」，並電

話向將軍報告。

「你想想辦法幫她排機位。」將軍以命令的口吻說。

「排機位？」我默唸著這三個字，剎那間傻了眼。

「人家母親死了，夠傷心啦，難道你們承辦單位就不能發揮

一點愛心，替她想想辦法，幫她排排機位，好讓她早點回去奔

喪！」將軍的語氣有點怪，彷彿死的是他母親。

「報告副主任，從來沒有侍應生坐飛機的案例。」我據實稟

告。

「你們這些死腦筋，」他急促地，「無例要開例啊！」

「政四組絕對不會在搭機三聯單上蓋章的！」我有些激動。

「你要去協調、要去想辦法啊！」

「報告副主任，」我深吸了一口氣，「關於這點，我實在沒

有辦法可想。」

「要你們這些飯桶參謀幹什麼！」他「卡」地一聲，把電話

掛斷。

「莫名其妙！」我放下電話，氣憤地說。
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「怎麼啦？」組長適時走進辦公室，關心地問。

「副主任竟然要我們替那位叫蓬萊米的侍應生排機位。」我

依然氣憤難消。

「官那麼大，盡說些沒知識的話，不要理他！」組長不屑地

說。

組長可以不理他，但我能嗎？不理也得理，不想接他的電話

也得接，這是一個業務承辦人的無奈。畢竟，他是將軍。

「蓬萊米搭飛機的事，簽好了沒有？」第二天，將軍又打電

話來關切。

「報告副主任，還沒有。」我坦誠地說。

「我已經向政四組打過招呼了，你趕快簽會他們，好送運輸

組幫她排機位。」

我停頓了一下，沒有即時回應他。

「聽清楚了沒有？」他大聲地問。

「是！」我氣憤地掛斷電話。

儘管有滿懷的不悅，但這件事不做一個明快的處理也不行。

坦白說，將軍督導的並非福利業務，許多事情幾乎都在狀況外，

而卻處處以官階來關說和施壓，這是一個參謀人員最感苦惱的地

方。於是我毫無考慮地在簽呈上寫著：

主旨：

為侍應生黃玉蕉搭機案，簽請核示。

說明：

一、奉副主任牛將軍指示辦理。

二、 經查，特約茶室侍應生往返台金，均乘坐軍艦，從無搭
乘軍機之案例。山外茶室軍官部侍應生黃玉蕉（綽號：



陳長慶短篇小說集

64 

蓬萊米）因母喪，奉副主任指示為該生安排機位，俾便

其返台奔喪乙節，核與本部官兵搭機辦法不符，倘若破

例准其搭乘，實有不妥之處。

三、 復查黃生在金服務期間，部分軍官因迷戀其姿色難以自
持，時有爭風吃醋、爭吵毆鬥之情事發生，徒增管理之

困擾。

擬辦：

一、 黃玉蕉搭機部分，因礙於法令，擬由組長許上校親向副
主任稟報。

二、 為防範未然，黃生先電出境後，擬同時解雇，並飭令金
城總室遵照辦理。

三、恭請鑒核。

擬好簽呈，我同時加會了承辦保防業務的政四組，以及承辦

軍紀監察業務的的政三組，除了獲得他們共同背書外，並在核判

區分欄的司令官處打勾，也就是這份公文必須由司令官批示。

如依公文處理程序而言，顯然地，這份簽呈只要主任批示即

可，我稟呈司令官的主要目的，是讓各級長官更深一層瞭解將軍

的作為，也是我存心讓他難堪的自然反應，如此地出其不意，或

許是將軍始料未及的。

司令官很快地在簽呈上批了「如擬」二個字，我拿著卷宗一

陣暗喜。俗語說：天外有天、人外有人，但何嘗不是官上有官

呢？如純以公務來說，倘使我有任何的疏失或過錯，儘管我們的

業務不是將軍所督導，我依然願意接受他的糾正。然而，為了一

個侍應生，他卻拋棄了將軍的尊嚴，不僅和屬下爭風吃醋，且獨

斷獨行、無理要求，的確令人感到悲哀和失望。
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六

蓬萊米搭機不成，又遭受解雇，將軍當然知道是我從中作

梗。然我並無懼於他，也藉此讓他知道我絕不接受無理的關說和

脅迫。實際上將軍應該感謝我，倘若繼續泡在蓬萊米那個無底的

深坑裡，久而久之，潛伏在體內的梅毒勢必會擴大感染，由初期

衍生到不可收拾的末期，讓挺直的鼻樑凹陷，讓那話兒紅腫潰爛

變形，屆時，並非到尚義醫院打上一針就可了事的。但這似乎是

我的多慮，將軍自己都不怕，我們又何必替古人擔憂呢？從此之

後，將軍就未曾傳喚我去聽訓，亦未曾接過他任何關說或指示的

電話。或許，除了蓬萊米之外，將軍是不會再找其他侍應生的；

而若依常情推測，像他這種好色之徒，絕對忍受不了寂寞。難道

他正暗中尋找一位能取代蓬萊米的貨色，好滿足他飢渴的性慾。

在得知蓬萊米返台奔喪、不能再回金門後，將軍曾試圖透過

福利中心主任以及特約茶室經理，看看是否還有轉寰的餘地，好

讓蓬萊米留在金門，繼續為勞苦功高的三軍軍官服務。然而，司

令官的命令誰膽敢反抗不服從？儘管蓬萊米有傲人的姿色，異於

其他侍應生的技巧，讓將軍陷入她美麗的旋渦而不能自持。但這

裡是戰地金門、反攻大陸的最前哨，將軍的所作所為、一言一

行，司令官可說瞭若指掌。如果他的行為再不檢點，嗜酒好色的

本性依然，以軍中嚴明的紀律、長官的睿智，能矇過一時，也騙

不過永遠，走遍大江南北的將軍，焉有不知情之理。然而，他的

良知已被酒色矇蔽，心想的再也不是古厝牆壁上那一句句鏗鏘有

力的口號，而是酒、狗肉和女人。

在戒嚴軍管時期，軍方除了披著一層神秘的面紗外，又築有
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一道平民百姓難以跨越的圍籬，善良的島民始終認為：高官除了

官大學問大，更有高人一等的品德和才華，但仔細地觀察，卻也

不盡然。表裡不一的高官比比皆是，一些曾經身歷其境者，只是

恥於揭開他們虛偽的面目，並非全然不知情。儘管軍中臥虎藏

龍、人才濟濟，大部分將官都是身經百戰、文武兼備的將領，但

亦有極少數品德不端、不學無術，僅懂得逢迎拍馬、求官之道的

軍中敗類，與此時的社會形態並沒有兩樣，可說是見怪不怪。

終於，將軍調職了，出乎許多人預料，竟然是高升。有人說

他懂得逢迎拍馬、求官之道；有人說他後台硬、靠山高。不管如

何，他即將離開武揚營區是鐵般的事實，政戰部大部分官兵都拍

手稱快，絕對不是為了他的高升，而是恥於和這種長官共事。因

為，保防、軍紀、監察均隸屬於政戰體系，政戰幹部亦被譽為是

軍中楷模，豈能容許少數敗類在裡面胡作非為。儘管他官大，一

時奈何不了他，但終究有踢到鐵板的時候，只是時辰未到而已。

俗語說：天有不測風雲，人有旦夕禍福，世事的變化的確讓

人難於想像。將軍新職位尚未坐穩，卻又被調到國防部屬下的一

個委員會，擔任不必天天上班的委員。若依軍中的體制和倫理而

言，此次的調動，可說是將軍官場生涯、軍中生活的終結。將軍

不知是遇到貴人，還是夜路走多了撞見鬼。針對這件事，小道

消息有不少的傳聞，而較可靠又令人信服的一則是：某天，將

軍參加一個宴會，酒過三巡後，隨即原形畢露，在眾人目光炯炯

之下，竟然拉起某年輕貌美夫人的手，要為其看手相。起初大家

並不為意，只見將軍睜著一對色瞇瞇的眼，緊盯著人家的胸部，

帶有腥味的手在她的手心手背輕揉細搓，復又黃腔色調，漫無節

制，看得諸夫人們花容失色、驚惶不已。在座的人眼睜睜地看著
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將軍的醜態，但卻敢怒不敢言。恰巧，其中有某總司令夫人的知

交在座，當場嚴辭斥責將軍的不是，又義憤填膺地在總司令面前

告了一狀。將軍再硬的後台，那有總司令的後台硬；再高的靠

山，也沒有上將的靠山高。因此，不得不俯首認罪、四處求饒，

但卻為時已晚，先調委員再飭令退伍已成定局。於是，肩上的星

光不再閃爍，呼風喚雨的神情不再。酒、狗肉、女人成就了將軍

的美夢，但也終結了將軍的一生。

而今，將軍已蓋棺，即使活著時有：「是非成敗轉頭空」的

怡然心境，但凡走過的必留下痕跡，爾時的情景歷歷在目，其功

過與是非，就留給史家來定奪吧！

（二○○五年作品）
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春　桃

春桃和來福憑著媒妁之言締結連理已近三十年了，和多數莊

稼漢一樣，受的教育雖不多，卻懂得增產報國的箇中竅門，相繼

地生下二男三女。大女兒和小兒子的年紀，足足相差二十幾歲，

類似這種情形，在貧窮落後的農村，確實是見怪不怪。甚至有母

與女、婆與媳相繼地懷孕，侄與叔、甥與舅年紀相當的情事。

李家是由李莊遷徙來到這個小村落的，雖然靠著先人遺留下

來的幾畝旱田維生，但夫妻恩愛、勤奮節儉，更秉持著詩禮傳家

的祖訓，一家大小其樂融融，過著幸福美滿、苦中有樂的農家生

活。

長女阿蓮十六歲就嫁人了，大兒子文祥小學畢業後原本在

家協助農耕，但禁不起北貢副村長（「北貢」為「老兵」之謔

稱）的遊說和施壓，終於報名參加陸軍第三士官學校的入學考

試。然而，考試的那天，除了在試卷寫上自己的姓名外，無論任

何一個科目，遇有是非題，全部圈「○」，選擇題則清一色地

寫「2」，填充和問答題也是隨便填填寫寫、胡謅一番。惟有口

試，他卻相當的認真，絲毫不敢馬虎和大意，因為問的都是一些

較敏感的時政問題，倘若敢在主考官面前胡言亂語、答非所問，

搞不好還會被扣上「思想有問題」的紅帽子，屆時勢必是讓他吃

不完兜著走。由此可見，他是一個頭腦清晰又識時務的年輕人。

在百分之九十九點九的高錄取率下，文祥輕易地考上第三士

校士官班，正式走入從軍報國的神聖行列。幾年後雖然由下士晉
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升到上士，也從剛分發到部隊時的副班長晉任為排副。而卻不

幸，在一次任務中出了狀況，胸部被倒塌的工事壓傷，內臟出

血、傷勢嚴重，即使送醫後撿回寶貴的生命，卻不得不退伍離開

軍中、回家療養。在春桃和來福細心的照顧下，復元的情況尚稱

良好，不僅行動自如，也可以協助父母親做一些輕便的家事或農

事，讓二老寬心不少。

冬至過後，春桃眼見豬欄裡的二頭「菜豬」長得肥肥壯壯

的，每隻少說也有二百多斤，但她並沒有急於出售換取金錢來改

善家中生活的意思，而是以一個賢妻良母的姿態，關心地對老伴

說：

「文祥的身體復元了不少，豬欄裡的豬也養大了，要是能為

他找門親事、娶個媳婦，不知有多好。」

「說來也是，文祥今年都已經二十好幾了，可是現在金門男

多女少，三十幾歲還討不到老婆的青年人一大堆，像我們這種農

家，想替孩子娶個媳婦談何容易啊！」來福內心有無限的感慨。

「你的想法沒錯，即使找到了對象，我們也付不起高額聘

金。」春桃搖搖頭，感嘆地說。

「不只是如此，」來福苦澀地笑笑，「最重要的還是要能適

應我們農家生活。要是像海叔仔的兒子阿才，花了一大筆聘金，

娶來一個十五歲的小女孩做媳婦，既不懂事又好吃懶做，成天在

村子裡晃來晃去。除了和村裡的孩童戲耍外，也和駐軍那些阿兵

哥嘻嘻哈哈的，真是出盡了洋相，讓人看了許多笑話。像這種媳

婦，寧可不要。」

「要是能娶到像阿麗那麼勤奮又乖巧的女孩，那就太好

了。」春桃喃喃地說。
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「阿麗實在太可憐了，阿生嫂早逝，阿生哥又狠心地丟下他

們姐弟三人跟著上天國。一個十七歲的少女，既要下田工作，又

要照顧二個幼小的弟妹，真是情何以堪啊！」來福憐憫地說。

「如果能把阿麗娶過來做我們家的媳婦，將來彼此間有個照

應，對那些可憐的孩子也是有幫助的。」春桃誠摯地說。

「我倒沒有想過這一點，」一絲無名的喜悅掠過來福的嘴

角，「憑我和阿生哥以及她舅舅平日的交情，加上妳平時對他們

的照顧，這種事並非不可能。」

「找個時間探探阿麗的口氣，」春桃滿意地笑笑，「這門親

事要是真能訂下來，那就太好了。雖然她的年紀不大，但從她那

圓滾滾的臀部看來，將來生兒育女是不會有什麼困難的。」

「年紀小不是問題啦，我們家阿蓮不是十六歲嫁人、十七歲

就做了母親嗎？」來福得意地看看春桃，「我倒有點擔心文祥的

身體，雖然回家療養了好幾個月，但還是經常看到他撫胸猛咳，

偶而地還會咳出血絲，痛苦的模樣教人不忍啊！」

「都是那個酒鬼副村長害的，他口口聲聲說當兵才有前途，

現在好啦，拖了一身病痛回來，幾乎只剩下半條命了，還有什麼

前途可言！」春桃氣憤難消地說。

「唉，」來福微嘆了一口氣，「只要身體好起來就好，反正

這輩子注定是勞碌的做穡命，休想能成什麼大器。」

「你沒說錯，生在這塊土地上，就必須認命。」春桃淡淡

地，「只要辛勤耕作、勤勞節儉，雖然不能大富大貴，求個溫飽

是不會有問題的。」

「話雖不錯，有時我卻另有想法。文祥雖然書讀不多，但頭

腦靈巧，當兵那段時間又練就一手好字，將來如果有機會，還是
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讓他到外面工作，做個公務員或什麼的。說真的，一家大小七口

全擠在這間破落的古厝，守住那幾畝旱田，也不是一個妥善的辦

法。」

「想到外面謀取一份工作談何容易啊，那是要有大官介紹

的。」春桃兩手一攤，激動地說：「我們所認識的大官，可能就

是那個每天喝得醉茫茫的北貢副村長了。憑他那副開口死老百

姓，閉口死老百姓的嘴臉，我看他自身都難保了，又能替我們的

孩子找到一份什麼樣的工作？」

「或許，這就是我們窮苦人家的宿命吧！」來福無奈地搖

搖頭，「想太多無濟於事，還是種我們的田、幹我們的活較實

際。」

夫妻倆相視地笑笑，笑出滿面深深的溝渠，讓歲月烙下的印

記，格外地分明、更加地清晰。

來福牽著牛、荷著犁，春桃挑著兩個大籮筐，一邊放的是鐮

刀和茶水，以及幾塊騙囝仔的番仔餅，一邊坐的則是剛學會走路

的小兒子阿弟。把孩子帶上山，讓他在田埂上或田畦旁自行玩耍

是農家常有的事。一方面可以就近照顧，另一方面孩子餓了餵母

乳也較方便。真應了「窮則變、變則通」的俗語話。

他們邊走邊聊，聊了許多生活上的瑣事和趣事，每天如此快

快樂樂地過日子，非但不覺得累，反而更能顯現出歡樂的農家氣

息。

過了一個小山頭，春桃把肩上的扁擔換了肩，低聲地說：

「來福，我看從今天起，你就在尾間仔搭一個床舖，自個兒

睡去，別再假好心要和我們母子同擠一張床了。」

「為什麼？」來福不解地笑笑。
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「孩子已經夠多了，我害怕會再懷孕。」春桃看看他，不好

意思地說。

「妳忘了多子多孫多福氣這句話啦？」來福愜意地笑笑。

「我怕人家笑。」春桃有點害羞。

「笑什麼？有什麼好笑的？」來福不在意地說。

「媽媽和女兒搶著生，你不覺得奇怪又好笑嗎？」

「她生她的，妳生妳的，有什麼好奇怪的、有什麼好笑

的！」

「年紀那麼大了，萬一又大肚子，實在有夠難為情的！」

「阿弟還沒斷奶，不會有事啦！」來福安慰她說。

「看你成天到晚為這個家辛苦勞累，原以為你一上床就會疲

憊得呼呼大睡，想不到你在這方面還是那麼的旺盛。」春桃轉頭

看了他一眼，而後不好意思地笑笑，「我實在輸你。」

「春桃，別忘了，這是我們共同的福氣，也表示我的身體很

粗勇、還沒老！」來福得意地笑笑，「妳不認為嗎？」

春桃白了他一眼，不好意思地低下頭說：

「今天怎麼會跟你談這種事，真是見笑死了！」

「我們同在一張床上睡了幾十年了，孩子也生了五個啦，還

有什麼話不能說的呢？」來福一點也不在意地，「夫妻間如果還

講見笑的話，那孩子怎麼會一個一個來、一個一個生。」

「好了，不要說了，這裡不比在家裡，萬一讓人家聽到會被

笑死的。」春桃有所顧慮地說。

「妳儘管放心，在這片寬廣的田地裡，各人忙各人的、各人

幹各人的活，不會有人吃飽沒事，跟在我們背後來偷聽我們談話

啦！」來福開導她說。
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「其實也沒什麼啦，我們現在談的只不過是一般夫妻常談的

事。」春桃突然笑著說：「你不知道，大肚粉仔那個女人，當眾

開起黃腔來，還真是臉不紅、氣不喘呢！」

「她那懂得什麼叫羞恥，」來福不屑地說：「有一次，她竟

然在一大堆男人面前說：『我粉仔這世人驚長毋驚大』，讓眾人

笑得人仰馬翻！」

「這又算什麼，有一次她出了一個謎題，要我們這些女人來

猜，」春桃未說完先笑，「她說：『蹲下去一條溝，站起來伸舌

頭』，猜老查某的器官。這個謎題一出口，簡直讓人笑破了肚

皮，也當場被人罵慘了，但她還是一副無所謂的樣子，看了真教

人噁心啊！」

「像大肚粉仔那麼袂見笑的女人，可能是我們金門僅有的

一個。不僅黃腔色調，還喜歡挑撥離間，以後少和這種人打交

道。」來福囑咐著說。

「她的為人大家都曉得，每天沒事時就在村子裡晃來晃去，

東家長、西家短說個沒完。討厭她、想避開她的人都惟恐不及

了，誰還會主動去找她。」春桃據實說。

夫妻倆來到一塊蕃薯田，來福牽著牛在田埂上吃草，春桃把

孩子抱到蕃薯畦旁，任由他自行玩耍，而後自個兒用鐮刀割下蕃

薯藤較嫩的尾端，回家切碎後和著米糠好餵豬。不多久，孩子玩

累了、似乎也餓了，不停地糾纏著春桃，幾塊番仔餅（小餅乾）

已解不了他的饞。春桃索性抱起他，坐在田埂的草地上，剛解開

鈕扣，孩子就迫不及待地俯下身，吮吸著她鬆弛而下垂的乳房。

春桃低下頭，摸摸孩子童稚可愛的小臉，撫撫他細柔光澤的

髮絲，而後移動一下坐姿，托起自己下垂的乳房，讓孩子大口小
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口地吮吸著。她清楚，生活在這個貧窮的農家，三餐吃的是少有

油水的五穀雜糧，那有足夠的奶水供給孩子們吮吸。然而，當她

看到孩子吮吸時的可愛模樣，一陣喜悅的滿足感直上心頭。儘管

長年廝守在這個貧窮的農家，但為了孩子、為了老伴，她願意把

畢生的青春，無怨無悔地奉獻給這個貧窮的家庭。

孩子微閉著雙眼，盡情地享受從母親乳房裡分泌出來的人間

美味，時而伸出小手，在春桃的另一個乳房撫摸著、揉捏著。而

春桃的乳房，已沒有少女時期的紅暈和飽滿，被五個孩子吮吸過

後早已鬆弛下垂、奶頭亦已呈深褐色，而她卻沒有任何的怨尤，

一心一意只冀望著孩子能快快地長成。

春桃抬頭看了一眼在鄰近犁田的來福，他的腳步依然穩健，

雖然生活的重擔壓彎了他的腰，但精神依舊飽滿，男人的雄風也

能適時地在眠床上展現。唯一令她擔憂的是次數太過於頻繁，萬

一讓她再度懷孕、再次大肚子，受到村人的譏諷和嘲笑勢必難

免，屆時不知要怎麼辦才好。

蒙受天公祖的保佑、註生娘娘的恩賜，春桃前前後後、連連

續續，生了二男三女，已是五個孩子的母親。而大女兒也不落人

後，亦已是二個孩子的媽。萬一巧合和女兒同時懷孕，母女同時

大肚子，那實在有夠難為情的。雖然採取古老的避孕方法，把孩

子的斷奶時間延後，但這個辦法似乎也不是萬全之計，孩子仍在

襁褓吃奶中又懷孕的女人比比皆是。儘管慶幸自己的丈夫尚未衰

老，三不五時還能滿足自己生理上的需要，但一想起興奮過後會

大肚子，確實也讓她暗自傷神。

春桃有時候雖然想拒絕來福的要求，但總是禁不起他的挑逗

和懇求，當然，也基於自己生理上的需要，不得不半推半就、盡
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量配合，好來滿足彼此間的性需求。久久的纏綿後，當來福的全

身感到興奮熾熱的那一刻，儲存在精囊裡的那些微溫的液體，就

會像那決堤的河水一樣，快速而自然地射入她的體內。當數以萬

計的精蟲在她子宮裡游移時，或許，才是她激情滿足過後的隱

憂，更是她內心感到矛盾的開始。既想得到性滿足，又害怕大肚

子，這似乎也是部分中年農家婦女常有的憂慮。

那天中午，女兒阿秀放學回家後，遵照母親早上的囑咐，煮

了一大鍋芋頭稀飯，當春桃從山上回家時，顧不了自己的肚子餓

得嘰哩咕嚕響，就趕緊端上一小鍋送給阿麗。雖然份量不多，但

讓她們姐弟三人換換口味，每人吃一碗是不成問題的。

「來福嬸，經常吃您的東西，教我不知如何感謝您才好。」

阿麗接過鍋子，感激地說。

「傻孩子，我們李家和妳們黃家是多年的好鄰居，來福和妳

爸更是無話不說的好兄弟，理應相互照顧，這點小事別把它放在

心上。」春桃客氣地說。

「自從我爸過世後，田裡粗重的工作，幾乎都是來福叔利用

時間來幫我的忙的，家裡的瑣事和生活上的細節您也經常來關

照，對我們姐弟更如同是您的親子女。來福嬸，我真不知道要如

何來報答您才好⋯⋯。」阿麗哽咽地說不下去。

「好孩子，快別這麼說、快別這麼說。」春桃輕輕地拍拍她

的肩，「相互幫忙、相互照顧，是應該的、是應該的！」

「您每天家裡田裡兩頭忙，還要為我們姐弟操心，我實在是

過意不去啊！」阿麗的眼眶有些微紅。

「沒什麼、沒什麼，不要想太多、不要想太多。」春桃再一

次地拍拍她的肩，安慰她說，而後情不自禁地打量了她好一會。
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在春桃眼裡，阿麗比一般同齡少女成熟多了，從她高聳的胸

部、渾圓的臀部來看，就知道發育已完全，體形比起當年大女兒

秀蓮出嫁時還豐滿。如果真能嫁給文祥，成為他們家的媳婦，那

不知有多好，相信自己也會善待她們姐弟的，任憑生活的重擔壓

垮了她的肩頭也甘心。然而，她並不能貿然地來探詢她的意願，

必須顧慮到一個農家少女的自尊。

「田裡如果忙不過來的話，隨時告訴我，我會叫文祥來幫

忙。」春桃轉換了話題，關心地說。

「謝謝您，來福嬸，文祥哥還在調養中，怎麼好意思要他來

幫忙。」阿麗客氣地說。

「年輕有本錢，復元得很快，一般輕便的農事對他來說不會

有問題的啦！」春桃雖然信心十足地說，卻與實際上有很大的出

入，因為文祥的身體仍然很虛弱。

阿麗睜著一對明晶晶的大眼，對著她笑笑。

「文祥自小就很聽話，長大後也是規規矩矩的，這些妳很清

楚，相信他會樂意來幫助妳的。」春桃說。

「來福嬸，坦白說，田裡的雜事實在太多了，有時自己一個

人忙得團團轉的，半天也理不出一點頭緒。如果文祥哥真願意幫

我忙的話，那是再好不過了。」阿麗興奮地說。

「這點妳放心啦！」春桃說後，竟拉起她的手，「我曾經和

妳來福叔談過，妳的年紀也不小了，如果有妥當的人選，不如早

一點嫁人算了。一方面田裡的工作有人幫忙，另一方面彼此也有

個照應，對妳和弟弟都有好處。」

「來福嬸，我年紀還小啦⋯⋯」阿麗羞答答地低下頭。

「妳今年已經十七歲啦，怎麼能說小？」春桃笑著說：「妳
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看，我們家秀蓮十六歲就嫁人，現在已是二個孩子的媽啦，夫妻

倆恩恩愛愛的，有誰會比他們還幸福的？」

「各人的命運不同，秀蓮姐有您和來福叔的關心，才能找到

幸福的歸宿。而我是一個無父無母的孩子，要找一個妥當又可靠

的男人談何容易啊！」阿麗自卑地說出心中話。

「那妳就嫁給我們家文祥好了。」春桃眼見良機不可失，竟

脫口而說。

阿麗紅著小臉，不好意思地笑笑，而後低下頭。

「文祥雖然大妳好幾歲，不是妳兒時的玩伴，但我們是多年

的好鄰居，彼此之間就如同一家人似的，相信妳對他也有充分的

瞭解。」春桃趁機誇讚著，「我們家文祥自小就聰穎聽話，當兵

那段時間非但沒有學壞，反而練就了一手好字，學問可說普通

啦！最了不起的是他沒有和其他年輕人一樣，染上抽煙、酗酒、

賭博的壞習慣，絕對是一個規規矩矩的青年人。我敢向妳保證，

嫁給他一定幸福可靠，我們全家大小也不會虧待妳的！」

「來福嬸，我知道文祥哥是一個老實可靠的男人。」阿麗抬

起頭，面對著春桃，認真地說：「可是我還有二個弟弟要照顧，

不能放著他們不管自個兒嫁人去了，如果讓地下的父母親知道

了，絕對不會饒恕我的。況且，我現在只有十七歲還小，如果急

著嫁人的話，也會讓人家說閒話的。」

「我知道妳是一個非常懂事的好孩子，老實講，十七歲在我

們鄉下來說，已經不算小了。從妳豐滿的體態，也可以看出妳已

完完全全轉大人了，長得又那麼的標緻，看在我們這些老年人眼

裡，早已是大姑娘一個了，怎麼能說小！」春桃慈祥地看看她，

又分析著說：「一旦妳和文祥結婚，相信我們全家大小，都會以
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同等之心來關愛妳弟弟的。我的孩子有飯吃，妳的弟弟絕對不會

挨餓；我的孩子有書讀，妳的弟弟絕對不會成為文盲，這些我都

可以向妳保證。」

阿麗低著頭，沉默著。

而沉默或許就是默認吧，一陣無名的喜悅，掠過春桃的嘴

角。於是，她又趕緊接著說：

「這件事就由阿嬸來替妳做主，好不好？」

阿麗不好意思地笑笑。

春桃更是看在眼裡，喜在心裡⋯⋯。

「這件事還得問問我舅舅和舅媽，」阿麗害羞地說：「沒有

經過他們同意，誰也做不了主。」 
「妳舅舅和來福不僅是多年的朋友，他們兩人也是妳爸爸生

前無話不說的好兄弟，他這一關絕對不會有問題的，妳儘管放心

好了！」」春桃信心滿滿地說。

阿麗興奮地笑了，笑得非常的燦爛、非常的愜意，像盛開在

三月裡的杜鵑花，嬌艷、芬芳⋯⋯。

來福嬸走後，阿麗情不自禁地回到房裡，興奮地對著鏡子，

時而眨眨眼、皺皺鼻、理理髮絲，而後一遍遍不停地猛照著。繼

而地摸摸臉頰、鬆鬆緊繃的胸衣，讓平時裹緊的胸部恢復自然高

挺的狀態；復又伸手摸摸自己既圓又翹的臀部，隨後像鳥兒雀躍

般地轉了一大圈。當她再次出現在鏡中時，對自己的身材和外

表，感到相當的滿意。來福嬸沒說錯，她確實是長大了，可以嫁

人了⋯⋯。

因此，她幻想著自己身穿白色的禮服，頭披白色的紗巾，足

登白色的高跟鞋；臉上擦著香粉和腮紅，唇上塗著紅紅的唇膏，
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身上灑著撲鼻的香水，如此的妝扮，絕對是全村最漂亮的新娘

子。而阿祥哥的形貌看來也蠻帥氣的，雖然臉色蒼白了一點，但

他當過兵，在軍中歷練過一段很長的時間，無論穿著或談吐，並

不像一般農村青年那麼土氣，一旦和他結成連理，似乎也蠻登對

的。於是，阿麗的心裡感到前所未有的喜悅和歡欣，也因過度的

興奮，那晚，她失眠了⋯⋯。

春桃回家後，趕緊把這則喜訊告訴來福。

「如果真能娶到像阿麗這種媳婦，那是我們李家的福氣

啊！」來福興奮地說。

「這個女孩很懂事，自己不好意思一口答應，說要讓舅舅和

舅媽替她做主。」春桃得意地說。

「她舅舅那裡，我改天親自說去。」來福信心滿滿地說：

「憑我們哥倆的交情，不會有什麼問題啦！」

「有些事情，實在是出乎我們預料之外。」春桃搖搖頭，興

奮地笑笑，「做夢也想不到這件事會進行得那麼順利，真是菩薩

保佑、菩薩保佑啊！」

「這件事雖然值得我們高興，但文祥的身體卻也教人擔憂

啊！」來福憂慮地說。

「我認為文祥的身體倒不是一件什麼大不了的問題。」春桃

不在乎地說，而後沉思了一下，「如果結婚後陰陽調配得宜，再

適時地幫他進進補，說不定身體從此就好起來，馬上就可以讓我

們抱孫子啦！」

「但願能如我們所願。」一絲喜悅的微笑，掠過來福多皺的

臉龐。

那晚，儘管桌上那盞微弱的土油燈仔已吹熄，屋內已是漆黑
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的一片，有早睡早起習慣的鄉下人，此時都已進入夢鄉了。然

而，夫妻倆卻翻來覆去總是睡不著，只有同睡一張床的孩子，睡

得很香很甜。

「春桃，」來福微微地翻了一下身，低聲地問：「還沒睡著

啊？」

「一想起阿麗就要做我們家媳婦啦，簡直快讓我高興死了，

那睡得著啊！」春桃低聲而興奮地回應著。

「既然睡不著，我們溫存溫存好不好？」來福輕輕地拉拉她

的手，以煽情的動作加暗語低聲地說。

「年紀那麼大了，成天到晚又忙得要死，怎麼老是想那種

事。」春桃捏捏他的手低聲地說，卻也難掩內心的喜悅，「將來

別母親、媳婦、女兒一家三個女人都大肚子，那就笑死人啦！」

「其實妳並不老，只不過是我們的女兒早嫁而已。」來福說

著說著，竟一把把她摟住，並快速而熟練地伸手脫下她的褻衣。

春桃非但沒有拒絕，心頭反而掠過一陣暗喜，任由來福擺佈和挑

逗，盡情地配合他的動作，好滿足彼此間的性需求。

來福熟練地一翻身，只聽老舊的眠床發出吱吱地微響，笨重

的身軀已重重地壓在春桃的身上。

「夭壽，輕一點，別吵醒了孩子。」春桃輕輕地搥了他一下

背部，一絲歡心滿足的微笑，從心靈深處油然而生。

「放心啦，孩子已經睡熟了。」來福把臉貼近她的耳旁，柔

聲地說：「來吧，春桃，我們溫存溫存！」

「老了不認老，還是那麼興頭。」春桃輕輕地擰了他一下臉

頰，「我實在搞不過你！」

「年輕時，大家都說阮某春桃有一副粉紅仔粉紅、人見人愛
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的桃花臉，而桃花臉的女人最興頭，要我千萬要節制，別累死在

床上成為風流鬼。幸好，我也有一副男人最感驕傲的狗公腰，

才應付得了妳這個桃花精。認真說來，我們還真是天生的絕配

呢！」

「羞、羞、羞，」春桃輕輕地在他臉上劃了好幾下，「都做

阿公了，還好意思說這種事！」

 「年輕時，妳實在很好看，是水查某一個。」來福誇讚
著說。

「現在老啦，就不好看了，是嗎？」春桃反問他說。

「不，那是兩種不一樣的味道。」

「怎麼說呢？」

「年輕時，妳的身上有一份淡淡的女人香；老年時，則有一

股濃濃的老婆香。」來福說著說著，情不自禁地摸摸她的臉，

「春桃，我不能沒有妳，我感到愈老愈需要妳！妳知道嗎？」

「來福，我們的心情沒有兩樣。」春桃極端感性地說：「時

間過得實在太快了，一眨眼的工夫，三十年的光陰就從我們這張

老舊的眠床上溜走了。人生不知道還有多少個三十年？我們都應

該珍惜現在所擁有的啊！」

「春桃，不錯，孩子雖然是我們的希望，但人到了年老時，

則必須有老伴，才不會感到孤單，活著才有意義！我會珍惜我們

相處的每一個時光，直到回歸塵土。」來福再一次地撫撫她的

臉，無限感慨地說。 
「來福，你的話沒有錯⋯⋯。」春桃感動得說不下去。

於是，兩人抱得更緊了，無論來福的身軀有多麼地笨重，春

桃依然甘願承受。雖然不懂得激情時的深吻，也沒有事前的調
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情，即使是伸手不見五指的深夜，但來福還是迅速地尋找到春桃

那片尚未枯萎的草原。剎那間，暴露在體外的某一個器官，已快

速地陷入一個湧滿春泉的古井裡。在雙方激情的晃動中，只聽老

舊的眠床有吱吱咯吱的微響，床上的人亦有微弱的氣喘聲。然

而，它值得玩味的意趣，果真是滿足彼此間生理上的需求？還是

想讓春桃老蚌生珠？抑或是夫妻間濃情蜜意的延伸？或許，只有

赤裸著下半身，繾綣纏綿在一起的來福和春桃心裡最清楚。縱然

他們已在這張老舊的眠床上歷經過無數的戰爭，但他們卻相當珍

惜每一次激戰後的歡樂時光，而不在乎誰是這場戰役的勝利者。

興奮的夜晚過得特別快，不一會，狗吠了，雞啼了，天也亮

了，農人又展開忙碌的一天。挑糞施肥的，牽牛荷犁的，除草耕

地的，播種採收的，餵養家畜、家禽的⋯⋯，讓這個臨海的小農

村，滿佈著無限的生機和希望，讓這塊土地的子民，過著幸福美

滿的生活。

阿麗準備嫁給文祥的事，也很快地在這個小小的村落傳開

了。有些人認為來福一家忠厚、善良又勤儉，自從阿生過逝後，

對阿麗姐弟的照顧，不亞於自己的親骨肉。文祥也是一個循規蹈

矩的青年人，雖然當兵時受了嚴重的內傷尚未痊癒，但經過一段

時間的療養，似乎已慢慢地在復元中。如果阿麗嫁給他，往後只

要夫妻倆辛勤耕耘、勤儉持家，必定不愁吃、不愁穿，是一個可

以託付終身的男人，甚至可以就近照顧二個弟弟。這門親事如能

順利談成，對無父無母的阿麗來說，絕對是值得祝福的！對二十

餘歲的文祥而言，何嘗不是美事一樁。尤其是處身在這個男多女

少的社會，想締結一門親事談何容易，如果不是近水樓台，說不

定還要等個三五年才能完成終身大事，屆時勢必是父老子幼。
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但是，村落雖小，是非卻特別多。雖然多數人持以高度的肯

定，而反對和破壞的聲浪亦隨之而來。有些人暗中說，有些人則

當著阿麗的面明講，尤其是人稱大肚粉仔的中年婦人更是激烈。

幾乎所有的村人都知道，大肚粉仔是這個村落少有的潑婦。村裡

老一輩的人也清楚地記得，當初她是懷著北貢兵（老兵）的孩

子、挺著大肚子嫁到這個村莊的。她除了有一副潑婦相外，又愛

挑撥是非、講粗話，經常動不動就和村人爭吵，因此，村人就毫

不客氣地在她「粉仔」的名字上加上「大肚」二個難聽的字。於

是，大肚粉仔的名字老少皆知，她的醜事也遠近馳名，其惡形惡

狀更是無人不曉。儘管經常受到村人的奚落，但大肚粉仔似乎早

已習慣成自然，依然我行我素，一副無所謂的樣子。

當她知道阿麗有意嫁給文祥時，一份無名妒忌油然而生，因

為她和北貢兵的私生子，今年已經三十幾歲了，到現在還討不到

老婆，二十幾歲的文祥憑什麼娶十七歲的阿麗為妻？因此，她的

心裡憤懣難忍，非想辦法破壞或阻撓不可。

有一天，阿麗正在院子裡切野菜準備餵豬，只見大肚粉仔大

搖大擺來到她的身旁，開門見山就說：

「阿麗仔，聽說妳要嫁給文祥那個破病人？」

阿麗抬頭看了她一眼，並沒有回應她，甚至也不想理會她。

「像妳這麼漂亮的姑娘，不愁找不到好婆家，千萬要睜大眼

睛看清楚。妳是知道的，文祥當兵時，受了很重的內傷，每天要

死不活的，只剩下半條命了，就好像是癆病鬼一樣。這種連軍隊

都不要的破病人，妳怎麼能嫁給他。不要妄想將來依靠他過一

生，說不定還會拖累妳一輩子。阿麗仔，妳是知道的，我是一個

心直口快的人，完全沒有惡意，也不是想從中破壞妳，而是提醒



春  桃

85

妳。別甜頭還未嚐到，就先成了小寡婦，那是不值得的啊！」

阿麗站了起來，雖然感到大肚粉仔的話有點刺耳，但仔細地

想想，並非完全沒有道理。從外表看來，文祥哥的身體確實還很

虛弱，而且經常的咳著，不知受了什麼嚴重的內傷？不知還要等

到什麼時候才能完全康復？萬一真如大肚粉仔所說的會拖累她一

輩子，她該如何才好？一個無父無母的孤女，難道還要再承受心

靈與肉體的雙重苦難？無數的疑問不停地在她內心裡盤纏著，霎

時，讓她陷入一陣痛苦又矛盾的思維裡。

「阿麗，我不會騙妳、也不會害妳，凡事要三思啊，別到時

後悔就來不及了。」大肚粉仔再三地提醒和強調，「像妳這麼年

輕標緻的女孩，將來找個有錢有勢、身強力壯的夫婿還有什麼問

題，不要被來福和春桃一家人給騙了！如果要嫁給文祥那個破病

人，還不如嫁給我們家戇才，至少他沒有病，身體粗勇得很，將

來想生幾個孩子就生幾個，保證會讓妳爽歪歪，也會讓妳過一個

無憂無慮的好日子！阿麗，妳仔細地考慮考慮看看，想通了再告

訴我！」大肚粉仔說完，縮頭縮腦、左顧右盼地看看四週，並沒

有發現任何人在偷聽她的談話後，想打從較少人出入的側門走，

而恰巧，和怒氣沖沖的春桃撞個正著。

「大肚粉仔，妳實在真夭壽！」春桃憤怒地指著她說。

「我夭壽什麼？我夭壽什麼？」大肚粉仔雙手插腰，反問

她，而後高聲地說：「妳才夭壽呢！」

「妳對阿麗說的每一句話，我都聽得清清楚楚。」春桃毫不

客氣地指著她說：「妳怎麼可以這樣？妳怎麼可以這樣？妳的心

肝怎麼會那麼壞！怎麼會那麼惡毒！是不是存心想破壞這門婚

事？」
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「老娘是實話實說，」大肚粉仔絲毫不為她留情面，高聲地

說：「妳春桃也不去照照鏡子，文祥也不去秤秤自己有幾斤重，

別以為人家孤女好欺，想誘騙人家黃花閨女來當媳婦、來做為妳

那個破病子的老婆。妳春桃摸摸自己的良心看看，怎麼對得起阿

麗的爸爸、死去的阿生！」

「妳大肚粉仔不要血口噴人！」春桃上前一步，逼近她，

「妳今天非要給我說清楚，我怎麼誘騙她？我怎麼誘騙她？」

「不是妳誘騙她，難道一個純情乖巧的女孩子，會那麼袂見

笑、主動地要去嫁給妳那個連軍隊都不要的破病子！」大肚粉仔

高聲地指著她說。 
「大肚粉仔，妳實在真可惡、真惡毒，專門挑撥人家的是

非。」春桃高聲地咒罵她說：「妳會死、妳會死，妳會死袂出

世！」

「要死，妳自己去死，沒人會阻擋妳啦！」大肚粉仔說後，

得意地轉身就走。

春桃氣憤又傷心地站在原地，心想純樸的農村怎麼會有這種

惡毒的肖查某，不僅沒有幫她美言幾句，還存心來破壞，萬一這

門親事真的被她搞砸了，她是不甘心的。

「來福嬸，您不要難過，」阿麗走到她身旁，安慰她說：

「大肚粉仔的為人，全村子的人都知道，不要和她計較啦！」

「阿麗，妳千萬不要聽大肚粉仔那個長舌婦在這裡胡言亂

語。」春桃咬牙切齒地，「這個惡毒可惡、專門破壞人家好事的

肖查某，我春桃絕對不會饒恕她的！」

阿麗沒有再安慰她，亦未表示任何意見，是否會受到大肚粉

仔的影響，而拒絕這門婚事，春桃感到有些憂心。畢竟，她只是
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一個十七歲的農村少女，所受的教育有限，獨自判斷的能力或許

會稍嫌不足，有些事是不能怪她的。

當然，春桃也做了一番檢討，文祥的身體，實在有待加強，

倘若因結婚而累垮身子，真的讓阿麗成了小寡婦，勢將淪為村人

譏笑的話柄，那是她不願見到的。但繼而一想，這種事絕不可能

發生，因為她始終相信，文祥還年輕，而年輕就是最大的本錢，

一點病痛又算得了什麼呢？他的身體不久就能復元，不久就會強

壯起來的，大肚粉仔那個烏鴉嘴，豈能信以為真。但無論如何，

一定要找時間和大肚粉仔那個臭查某理論理論，順便算算總帳，

別以為她善良好欺！

儘管阿麗的舅舅和舅媽都贊成這樁婚事，但經過大肚粉仔刻

意地挑撥後，阿麗似乎沒起初那麼興奮，甚至也沒有什麼意願。

大肚粉仔所說過的每一句話，幾乎字字切中她的要害，句句讓她

記憶猶新，而且還夜以繼日，不停地在她腦海裡盤旋著。於是她

有了新的想法，如果要嫁人的話，也要挑一個身強力壯又粗勇

的好青年，文祥那副癆病腔子的疲弱模樣，教她如何能把終生

幸福委託於他。要是真如大肚粉仔所說的，甜頭還未嚐到，就先

成了小寡婦，那這輩子的幸福不就像那來得快，去得也快的雲煙

嗎？

經過好幾天的深思熟慮，阿麗也因此而不顧來福和春桃一家

善待她的恩情，刻意地和他們保持一段距離，彼此間的互動也沒

有像以往那麼熱絡，甚至還不停地在疏遠中。這些事看在春桃眼

裡，也恨在她的心裡，一切都是大肚粉仔那個臭查某害的，這個

夭壽袂好的老狐狸、老妖精，把一樁即將到手的姻緣，活生生地

破壞掉。她一定會得到報應、一定會受到老天爺懲罰的！
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某天傍晚，春桃挽著一籃青菜剛走出菜園，正巧遇上肩挑水

肥的大肚粉仔，雖然彼此間談不上有什麼深仇大恨，卻也分外地

眼紅。

春桃不屑地瞪了大肚粉仔一眼。

「呸，」大肚粉仔朝地上吐了一抹口水，高聲地罵了一聲，

「臭查某！」

「大家都是臭的，只有被北貢兵搞大肚子的查某最香。」春

桃理直氣壯地挖苦她說。

「只要我的丈夫、我的兒女不嫌棄就好，干妳什麼事！」大

肚粉仔冷笑一聲，毫無羞恥心地說：「坦白告訴妳啦，北貢兵的

膦鳥大支擱有力，爽是我自己在爽，妳春桃只有羨慕的份。不然

的話，妳又能把我怎麼樣？」

「袂見笑！袂見笑！」春桃用手指在臉上劃了好幾下，又脫

口說：「天下只有妳大肚粉仔不知羞恥，也最不要臉！」

大肚粉仔聽到如此的言詞，臉一沉，快速地把肩挑的水肥放

下，擋住春桃的去路，尖聲地責問她說：

「妳罵誰不要臉？妳罵誰不要臉？」

「罵妳又怎麼樣、又怎麼樣！」春桃聲音高亢，不甘示弱地

說。

「妳好膽再罵一句讓我聽聽看！」大肚粉仔取下掛在扁擔尾

端，用來潑灑水肥的杓子，激動地怒指她說：「妳膽敢再罵一

句，我不用水肥潑妳跟妳同姓！」

「不要臉！不要臉！世界上只有妳大肚粉仔最不要臉！有種

妳潑潑看！潑潑看！」春桃無懼於她，高聲地說，諒她也不敢

潑。
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然而，大肚粉仔已失去理性，快速地舀了一杓子水肥，猛力

地潑灑在春桃的身上。春桃再怎麼想也想不到大肚粉仔真的把水

肥潑來，一股受辱的無名火直上心頭。

「妳這個夭壽袂好的臭查某，竟敢用水肥潑我！」春桃放下

籃子，揪著大肚粉仔的衣服，口中不停地咒罵著：「夭壽袂好的

臭查某，緊去死！緊去死！」

「要死妳自己去死！」失去理性的大肚粉仔，竟揪住她的頭

髮，而後使出力氣，一把把春桃推倒在地上，高聲激憤地重複著

說：「要死妳自己去死！要死妳自己去死！」

居於弱勢的春桃，身心和自尊已受到嚴重的侮辱和傷害，雙

眼佈滿血絲，難以忍受此時此刻身心所受的創傷。她快速地站起

來，無暇顧及滿身的髒臭，直往回家的路狂奔，口中歇斯底里地

尖叫著：「我就死給妳看！我就死給妳看！我就死給妳看！我就

死給妳看！」

想不到受辱而一時想不開的春桃，回到家竟二話不說，走到

放置農具雜物的尾間仔，順手拿起一瓶剛買回來不久的農藥巴拉

松，打開瓶蓋一口氣飲下半瓶。當家人發現她痛苦掙扎的聲音

時，滿身髒臭的春桃，已呈現昏迷的狀態。雖然在駐軍衛生連的

協助下立即送醫，但為時已晚、終告不治，讓一家大小陷入悲傷

痛苦的深淵裡。

儘管大肚粉仔是整個事件的罪魁禍首，遭受村人的譴責和撻

伐在所難免，受到檢警單位的調查亦不可避免。然而兩人只不過

是相互爭吵、大肚粉仔亦只是用水肥潑她而已，並非以武力或任

何方式置她於死地，除了必須擔負道義之責外，似乎構成不了殺

人之罪。即使認定她有罪把她繩之以法，但人死則不能復生，來
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福除了失去相互扶持、相偎依的老伴外，可憐的孩子也將沒有了

娘。

那晚，當春桃的屍體準備從醫院運回家時，卻受到習俗人死

在外不能入村的禁忌，不得不在村郊外的一個陡坡下，用帳蓬搭

建一個臨時停屍的處所，擇日再出殯。這個突如其來的驟變，卻

也讓來福不知所措。他雙眼微紅，滿面盡是痛苦的愁容，一語不

發地蹲在帳蓬旁沉思。他相信天理昭彰，大肚粉仔這個臭查某一

定會得到報應和受到懲罰的，只是時辰未到而已。然而，從今以

後，他已沒有一個可以相互偎依的老伴，成為一個孤單的老人勢

必難免，必須長年忍受農耕過後心靈上的空虛和寂寞，直到回歸

塵土，始免於承受這個不能用勞力換取而來的心靈苦痛。來福想

著想著，難掩內心的悲傷和難過，淚水不停地湧出眼眶，滴落在

面前這塊傷心的土地上⋯⋯。

翌日，當機器三輪車運來一具黑色的棺木時，大兒子文祥抱

著幼小的弟弟跪地恭迎母親的「大厝」，女兒阿蓮和阿秀則忙著

為母親淨身、更衣。姊妹倆協同堂嬸，為母親穿了五層壽衣，最

上面的一層是一件棗紅色外套，配的是一條黑色長褲，這套較具

體面的衣服，已經陪她度過好幾個農曆年了，也參加過不少至親

好友的喜宴和廟會，而今讓她穿上天堂，或許不會太寒酸吧！

阿蓮又為母親擦了一點香粉，在她的髮上抹了少許的「茶仔

油」。當她平躺在那具黑色的棺木時，儘管週遭塞滿著金銀紙

錢，儘管把她打扮得既風光又體面，然而，她那對含恨的雙眼卻

始終不願闔上。春桃不願闔眼的理由是什麼？她想看的又是什

麼？難道是想親眼目睹大肚粉仔遭受上天的懲罰？還是想多看這

個美麗又多采多姿的人間一眼？抑或是放心不下這群沒有母親的
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可憐兒，以及和她相親相愛、相互扶持近三十年的老伴？或許，

這些人才是她心中唯一的牽掛，才是她不願闔眼、不想離開這個

世界的主要因素！

春桃出殯的那一天，雖然不見大肚粉仔前來拈香致意，但在

村莊長老的施壓下，硬要她的大兒子戇才跪在春桃的靈前叩首。

然而，就在戇才下跪叩首的同時，一片烏雲快速地掠過天際，大

雨在驟然間傾盆而下，強風掀起頂上的帆布發出淒厲的響聲，聲

聲激動著所有人的心扉。而這陣突如其來的強風驟雨是基於什

麼？意味著什麼？在這個科技昌盛的時代，迷信雖不足取，卻也

讓人想不透、猜不著。送殯的人只有搖頭感嘆，沒人敢疑神疑鬼

做無謂的臆測⋯⋯。

（二○○六年作品）
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人民公共客車

一

雞椆仔內的雞角公剛喔喔地啼過，窗外雖然露出一絲銀色的

曙光，屋內則是烏暗的一片。這是時序寒露過後的深秋，早晚有

點涼意。

阿順哥揉著惺忪的睡眼，掀開破舊而滿佈油垢的棉被，快速

地從門板鋪成的「眠床」翻身而起。只見他雙腳不停地在地上尋

覓，不一會，古銅色的腳板隨即套進那雙棕毛木屐裡，而喀喀的

木屐聲並沒有讓長長的秋夜完全甦醒。他摸黑走到門旁，停留在

那只木製的「粗桶」前，而後直接從下身那條寬鬆的短褲管裡，

掏出那根學名叫陰莖的東西，極其自然地對準粗桶，隆隆地排出

蓄積在膀胱一整夜的尿液，復用手握住陰莖輕輕地抖動，試圖把

尿道口未排淨的尿液抖乾，以免沾濕內褲。排洩過後，鼓漲的小

腹在驟然間得到紓解，阿順哥感到無比的輕鬆暢快。

然而在密閉且空氣不通暢的小房間裡，原本房裡那半桶混濁

發黃的尿液，早已散發出一股難聞的尿騷味，經過阿順哥使力地

一洩，粗桶裡隨即浮現出許多大小不一的尿泡。在新舊尿液的攪

和下，其尿騷味更加地濃烈嗆鼻。在傳統的農村裡，幾乎家家戶

戶都備有婦女便溺用的「粗桶仔」以及男性小解用的「粗桶」。

這兩種木製的便桶在農家不僅處處可見，其散發出來的氣味也處

處可聞，更何況尿液和糞便都是農作物不可缺少的養分，也是農
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家主要的肥料來源。

可笑的是排洩在粗桶裡的尿液，經常要等到八分滿時，才抬

出去倒在「屎礐」裡儲存。一旦到了夏季，不僅臭氣沖天，如果

三兩天沒清理，還會長出一條條白色微黃的蛆，牠們時而在尿中

游移，時而利用其環節在桶緣爬動。如此之景象，農人們似乎早

已見怪不怪。頑皮的孩子們甚至還會在小便時，用他那管強烈的

水注，把爬在粗桶邊緣的蛆沖到桶裡去，讓牠們在尿液裡載浮載

沉，一點也不感到噁心和害怕。

忠厚老實的阿順哥，儘管唸過二年國民小學，識得幾個大

字，但在大環境的使然下，一個剛滿二十歲的壯丁，除了在家協

助父母農耕外，又能做些什麼？全年無休的農家，每到秋收後，

有一段時間是較清閒的。早熟又懂事的他，為了體恤父母的辛

勞，衡量自家的經濟，竟興起出外打零工的念頭，冀望能找個臨

時性的工作做做，好賺點錢貼補家用。於是透過一位遠房表親的

介紹，他夥同村裡一個名叫阿山的童年玩伴，一起結伴到城裡一

處工地做小工。

小工必須聽從土水師的使喚，時而搬磚挑瓦，時而拌灰攪

土，時而挑水提灰，一上工就忙得團團轉。然而，即便是一份早

出晚歸、出賣勞力的苦差事，一天又只有五塊錢工資，但對於

以農為生的貧苦人家來說則不無小補，更何況並非天天有零工可

做。因此，對於這份時做時休的臨時工，阿順哥是備感珍惜的。

如果一個月能做上十五天，扣除車資，少說也能賺到幾十塊錢，

冬至和過年不愁沒有魚肉祭拜祖先。阿順哥想著想著，一絲喜悅

的微笑掠過他黝黑憨厚的臉龐。
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二

那天，他們一夥來到車站，金門客運公司一部老舊的公共汽

車已停在站門口的紅赤土埕等候，阿順哥購好票剛一轉身，右腳

則不小心地踩到一個小硬塊，他低頭一看，竟是一小截白色的粉

筆。於是他俯下身，順手把它撿起，並逕行上車。

儘管部分早到的旅客已在車上等候，但距離發車尚有一段時

間。阿順哥前後左右地看了一下，竟無聊地用粉筆在椅背上寫上

1/5，而後又好玩地寫上「人民公共客車」等字樣。
同夥的阿山哥走到他身旁，拍拍他的肩膀誇著說：

「阿順仔，想不到你寫的字比我還漂亮。」

「哪有，我亂塗的啦！」阿順哥靦腆地笑笑，「我只讀小學

二年級，怎能與你這個小學畢業生相比。」

「你寫這個是什麼意思？」阿山哥指著1/5的數字問。
「那麼大的一輛車，只上來這幾個人，不只有1/5麼。」阿

順哥解釋著說。

「你又不是司機，管它有多少人，真無聊！」阿山哥不屑

地，復又指著旁邊那行字，「人家車子明明寫著『金門客運公共

汽車』你怎麼把它改成『人民公共客車』？」

「我們老百姓不都是人民麼？」阿順哥解釋著說，「人民花

錢買票坐車不就是客人麼？我認為人民公共客車比金門客運公共

汽車好聽又有意思。」

「說來也是。」阿山哥點點頭笑笑，似乎亦有同感。

「其實我是亂寫亂說的啦！」阿順哥有些不好意思。

「既然是亂寫就趕快把它擦掉，等一下讓司機看見會罵人
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的。」阿山哥警告他說。

可是，阿順哥並沒有接受他的勸告把那幾個字塗掉，似乎一

點也不以為意。在他單純的想法裡，司機一上車就坐在駕駛座上

發動引擎準備上路，那位隨車售票員一旦車門關閉後就站在門

旁，不僅不會到後座來，也根本不知道他在椅背上塗些什麼。而

且粉筆灰是有毒的，一旦用手去擦拭而找不到地方洗手也不是辦

法。管它的，就任由它去吧，倘若讓他們發現被罵再擦也不遲。

於是，白色的「1/5」與「人民公共客車」的字跡，就那麼大剌
剌地留在客運公共汽車的椅背上。

來到工地，阿順哥隨即捲起衣袖和褲管，拿起工具和同伴一

起拌灰和泥、搬瓦砌磚，勤快的腳步聲，不停地在待修的古厝裡

穿梭繚繞。即便有部分工作較生疏，但只要土水師一指點，很快

就能進入狀況，讓頭家留下深刻的印象。如此之少年家，必是可

造之材，將來如果有意在土水界發展，假以時日必能獨當一面。

然而事與願違，當他收工回家時，村指導員陪同一位滿面橫肉的

麻臉軍官，以及兩個武裝士兵已在大廳等候。一旁的父母親驚恐

地直打哆嗦，屋內一反往常地充滿著一股詭譎肅殺的氣氛，阿順

哥莫名其妙地一怔，腳步停在庭院斑剝的紅磚上。

「報告隊長，他就是黃大順。」村指導員指著阿順哥，立正

站好向麻臉軍官報告著說。

「把他押走！」麻臉軍官尖聲地命令武裝士兵。

兩位武裝士兵快速地從大廳衝出，把阿順哥的雙手扭向

背後扣上手銬，復又分別架著他的左右手臂，大聲地叱著，

「走！」。

阿順哥除了滿臉疑惑、滿頭霧水外，卻也被這突如其來的場
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面嚇得目瞪口呆。他咬緊牙，忍受著雙臂的痠痛，竟高聲地怒

吼：「我犯了什麼法？我犯了什麼罪？你們為什麼抓我？」

「你犯什麼法到隊上就知道！」麻臉軍官大聲地叱著，復屈

著中指，猛力地敲擊著他的頭部，「少在這裡給我大吼大叫的，

要不然的話，你會倒大楣！」

老實忠厚、長年與田地為伍的的父母親，竟懾服於這個沒有

公理正義的威權時代，以及情治人員的囂張蠻橫而不敢吭聲，眼

睜睜地目睹孩子被武裝士兵押走。而孩子到底犯了什麼法、什麼

罪？為什麼會無緣無故地被他們抓走？無數的疑問在他們心中盤

旋，悲傷的神情全寫在蒼老的面龐，滿腹的苦水只好往肚裡吞。

他們該向何處去申冤求助？還是任由憨厚乖巧的孩子自生自滅？

兩老竟佇立在大廳的神桌前，無助地面對神龕裡的列祖列宗，流

下一滴滴傷心的淚水。而後含淚地燃起一炷清香，祈求神明保

佑，冀望孩子能平安回家，不要受到任何的傷害⋯⋯。

三

阿順哥被關在一個窄小陰暗的房間裡，空氣勉強從手掌大的

石頭孔裡流通。牆角鋪了一層麥稈，另一端擺著一只佈滿尿垢的

便桶，那是防衛部屬下「新生隊」的一隅。只要涉及到安全方面

的人員和百姓，一旦被扣上叛亂、匪諜、為匪宣傳或危害國家的

大帽子，幾乎都會被抓到這個暗無天日的地方看管，復再予以刑

求逼供。誠然有少數涉案者被判刑，但受到線民栽贓誣陷或挾怨

報復而成為冤獄的善良百姓更是不勝枚舉。因此，面對威權統治

下的時空，一些較敏感的問題多數鄉親都噤若寒蟬，選擇沈默以

對，以免惹禍上身。
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不一會，一位士兵搬來桌椅，麻臉軍官手持卷宗，由另一位

武裝士兵陪同進來，復把卷宗放在桌上然後坐下。

「黃大順，」麻臉軍官攤開卷宗，猛力地拍了一下桌子，

「你他媽的給我立正站好！」

武裝士兵一個箭步，把阿順哥一把拉到麻臉軍官面前，而後

用力地踹了他一腳，「還不立正站好！」

阿順哥白了他一眼，而後痛苦地低下頭。

「你他媽好大的狗膽，竟敢公然地在公共汽車上做暗號為匪

宣傳！」麻臉軍官怒指著他說。

阿順哥心頭一怔，卻也恍然大悟，原來是早上在公共汽車上

塗鴉惹的禍。

「你寫1/5做的是什麼暗號？」麻臉軍官尖聲地問。
「不是暗號⋯⋯」阿順哥尚未說完。

「不是暗號是什麼？」麻臉軍官氣憤地拍了一下桌子，搶著

問。

「我是說車上只有1/5的客人。」阿順哥解釋著。
「你他媽的胡扯！」麻臉軍官看了一下卷宗，又高聲地問：

「人民公共客車是什麼意思？」

「我是說坐車的人都是老百姓，老百姓就是人民，人民坐的

車，就是人民公共客車。」阿順哥又一次地解釋著，「我純粹是

寫著好玩的，並沒有什麼意思。」

「你們這個組織有多少同路人？」麻臉軍官又問。

「那些字是我一個人寫的，我不知道什麼組織，也沒有什麼

同路人。」阿順哥再一次地解釋著說。

「你他媽的少在老子面前說瞎話！如果不老實說的話，你給
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我等著瞧！」

麻臉軍官剛說完，武裝士兵隨即卸下腰間的皮帶，猛力地往

阿順哥臀部與腿部抽打下去，痛得他直跺腳。

「我說的是實話。」阿順哥辯解著。

「實話？我看你是不見棺材不流淚！」麻臉軍官使了一個眼

色，武裝士兵的皮帶又是一陣猛抽。

「我說，我說⋯⋯」阿順哥疼痛難忍，雙手抱頭蹲在地上。

即使男兒有淚不輕彈，一顆顆晶瑩的淚珠，還是滾落在他的臉

頰。

「快說！」麻臉軍官警告著，「如果不給我老實說清楚，皮

帶是不長眼睛的，保證讓你皮開肉綻，死無葬身之地！」

「我剛才說的都是實話。」向來誠實的阿順哥，實在找不到

一句可以掩飾或圓謊的話，來減輕自身皮肉的痛楚。

「去把辣椒水拿來！」麻臉軍官囑咐武裝士兵，復又指著阿

順哥，「我倒要看看你這個小子有多勇猛！」

武裝士兵拿著一個裝著紅色液體的瓶子，隨後是二位拿著麻

繩的士兵，進來後就快速而熟練地綁住阿順哥的手腳，然後把他

壓倒在地，復扳起他的下顎，讓鼻孔朝上。當辣椒水灌進阿順哥

的鼻孔而刺激到鼻腔時，阿順哥隨即被嗆得眼淚直流，疼痛難

忍，不停地咳著、咳著、咳著、咳著⋯，其難受的程度，可說是

他此生最大的苦痛。再強壯的身體、再堅強的意志力，也難以忍

受如此的折磨和凌虐。於是他不停地呻吟、掙扎，一方面似乎想

博取他們的同情，另一方面則想掙開被綑綁的雙手，但那終究是

不可能的。

當辣椒水再次灌進阿順哥的鼻腔時，他已完全沒有辦法承
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受。於是他使盡全力拚命地掙扎吼叫，但依然無法阻擋他們非人

性的折磨，最後竟歇斯底里地高聲怒罵：「幹恁娘，幹恁祖嬤，

幹恁祖公十八代！我是犯了什麼法、什麼罪，為什麼要這樣凌遲

我？簡直比土匪擱較殘忍夭壽！」然而，阿順哥的咒罵聲，非但

不能阻止他們的蠻橫，甚至激起他們更大的憤怒。在連續幾個劈

里扒拉的耳光後，他眼裡已冒出許許多多大小不一的火金星，隨

後竟昏厥過去。不久，一桶冰涼的水從他頭上澆下，他又清醒了

過來。

「1/5是什麼暗號？人民公共客車是什麼意思？你們這個組
織有多少同路人？如果不把這些問題一個個給我老老實實地講清

楚、說明白，你他媽的好戲還在後頭！」麻臉軍官又一次地怒

叱著，而後對武裝士兵說：「把他鬆開，明天再問，不怕他不

說！」

鬆綁後，阿順哥無力地撫撫被皮帶抽打的臀部和大腿，捏捏

燥熱難受的鼻子，試圖擤出那些辛辣的鼻涕來減輕鼻腔的痛苦。

而經過冷水澆頭後，他的神智卻突然間清醒了不少。仔細想想，

今天之於會遭受這種不人道的凌虐，的確是自己不小心惹的禍。

為什麼要撿起那截粉筆？為什麼要無聊地寫那些字？為什麼不接

受阿山哥的勸告把它擦掉？難道忘了這是一個與清平完全不一樣

的時代？主政者對外宣稱中華民國是自由民主的國家，而這座島

嶼則是戒嚴、軍管，處處受到限制，與共產黨又有什麼兩樣？但

願內心的創傷與皮肉的疼痛，能換取自由身，趕快離開這個沒有

人性的地方，以免讓年邁的父母親擔憂。阿順哥想著想著，閉上

疲憊的雙眼，昏昏沉沉地睡了過去⋯⋯。
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四

翌日，阿順哥忍受著全身的痠痛與鼻腔的燥熱，斜靠在牆角

的麥稈上。他再怎麼思、怎麼想，也想不到寫那幾個玩笑字竟會

惹禍上身，甚至還遭受到非人性的待遇。因此，他想到後續的審

問，自己必須格外小心，無論遭受任何的凌虐和羞辱都必須忍

受。除了實話實說，語氣也要一致，不能反反覆覆，更不能被屈

打成招，以免落入這些小人的圈套，屆時被羅織一大堆罪名，

勢必難以脫身。尤其在這個戒嚴軍管的蕞爾小島，高官的一句話

就是命令，可以判生也可以判死，手下那些情治人員更是囂張跋

扈、傲慢強橫。一句無心話、幾個玩笑字，一旦被那些狗腿子線

民告密，鐵定吃不了兜著走。先刑求逼供，再移送軍法審判，這

是他們慣用的伎倆，有時甚至被扣上叛亂或為匪宣傳的大帽子而

不自知，這是多麼恐怖可悲的時代啊！

伙伕端來一碗稀飯以及兩小塊蘿蔔乾，阿順哥已飢餓難忍，

三兩下就把它吃得一乾二淨。原以為可以繼續坐在麥稈上喘口

氣，想不到麻臉軍官夥同那位武裝士兵已走進房裡來。他閉上眼

假裝沒看到，卻被武裝士兵狠狠地踹了一腳，「你他媽的裝死

啊，還不快站起來！」阿順哥忍著全身的痠痛緩緩地站起。

麻臉軍官點燃了一支香煙，猛吸了兩口，復快速地把煙霧吐

出，然後攤開卷宗，又一次地以他傲慢強橫的高姿態，重複審問

昨天的問題。

「1/5是什麼暗號？人民公共客車是什麼意思？你們這個組
織有多少同路人？我問的每一個問題，你他媽的都必須給我老老

實實地講清楚，免得我動刑！」麻臉軍官警告著說。
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「該講的我昨天都講過了。」阿順哥話剛說完，武裝士兵的

皮帶隨即揮下。他雖然一閃，但還是準確地落在他的臀部。

「你不僅在車上做暗號，又寫反動文字為匪宣傳。」麻臉軍

官用力地拍了一下桌子，憤怒地說：「證據確鑿，還不承認！」

「我純粹寫著好玩的。」阿順哥除了為自己辯解外，竟大膽

而不客氣地說：「請你不要亂講！」

「還敢狡辯！」麻臉軍官怒叱著，「你這個反動份子，如果

不快一點承認的話，看我如何收拾你！」說後向武裝士兵使了一

個眼色。

武裝士兵快步地走出去，不一會，又夥同兩位拿著麻繩和靠

背椅以及手搖電話機的士兵進來。麻臉軍官命令阿順哥坐下，兩

位士兵隨即把他綑綁在靠背椅上，並把話機上一大截電線鋼絲纏

繞在他的手臂，而後快速地搖動手把。霎時，強烈的電流已通過

阿順哥的身體，只見他咬著牙關，軀體猛烈地顫動，痛苦地雙腳

一蹬，企圖想擺脫被電擊時的苦楚。然而，即使人和椅子同時摔

倒在地，但那位士兵仍然快速地搖動著手把，讓電流從他的軀體

直入心脾。這種殘暴的逼供手法，比土匪有過之而無不及。然

而，他能怨天尤人嗎？不，是阿順哥不幸生錯了年代。

羈押禁見、嚴刑逼供，是情治人員對付老百姓的不二手段。

尤其這座小島，早已被主政者列為戰地前線，他們時時刻刻做著

反攻大陸的美夢，純樸的島嶼便順理成章地成為他們「反攻大

陸、收復河山」的跳板。因此，實施戰地政務，宣佈戒嚴宵禁，

以單行法限制島民種種自由，甚至為了一點雞毛蒜皮小事，被羅

織的卻是一個難以承受的罪名。往往不是匪諜就是叛亂，不是通

匪就是為匪宣傳，想抓就抓、想打就打、想刑求就刑求，把純樸
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善良的鄉親當成囚犯與次等公民來對待。這種不當的作為，豈是

民主國家的常態？

經過連續幾天的酷刑審問，阿順哥已被折磨得不成人樣。儘

管麻臉軍官試圖以嚴刑逼供，但始終得不到他們所要的口供，也

無法從他身上找到任何為匪宣傳的證據，唯一的只有公共汽車上

那幾個字。然而，欲加之罪何患無詞，阿順哥仍然被以「意圖為

匪宣傳」的罪名，移送軍事法庭偵辦，並關在暗無天日的軍事看

守所裡，接受軍事檢察官的調查和審訊。而在偵訊期間，無論他

作任何的陳述和辯護，都無法取信於軍事檢察官。他們相信的仍

舊是情治單位的片面之詞，認為「人民」兩字是共匪的慣用語，

1/5絕對是通匪的暗號，「意圖為匪宣傳」之罪證確鑿，依「戰

時陸海空軍懲治叛亂條例」提起公訴。

五

從羈押禁見、刑求逼供到起訴審判，阿順哥歷經百餘天心靈

與肉體的雙重苦難。在不信公理喚不回的煎熬下，經過多次開庭

審訊，軍事審判官終於以其豐富的專業知識與法律見解，不理會

情治單位施予的壓力，做出一個讓人心服口服的無罪判決，起訴

他的軍事檢察官亦良心發現未再上訴。於是全案終告定讞，並經

國防部一九五六年九月二十七日令核准在卷。其理由為：

一、 按懲治叛亂條例第一項規定「叛亂罪犯適用本條例懲
治之」是該條例所定各條之罪，須具有叛亂之意思為要

件，又同條例第七條規定，「以文字、圖畫、演說為有

利於叛徒之宣傳者」，所謂以文字則須以書寫之文字內
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容有為匪宣傳之意思為要件，是懲治叛亂條例第七條所

定之罪，必須具備上開兩要件，方足構成本件。

二、 被告黃大順被訴以文字為有利於叛徒之宣傳罪嫌一案，
被告供稱：「我在公共汽車上，因想到這車子是老百姓

坐的，所以無意中就寫了『人民公共客車』，而1/5是
表示車子載人的數量」。又稱：「什麼組織我沒有聽老

師教過，我不曉得更不知道暗號是什麼」。復又稱「我

寫這字時有好多人都坐在車上」等各語。

三、 綜上開供詞，被告於公共汽車上書寫「1/5」及「人民
公共客車」等字樣，乃為好玩心之所使，尚近乎情。查

被告年甫廿歲，僅讀過小學二年，按其所受教育程度，

尚無閱讀書報之能力。即詰之被告所云，人民公共客車

即是老百姓的汽車，反覆參證如出一轍，其餘均茫無所

知。在放蕩無羈之心情下，信手寫來上述語句，乃為不

爭之事實，似未便以此寥寥數字，即謂被告有為匪宣傳

之意圖。

四、 再查被告知識短淺，對共匪慣用之「人民」名詞是否真
正明瞭，實應有研究之餘地。固然「人民」兩字為共匪

慣用之名詞，但我政府亦無禁用「人民」兩字之明令。

被告在公共場所書寫「人民公共客車」等字樣，雖易引

起他人之猜疑與誤解，但遽以此而科以罪刑，不但有失

政府愛民之本意，抑且於法亦無所依據。且揆諸恒情而

論，被告果係為匪宣傳，在客觀上自必嚴守秘密以保身

家，當不致在光天化日之下，眾目昭彰之處，當眾書寫

是項文字令人注意自觸刑章之理。基此可證被告所謂

「無意中寫著好玩的」一語堪以採信。況據本部政治部

偵查報告表內載，未發現被告與其他人有不法言行，更

可證明被告並無為匪工作之事證而與首開法條不合，應

予諭知無罪，以昭平允。



人民公共客車

105

然而，儘管軍事審判官還他清白，但受到戕害的人格與尊嚴

則無法彌補，心靈上的創傷更難以撫平。即使傷痕已隨著無情的

歲月從他的指隙間溜走，但當時遭受刑求逼供的情景卻歷歷在

目，那道白色恐怖的陰影始將如影隨形地伴他過一生。誰該還他

一個公道？誰該向他說一聲抱歉？答案依然在虛無縹緲間，這不

僅是時代的悲劇，也是島民心中永遠的傷痛⋯⋯。

尾  聲

事隔多年後，實施近四十年的戰地政務終告終止，即使黃大

順不願再提起那段塵封的傷心往事，但每當午夜夢迴，那道白色

恐怖的陰影，依然在他腦中不停地繚繞，久久揮之不去。於是

他心有不甘地檢附當年軍事法庭無罪判決書，依據「戒嚴時期

人民受損權利回復條例」第六條規定「人民於戒嚴時期因犯內

亂、外患罪，於受無罪判決確定前曾受羈押或刑之執行者，得向

所屬地方法院申請比照冤獄賠償法相關規定，請求國家賠償」之

規定提出申請。可是，年輕的承審法官並不明瞭當年戰地政務體

制下的生態環境，要他拿出「何時遭羈押」、「何時被釋放」的

證據。試想，在彼時那個「想抓就抓」、「想打就打」、「想刑

就刑」、「想放就放」的軍管威權時代，哪有什麼證明文件可留

存下來當證物？因此在舉證困難的現實情境下，他的申請遭到駁

回。即使不服向地方法院提起上訴，但其結果依然如故。

二○○一年八月二十三日，時任福建省政府委員的陳滄江先

生，親自召開「揮別白色恐怖，還我尊嚴」記者會，試圖為爾時

遭受「政治冤獄」的鄉親爭取權益。並以「悲情可以忘記，歷史

的傷痕需要撫平」為訴求，呼籲政府能給予合理的補償。然而，
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那些昧著良心的審議委員，始終以「當年時局特殊」來搪塞，沒

有得到應有的重視，遑論想得到補償。純樸善良的島民，在現實

環境的使然下，依舊是不折不扣的次等公民。陳滄江先生雖然有

心為鄉親爭取權益，但形勢比人強，始終得不到任何的結果，不

僅他感到遺憾和難過，受難者及其家屬何嘗不是也如此，難道這

就是金門人的宿命？

或許在一般人的觀感裡，當年是由民進黨執政，其主事者對

爾時戰地政務體制下的情況並不瞭解，因此得不到他們的重視和

支持。如今政黨已二度輪替，由被稱為百年老店的國民黨重新執

政，且大部分島民都是該黨的支持者，每逢選舉更是義無反顧地

替其候選人搖旗吶喊，但為什麼從未見到國民黨籍的政治人物，

站出來替那些受到「政治冤獄」、「匪諜冤獄」、「槍殺案件」

的鄉親及其家屬說幾句公道話，或爭取一點補償以撫慰他們創傷

的心靈⋯⋯。

附註：

本文創作靈感源自陳滄江先生「揮別白色恐怖，還我尊嚴」記者

會新聞稿。文中無罪判決之「理由」乙節，係摘錄自「金門防衛

司令部軍事法庭（45）潭判字第七○號」判決書，惟黃大順非原
名。

（二○一○年作品）
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孫 麻 子

村公所那位大鬍子指導員，改任副村長後不久即被調走，接

替他的是一個滿臉星星的大麻子。新來的副村長姓孫，中尉排長

退伍，據說是金門防衛司令部某副處長的老部下，有了靠山似乎

更加地神氣，除了麻臉又長得矮胖，一副兇巴巴的鬼模樣，讓人

見了就討厭，而且還是一隻喜歡吃女人豆腐的老豬哥。上級派這

種人來這個純樸的村子，或許不是村民之福吧！

雖然之前那位大鬍子副村長有著北方人的粗獷個性，講起話

來開口閉口操，罵起人來更是不給人留情面，猶如是一個大老

粗，但在操守方面並沒有什麼可議之處，與村民相處還算融洽。

而新來的副村長，除了口德與他不分上下，受到的爭議卻不少。

剛接任時正好遇到民防隊出操，他對著數十位男女民防隊員說：

「你們給我聽好，在軍中我除了以帶兵嚴格出名、點子也最多，

所以弟兄們就給我起了一個綽號叫孫麻子。現在你們得給我搞清

楚，金門是戰地，平時就如同戰時，民防隊員的任務就是要支援

國軍作戰，我副村長的話就視同命令，誰膽敢不聽從，馬上送軍

法嚴辦！」

儘管孫麻子講得口沫橫飛，但送軍法嚴辦或關禁閉這句話他

們似乎聽多了，也麻痺了，幾乎起不了威嚇的作用。可是有時候

卻也不能和他們唱反調，因為這些人非僅無情且翻臉不認人啊！

也許，乖乖地做一個軍管時期、戰地政務體制下的順民較實際，

這也是所有島民共同的體認，畢竟，識時務者為俊傑。
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孫麻子沒事時就在村子裡閒逛，不多久，就把這個村落的百

來戶人家摸得一清二楚。一旦那一戶人家有祭祀，他總是先在門

口逛逛，到了中午人家開始祭拜先人時，再藉機進去和女主人哈

啦幾句，而後盯著供桌上的菜餚，嬉皮笑臉地說：「嫂子，妳的

烹飪功夫真要得啊！煮這麼一大桌菜祭拜祖先，妳的孝心太讓人

感動啦！中午就在你們家喝兩杯，妳看怎麼樣？」

無論言者是有意或是玩笑話，善良好客的島民，鮮少拒人於

千里之外，總是客氣地說：「好啊！」如此的回應正中他的下

懷。於是他二話不說，就一屁股坐下來等候，除了要吃、要喝

外，當兩杯黃湯下肚，有時還會趁機伸出狼爪，吃吃婦女們的豆

腐。然而，即使受害者內心有怨亦有恨，則是敢怒不敢言。但如

此地縱容他，卻也增加他氣焰的囂張和有恃無恐。

添丁哥忌日的那天，原本家徒四壁、三餐不繼的添丁嫂，為

了紀念亡夫，除了下海剝了一小碗海蚵外，也託人到市場買了半

斤五花肉及一塊豆腐。她用老方法炸了一大盤菜丸子，炒了一盤

大蒜、五花肉和豆腐，一大碗含湯的高麗菜，另外煮了一小鍋冬

瓜湯和大米飯擺在供桌上，等待正午燒香請添丁哥的靈魂到人間

進食，然後燒些紙錢讓他帶到陰間去花用。

雖然孫麻子的惡行惡性她略有所聞，但在她的想法裡，或許

他挑的是生活較優渥的有錢人家。因為每當其先人忌辰，他們總

會準備一桌豐盛的菜餚來祭拜祖先，然後一家大小打打牙祭。孫

麻子有一對銳利的眼光，找上他們是不會有錯的，絕對有得吃、

有得喝，保證酒足飯飽。

而她呢？一個政府登記有案的貧戶，一個死了丈夫帶著兩個

孩子的弱女子，有菜有飯來祭拜祂們，不也該偷笑了嗎？哪能跟
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那些有錢人相比！可是她的想法並不完全正確，對於孫麻子這個

人亦只是一知半解，當她舉香向丈夫的神主牌位默禱時，卻發現

有人躡手躡腳地走了進來，伸手捏了她一下屁股，這個冒失鬼不

是別人正是孫麻子。

「嫂子，妳在拜拜啊！」說後又捏了她一下。

「你不要這樣好不好！」添丁嫂不客氣地說。

「妳不感到這樣較親熱嗎？」孫麻子嬉皮笑臉地說。

「不要肉麻當有趣！」添丁嫂依然不客氣地。

「跟妳開玩笑啦。」

「玩笑是這樣開的嗎？」

「好，算我不對，我向妳陪不是。」孫麻子笑嘻嘻地走近供

桌旁，仔細地瞧了瞧，「這個菜丸子炸得好，金黃、金黃的一副

好吃相；還有這盤五花肉炒大蒜，香啊！」說後轉向添丁嫂，

「嫂子，中午就在妳家喝一杯好嗎？」

「我是一個女人家，不喝酒，也從來不準備酒。」添丁嫂冷

冷地說。

「沒酒沒關係，我自己去買一瓶。」說後轉身就走。

添丁嫂一時愣住，怎麼會遇到這種不要臉的男人，如果他真

的買酒到家裡喝，那該怎麼辦？即使想把他攆走，他也不一定會

走，一旦讓他在家裡吃喝，教人看見又成什麼體統？的確讓她陷

入兩難中。

不一會，孫麻子提著一瓶五加皮酒進來了，他用牙齒咬起瓶

蓋，然後放在供桌上，而且誠意十足地對著添丁嫂說：

「嫂子，這瓶酒先拜妳丈夫，拜過後我們一起喝。」

「我們家從不喝酒。」添丁嫂冷冷地，逕自拿著紙錢到院子
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裡焚燒，孫麻子也跟著出去。

「來，」孫麻子伸手想拿她手上的紙錢，「我來幫忙燒比較

快。」

「不用麻煩你，我自己來。」添丁嫂口氣有點硬，並沒有把

手中的紙錢分給他。正好兩個孩子從外面回來，她囑咐他們說：

「快、快去給你爸磕磕頭，好保佑你們兄弟平安。」

「年輕輕的就守寡，說來可憐啊！」孫麻子似乎故意挑起她

內心的疼痛，「憑妳這個小女人，要把這兩個小蘿蔔頭養大，談

何容易啊！」

添丁嫂沒有理會他，自管燒著紙錢，內心卻也想著：孫麻子

鐵定是攆不走的，與其陪他在這裡吃喝，何不叫萬富來家一起吃

飯，一方面謝謝他平日的幫忙，另一方面好替自己壯壯膽。於是

她故意提高嗓門，「志堅、志弦，你們去請萬富叔叔過來吃飯，

告訴他說今天是你爸忌辰，娘炸了一盤菜丸子，煮了幾道菜，現

在已經拜好了，請他來我們家吃飯。」

「我來陪妳不就好了嗎，幹麼還要叫那個王萬富？」孫麻子

有些不高興，「妳跟這種人要保持一點距離呀！他三十幾歲還未

娶親，妳又是一個年輕的小寡婦，經常和他在一起，人家會說閒

話的啊！要記得寡婦門前是非多這句話。

之前有人告訴我說，王萬富這個小子，七早八早就到妳家

來，不知你們兩人在房裡搞什麼鬼？然後再藉故幫妳挑菜到市場

賣，竟然有一次還搞得滿身都是泥巴才回來。嫂子，妳是一個年

輕又漂亮的好女人，我知道一個寡婦內心的苦悶，如果妳生理上

有需要，我副村長可以隨時效勞呀！千萬別讓那個王萬富佔盡便

宜。
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尤其我是當官退伍，身體強壯得很；在沒退伍之前，有一次

到軍中樂園買票，那些小姐還誇我是猛男呢！如果再喝一點酒，

那更不得了。我今天買酒來妳家喝，就是想喝過後，讓妳嚐嚐那

種飄飄欲仙的美好滋味啊！而妳卻叫王萬富來，明明是想掃我的

興嘛！」

當添丁嫂聽完孫麻子這些話後，簡直是氣憤難忍。正想罵他

幾句時，孩子和萬富已踏進屋裡，為了不願讓孩子們產生誤會，

以及對萬富有所傷害，她全忍了下來。

「副村長，你也在這。」王萬富禮貌地向他點點頭。

「你七早八早天還沒亮可以來，難道我光天化日不能來

嗎？」孫麻子挖苦他說。

忠厚老實的王萬富，一時搞不清他說的是什麼意思，因此只

是笑笑，並沒回應他，也沒放在心上。添丁嫂把供桌上的菜餚擺

回餐桌，孩子也備好碗筷，孫麻子則是一點也不客氣，自個兒倒

了一碗酒，就大剌剌地吃喝起來，尤其是那盤大蒜豆腐炒五花

肉，更是一口接一口，吃得津津有味。

在添丁嫂的想法裡，原以為趁著添丁哥的忌日，買半斤五花

肉跟大蒜豆腐一起炒，讓久未吃肉的孩子解解饞。而現在孫麻子

這種吃法，簡直讓她感到不可思議，甚至平日吃相不錯的孩子也

看傻了眼，萬富更是感到錯愕，怎麼堂堂一個副村長吃相會這麼

難看。而添丁嫂眼看盤底就要朝天了，她已顧不了那麼多，拿起

盤子把僅剩的幾塊肉和豆腐讓兩兄弟平分。

「嫂子，既然孩子們這麼喜歡吃肉，以後不妨多買一點。」

孫麻子飲了一口酒，然後用手擦擦嘴巴，大方地說：「如果沒有

錢的話，等我關餉後再給妳。」
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萬富和孩子們都睜大眼睛看著他，添丁嫂則是不屑一顧。當

大蒜炒五花肉的盤底朝天時，孫麻子豈會去喝冬瓜湯、吃高麗

菜，牛油炸菜丸子不也是一道下酒的美味麼，而且裡面還有海蚵

呢。孫麻子愈吃愈起勁，愈吃愈順口，吃得不亦樂乎。

半瓶五加皮酒下肚後，孫麻子已滿臉通紅，說起話來也語無

倫次，他倒了半碗酒遞給添丁嫂，厚顏無恥地說：「來，嫂子，

我們乾杯，乾完這杯酒，等一下好辦事。」

添丁嫂臉一沉，再也忍受不了如此的羞辱，接過碗後突然站

起，拿起酒不動聲色就猛力地朝孫麻子的臉上潑去，並高聲地咆

哮著：「你太過份了！」

孩子們被這個突然的舉動嚇呆了，萬富雖然感到有些莫名其

妙，可是卻也從孫麻子的口中，聽到一些怪異的話語，難道添丁

嫂和他有什麼糾纏不清的事？尤其是那句「如果沒有錢的話，等

我關餉後再給妳。」更讓萬富不解。

若以孫麻子的為人，他會平白地給她錢嗎？雖然孫麻子吃遍

這個村莊的每戶人家是眾所皆知的事，可是添丁嫂為什麼還要買

酒給他喝呢？他那句「乾完這杯酒，等一下好辦事」又是什麼意

思？難道吃完飯還有什麼重大的事要辦？

再者，添丁嫂又為什麼要潑他的酒？而且還說他太過份。凡

此種種，簡直讓他摸不著頭緒，但這畢竟是他們兩人的私事，他

那有立場去過問，更沒有本事去干涉。希望添丁嫂能多加防範、

注意自身的安全，千萬別引狼入室，替自已和孩子製造困擾。

孫麻子用手抹去臉上的酒液，受到如此的屈辱似乎並沒有生

氣，若以他平日對待民防隊員來相比，簡直教人難以置信。難道

添丁嫂有天大的本事，能駕馭這頭難以馴服的禽獸嗎？被一個小
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寡婦當面潑酒，對一個大男人來說，絕對是莫大的恥辱，但偏偏

孫麻子就是能嚥下這口氣，笑罵由人，一點也不在意。

他到底安的是什麼心？的確教人摸不透。當酒足飯飽準備離

去時，竟皮笑肉不笑地對添丁嫂說：「嫂子，改天我再來，妳要

等我啊！」即使添丁嫂氣憤未消，想狠狠地教訓他幾句，但繼而

一想，這隻笑面虎絕非省油燈，他一定會想盡辦法加以報復的，

自己不得不慎。

若從人性的某一個方面來說，添丁嫂還年輕，如有合適的對

象又能接納她兩個小孩，似乎可以選擇再嫁，將來也有個依靠。

雖然一個寡婦想再婚並非易事，但若依目前的情勢而言，只要不

過於挑剔，或有省籍之分、年齡之限，絕對有不少機會。

因為有部分民國一九四九年跟隨國軍撤退來台、駐守在金門

的軍官和士官，他們已屆齡遭受解甲，而反攻大陸回老家則遙遙

無期，退伍後只好在這座離家最近的島嶼住下，並冀望能就此落

地生根，以致在成家心切的使然下，即使是肢體有缺陷或是智障

者，抑或是帶著拖油瓶的寡婦，多數人亦有意願。

而且添丁嫂不僅年輕，容貌也不錯，儘管有兩個孩子，一旦

放出再婚的風聲，一定會有許多人透過關係來說親。說不定嫁給

少校以上的退伍軍官也不無可能，過一個幸福的日子也是指日可

待，但必須端看各自的造化了。

倘若想尋覓人生的第二春，儘管添丁嫂有許多優勢，但她似

乎未曾有過如此的想法。或許，守著添丁哥留下的田園，不要讓

它荒廢成草埔；把孩子教養成人，讓他們成為社會有用之材，才

是她此生最大的夢想。孫麻子可能看她這個寡婦好欺，盡說些不

三不四的話來挑逗她，但是他看錯人了，縱使想再婚，也不會看
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中像他這種人。更何況，她從來沒有這種想法和念頭。

誠然，她今年才三十幾歲，正值女人生理上極需撫慰的時

期，沒有了夫君，有時難免會感到寂寞，但人生的真正價值並非

只建立在男女的交媾上。田裡的農事耗盡她的體力，家裡繁雜的

瑣事，讓她沒有時間去回想那些曾經有過的閨房往事，她現在過

的是碧波無痕的平靜生活。如果日後孫麻子再用一些不當的語言

來騷擾她，她不會只是潑潑酒而已，會想盡辦法來教訓教訓他。

別目無王法，或認為女人好欺。

但是她也必須自我警惕，從平日村人的言談中，對於這些退

伍軍人的個性和行為也略知一二。若依他們剛強的個性而言，有

些人一旦達不到目的，往往會無所不用其極，除了找機會加以報

復，甚至以兇殘的手段加害其親人，或選擇與當事人同歸於盡，

這種事的確時有所聞。

總而言之，世間許多事並非如她想像中那麼單純，既然孫麻

子敢於如此地囂張跋扈，在村子裡騙吃騙喝，對女人時加騷擾，

倘若沒有兩把刷子和靠山，他是不敢這麼猖狂的。難道是抓住金

門人樸實善良的弱點，印證「人善被人欺、馬善被人騎」的俗

諺，故而讓他得寸進尺、需索無度、動輒得咎。設若遇到比他更

兇暴的村民，想必他是不敢如此狂妄胡為的。

果真，孫麻子就是基於金門人善良好欺的弱點，只要搬出幾

句戒嚴時期的軍法用話，或羅織幾個莫須有的罪名加在他們身

上，沒有一個不乖乖聽話的。甚至遇到他們家有什麼忌日或是酬

神拜拜，大大方方地上他們家飽食一頓，他們非僅不敢吭聲，而

且還會把家裡的美酒佳餚全拿出來款待他。因此，他早已習慣成

自然，不吃白不吃啊，對這些死老百姓又有什麼好客氣的呢？
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同時，對於村裡這個小寡婦，他亦已窺伺許久，雖然她已經

生了兩個小孩，但容貌不俗，身材豐滿，屁股既圓又翹，走起路

來兩個大奶子隨著腳步不停地晃動，簡直是一塊人人想吃的肥

肉。而今天，他已捏了她兩下屁股，的確是彈性十足啊！這種免

費豆腐不吃，又要待何時？

剛才雖然被她潑了一臉酒，但他不能變臉，也不能生氣，除

了必須展現男人的風度，更要博取她的好感，一旦跟她鬧僵了，

勢必自討沒趣；所謂人情留一線，久後好相見，不無它的道理。

相信不久，即能吃到這塊軟綿綿、香噴噴，永遠不會膩的肥肉！

孫麻子二一二、二二四、二三六，不停地打著如意算盤，而是否

萬無一失？還是有失算的時候？村人都在等著看。

孫麻子相中目標後，三不五時總會到添丁嫂家走動走動，即

使她鮮少理會他，孩子們也討厭他，但他則依然如故，也不以為

受到冷落。能夠看看添丁嫂高聳的胸部、渾圓的臀部，不也是人

生一大享受麼。儘管是過乾癮，但他始終認為，祇要看得到就吃

得到，只是時間早晚的問題而已。可是他也必須警告萬富，不能

和她過從甚密。

「王萬富，你要給我搞清楚，添丁嫂是一個寡婦，俗話說：

寡婦門前是非多啊！你最好離她遠一點，不能太接近她，因為人

家會說閒話，而且還會加油添醋說些難聽的話，這樣對添丁嫂不

好，對你這個還沒討老婆的年輕人更不好。要是讓別人知道你和

一個寡婦關係太密切，將來誰還敢嫁給你！」

「我只是基於鄰居的關係幫她一點忙，並沒有怎麼樣啊！」

王萬富辯解著。

「沒有怎麼樣？」孫麻子扳起臉孔重複他的話，「你他媽的
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還強辯，你之前七早八早跑來找她幹什麼？而且還在她的房裡停

留很久才藉故挑著兩籮筐高麗菜出來，你以為我副村長不知道

啊！其實你們兩個在房裡幹什麼事我清清楚楚，只是不忍心讓你

們難堪而已！」

「你不要胡說八道！我純粹是幫添丁嫂挑高麗菜上市場賣，

你如果不信，我們可以請她出來當面來對質。」萬富難忍心中怒

火，不客氣地說。

「你他媽的不想活了是不是？你竟敢跟老子大小聲？你這種

行為已觸犯了冒犯長官的罪名你知道不知道。有種你再說一遍看

看，老子不把你送到軍事看守所關起來就跟你同姓！」孫麻子高

聲地指著他說。

「你不要以為金門沒有王法了，只有你副村長最大？老實告

訴你，你錯了！」萬富不客氣地說。

「不錯，在這個村莊，我這個副村長最大，明明是白的，老

子硬要把它說成黑的，你敢把老子怎樣？你要搞清楚，現在是戒

嚴軍管時期，在這個村莊，我副村長的一句話就視同命令，誰敢

不聽就是敵前抗命，一旦送軍法必定判死刑。你信不信？」

「你以為你這番話能嚇倒金門人是不是？你以為金門人全都

貪生怕死是不是？你副村長這一套我看多了、也聽多了。如果你

今天是防衛部司令官，很可能一句話就是命令，隨便羅織一個罪

名就會被判軍法、抓去關。可是你只不過是一個排長退伍的副村

長而已，現在又不是民防隊集訓或出公差的時候，在平常的時日

裡，輪不到你來發號施令或干預百姓的私事！這點你想過了沒

有？」

「看你他媽的傻傻的，還真會強詞奪理。」孫麻子放低了姿
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態，已沒有先前的囂張和跋扈。或許已看出萬富並非省油燈，甚

至他說的每一句都有道理，看來是嚇唬不了他，搞不好還會被他

暗捅一刀。

「如果你認為我傻，那你就大錯特錯了，別忘了聰明常被聰

明誤這句話，而且我是跟你這個不懂道理的人講道理，並不是我

強詞奪理。你要珍惜你這個副村長職位，它絕對不是打不破的金

飯碗，因為你不是司令官。如果你再不知反省的話，我們就走著

瞧！」王萬富不僅乘機數落他一番，也不客氣地警告他。想不到

向來強悍的孫麻子，竟不敢再說什麼。

打從他來到這個村子擔任副村長後，幾乎是要吃有得吃，要

喝有得喝，老百姓對他沒有不百依百順、服服貼貼的。可是今天

怎麼會碰到鬼，明明是一個既聽話又服從的民防隊員，現在竟彷

彿成了他的教官在訓他，看來想修理這個小子並不容易。但是每

當想起他跟那個小寡婦過從甚密，內心的醋味就油然而生，只要

他離她遠一點，他就可以乘虛而入。

於是孫麻子咬牙切齒地提出警告：「以前的事我不再跟你計

較，不過你最好離那個小寡婦遠一點，不要讓人說閒話，這樣對

你們兩個都有好處。但是老子也必須警告你，不要小看我這個副

村長，不然的話，到了民防隊出操你就倒大楣！老子會叫那些教

育班長把你整個半死！」

「副村長，我跟你說老實話啦，憑我王萬富的塊頭，無論是

基本教練、體能競技、作戰演習或是實彈射擊，沒有一樣會難倒

我。上次被派去碼頭出公差，別人扛一包麵粉就氣喘吁吁，我一

口氣扛兩包面不改色；一顆百來斤重的砲彈要兩個人抬，我一肩

扛起就走。不信，你可以去打聽打聽看看，絕不是我王萬富吹牛



陳長慶短篇小說集

118 

皮！你若想整我，就省省力氣吧，還是專心做你的副村長較實

在。可是你也不要小看我這個老百姓，如果你不深切地反省和改

正，想繼續魚肉鄉民的話，你就等著反攻大陸回老家吃自己，不

信你試試看！」王萬富已看出他是一隻紙老虎，只會嚇唬善良的

老百姓，因此故意嚇唬嚇唬他。

「不要以為你塊頭大，老子就怕你！」孫麻子不屑地說。

「塊頭大有塊頭大的好處，就譬如說，論打架你打不過我；

想摔角你贏不了我；比手腕你不是我的對手。原以為你這個副村

長當了一輩子的兵，多少總有點知識，想不到跟我這個草包相差

沒有多少。說一句不客氣的話啦，如果我們一起去當兵，以我們

兩人的體能來說，你能當上排長，我一定能幹上連長。你信不

信？」王萬富說後，竟自己笑出聲來。

「放你媽的狗臭屁！如果真是一起去當兵的話，你鐵定只能

當老子的勤務兵，每天給老子端洗腳水、洗內衣褲和臭襪子。想

當連長，回家做你的大頭夢！」

孫麻子出了這口氣、佔了點上風後就逕行離開。原以為可以

用幾句重話嚇唬嚇唬王萬富，迫使他離開那個小寡婦遠一點，想

不到竟踢到鐵板。他說的每句話或多或少都有點道理，自己也是

大字識不了幾個的草包，身材矮胖又麻臉，如果不是同鄉一路提

拔，最多只是一個排副，那有排長可幹。退伍後依然得靠老長官

四處拜託，才能當上副村長。

可是他卻食髓知味，知道金門人老實可欺，討一口酒喝他們

屁也不敢放一個，每次幾乎都是酒足飯飽才離開。唯一的就是這

個不識相的小寡婦，非但不給酒喝，還潑了老子一臉酒，這筆帳

我會記住的。有一天、有一天，老子不找機會脫下她的褲子才
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怪！到時希望那個龜孫子王萬富不要出來攪局，老子不好好搞搞

她難消心頭這股鳥氣，好讓這個屄樣知道我孫麻子的厲害，以後

絕對會主動買酒給老子喝。孫麻子想著、想著，也暗自偷笑著。

然而事與願違，孫麻子的如意算盤有時則是亂撥的，二二已

不是四而是五，二三亦非六而是七，也因此而再次踢到鐵板。某

天，颱風來襲，風強雨大，村民莫不關緊門窗，以防風雨的侵

襲。那晚，孫麻子在村公所獨自喝了半瓶米酒，雖然醉不倒他，

可是酒精卻在他體內燃燒，也同時激起他久未發洩的性慾，腦裡

想的盡是小寡婦高聳的胸部和渾圓的屁股。

現在又是風雨交加的夜晚，又有誰會冒著風雨出來閒逛呢？

兩杯黃湯下肚後，他自認為今晚是最好的機會，而且鄉下的居民

都有早睡的習慣，只要自己小心絕不會讓人看到。於是他決定九

點過後，乘著風雨交加、夜深人靜，到小寡婦家查戶口。

只見孫麻子身披雨衣，右手拿著一枝微亮的手電筒，迎著強

風驟雨，循著他熟悉的巷道，躡手躡腳來到添丁嫂家門口。當他

準備舉手敲門時，卻也不斷地左思右想，如果敲得太小聲，小寡

婦勢必聽不到，倘若聽到，也會有某種顧慮而不敢開門。

他應該展現出一副查戶口的模樣，急促又猛烈地敲門來突破

她的心防。況且，此時外頭盡是風聲和雨聲，想必左鄰右舍都已

睡熟，再大的敲門聲他們絕對聽不到。一旦她出來開門，他將立

即閃進去，並火速地把門閂上，然後脫下雨衣，擦乾臉上的雨

水，不管小寡婦的意願如何，他將以男人體能的優勢，把她抱上

床。

一旦上了床，他將輕輕地脫下她的衣裳，先欣賞欣賞她豐滿

的胴體，撫撫她雪白的肌膚，揉揉她那兩顆桃紅的乳頭，相信久
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旱未曾逢甘霖的小寡婦，經過他的挑逗後，生理上必然會有強烈

的反應。到時，他將盡快地脫去自己的衣褲，以男人的雄姿和她

繾綣纏綿在一起，直到風停雨止才罷休⋯⋯。

想到這裡，簡直讓孫麻子心花怒放，在風雨中偷偷地笑著，

相信王萬富那個臭小子，絕對不會有他這種頭腦和智慧，光憑塊

頭又有什麼用？一想起這個龜孫子，他就一肚子火，什麼東西

嘛，自己也不秤秤自己有幾兩重，還想跟他講道理。

如果讓他知道今晚這個標緻的小寡婦將跟他上床，他一定會

羨慕死。但光憑羨慕又有什麼用，在這個漫天烽煙的苦難時期，

好不容易才碰到這塊肥肉，誰能捷足先登誰就是贏家、誰能吃得

到誰就能口齒留香，晚一步則只有過乾癮的份。嘿嘿，這就是他

孫麻子的高明處，萬富那個呆子怎能跟他比呢？他愈想愈興奮，

已到了忘記自己姓什麼的可憐境地。

一陣陣激烈叩、叩、叩，叩、叩、叩的敲門聲，加上一聲聲

破嗓的「開門、快開門，查戶口、查戶口啦！」終於驚醒夢中的

添丁嫂，竟連熟睡的孩子也被吵醒。從口音中她已聽出是孫麻

子，既然是查戶口，她也不敢怠慢，趕緊穿上衣服，並應了一聲

「來了！」卻也不免咕嚕著，怎麼這種鬼天氣還查戶口，難道發

生什麼重大的事？

然而當她打開房門，隨著風雨進來的卻只有神色慌張的孫麻

子一個人，並不像之前有全副武裝的軍人及鄰長會同前來查戶

口。添丁嫂一怔，一定是上了孫麻子的當，當她正想把他推出去

時，孫麻子則提早一步把房門閂上，竟連雨衣也沒脫，全身濕答

答就猴急似地緊緊把她抱住。

「你想幹什麼？」添丁嫂不斷地掙扎，並警告他說：「你如
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果不趕快放開，我要喊救命了。」

「放開？」孫麻子重複她的語氣，不屑地說：「我千方百

計才進門來，除非妳乖乖聽話跟我上床，要不，想放開談何容

易。」

「你這隻色狼，」添丁嫂拚命地掙扎，「你如果不趕快放

開，老娘就跟你拚了！」

孩子聽到母親的咒罵聲後趕緊下床，兩人合力想把孫麻子拉

開，但他已被色慾所迷惑，非僅不肯就此罷休，反而抱得更緊，

甚至試圖拆下她的衣服。志堅眼見兄弟倆救不了母親，火速開門

冒著風雨跑出去求救，他第一個想到的當然是萬富叔叔。

當王萬富聽完孩子簡短的敘述後，立即拉著他的小手，三步

併兩步迎著狂風驟雨前來營救。而想不到色迷心竅、心志喪失的

孫麻子已扯破她的上衣，左手緊抱她的腰，右手則不停地撫摸她

的胸部。萬富一個箭步衝上前，二話不說先甩了他一巴掌，並趕

緊把他架開，然後順勢把他的手臂猛力地往背後一扭。只見孫麻

子皺了一下眉頭，又「哎喲」一聲，就如同手臂快被折斷般地痛

苦。

但是王萬富豈會輕易地放過他，一手扭住他的手臂，一手按

下他的頭，不管現場有女性及孩子，就以粗話尖聲地斥責他說：

「幹恁娘卡好咧，我從來沒有見過像你這種不要臉的敗類，竟想

趁著颱風夜來強暴婦女！你不想活了是不是？給我跪下！」孫麻

子不從，他又使力地一扭，並用腳肘猛力地朝他的臀部一頂，復

又朝他的下腹揮了一拳，「跪，還是不跪？」孫麻子兩腿一軟，

不得不癱跪在地上。

「幹恁娘咧，你在這裡魚肉鄉民大家已經夠忍耐了，竟然還
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想強暴良家婦女。你的行徑簡直天理難容啊！」說後又賞了他一

巴掌。

「操你媽的，你這個龜孫子敢打我！有種你把我鬆開，老子

不跟你拚命跟你同姓！」孫麻子不甘示弱地咆哮著。

然而，孫麻子豈能忍受如此的羞辱，剛強的北方人個性終於

爆發，他趁著王萬富不注意時奮不顧身猛力地一掙，並快速地站

起，復火速地出拳朝他臉部揮去，正好擊中他的鼻樑。霎時鮮血

直流疼痛不已，於此更讓萬富火冒三丈，幾乎想一拳揍死他。可

是繼而一想，他也必須自我約束，或許教訓、教訓他可以，不能

出拳太重把他打傷或打死，那是要判刑坐牢的，到時，勢必得不

償失。

尤其在這個戒嚴時期、戰地政務體制下，一旦毆打公務人

員，刑責絕對不會太輕。故此可以用各種招數來凌遲他、羞辱

他，絕對不能讓他的身體有明顯的外傷。更何況，他的年紀也不

小了，如何經得起他這個年輕人出拳一擊啊！

王萬富用手抹了一下鼻孔的鮮血，即使有某種顧慮，但還是

氣憤地掐住他的脖子，把他壓在地上。若以他的體力而言，可說

三兩下就可把他打個半死，可是他不能失去理智，萬一有個三長

兩短，他必須受到法律的制裁。

倘若如此，一旦被判刑坐牢，所有的田園勢必沒人來耕作，

不久之後更會荒蕪成草埔，自己也會背上一個永遠洗刷不掉的殺

人罪名，又如何對得起祖龕裡的先人。因此，凡事必須三思而

行，不可意氣用事，這是千古不變的箴言，他必須遵守。

添丁嫂見狀，雖然拿來濕毛巾讓他擦拭，但萬富隨便一抹就

把毛巾還給她，然後弓起中指與大拇指，在兩指密切地配合下，
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他要讓這個王八蛋嚐嚐彈耳的痛苦滋味。於是他猛力地彈著孫麻

子的耳朵，每彈一下就罵一聲：「王八蛋！」在不能下重手教訓

他的時候，用這種招數來懲罰這隻年已半百的老豬哥絕對可行。

雖然耳根會紅腫，則不致於造成他身軀上的傷害。

「你再操一聲讓我聽聽看？」萬富邊用力彈著他的耳朵邊

問。

「操你媽的⋯⋯。」孫麻子依然不甘示弱。

萬富更加用力地彈，也重複地罵聲：「王八蛋！」。

「操你媽的，有種你打死我，不要折磨我！」孫麻子痛苦地

說。

「打死你、我必須賠上一條命；折磨你、你驗不出傷，告不

了我。」萬富又連續在他兩邊的耳殼彈了好幾下，而每彈一下，

他就皺一下眉頭，可見有多麼地難受。

「如果你願意向添丁嫂道歉，並保證以後不再騷擾她，看你

年紀一大把又不能反攻大陸回老家，我就放你一馬。假若你嘴硬

死不認錯，我馬上叫村長及全村的居民一起來作證，明天一早就

把你送到憲警單位。到時，你不但會立即被羈押起來關進看守

所，而且還會吃上強暴婦女未遂的官司。尤其金門是戰地，搞不

好要被判死刑！」萬富警告他說。

「你他媽的不要嚇唬我，了不起關個三五年，出來後又是好

漢一條，那有被判死刑的道理。」孫麻子替自己辯護。

「好，就算關三年，蹲在牢裡失去自由的滋味可不好受啊！

你可要想清楚，別給臉不要臉，到時你非僅不是一條好漢，而是

一條人人想踩死它的害蟲，絕對是吃不了兜著走！」

「好、好、好，算我錯、算我錯，對不起、對不起，以後不



陳長慶短篇小說集

124 

敢再開這種玩笑了。」孫麻子自知理虧，終於想通了，如果再死

不認錯，一旦事情鬧大，下場絕對會像王萬富所說的，不僅會被

羈押起來而且還要坐牢，誰叫自己色迷心竅啊！

孫麻子不禁想，今天可說是霉運當頭，又一次地碰到鬼，王

萬富這個龜孫子簡直陰魂不散、如影隨行，如果沒有他來攪局，

或許，小寡婦的衣服早就被他脫光了，他的目的不也早就達成了

麼。

他媽的，沒有吃到魚，弄得滿身腥，而且還被打耳光、彈耳

朵，讓王萬富這個小子竭盡羞辱之能事，說來窩囊啊！

幸好王萬富這個狗生的還算有點良心，願意放他一馬，要

不，後果還真是不堪設想。但是每當看到這個標緻的小寡婦，他

依然想入非非，如果要他不想，那是不可能的。假設真能和她上

床再陪她一起死去，做鬼也風流啊！孫麻子的內心，依舊存在著

一些矛盾與不健康的想法。

既然孫麻子這個王八蛋已認錯，萬富放開他的手後則拎著他

的衣領，一把把他從地上提起，可見他的力氣有多大，孫麻子能

不服氣嗎？但卻也沒那麼隨便就放走他。

「脫掉你的雨衣。」王萬富扯扯他的雨衣說。

孫麻子感到不解，卻不得不脫下。

「上衣與內衣全部脫下。」王萬富以命令的口吻說。

「你他媽的是神經病是不是？」孫麻子更是莫名其妙。

「如果不按照我的話做，等一下讓我火了，除了要你連內外

褲都脫掉，還會讓你再吃點苦頭！」王萬富提出警告，「不信，

你試試看？」

「你是什麼意思？」孫麻子不解地問。
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「等你脫光後我再告訴你。」

孫麻子莫名其妙地把上身的衣服全脫了，現出一身長年啃食

百姓骨頭而累積的肥肉。

「你現在必須光著身子走回去。」王萬富把他脫下來的衣服

丟給他說：「如果途中穿上，我會重新把你抓回來，再讓你嚐嚐

彈耳殼的美好滋味。」

「風那麼強，雨那麼大，為什麼要我光著身子走回去，要是

讓我著涼感冒怎麼辦？你明明是折磨人嘛！」孫麻子不屑地說。

「理由很簡單，其一、因為你頭腦已昏，做了一件天理不容

的錯事，必須讓大風把你的豬腦吹醒；其二、因為你慾火焚身，

企圖強暴良家婦女，必須讓大雨把你這隻豬哥的慾火澆熄。就這

麼兩點理由。」王萬富說後不禁想笑。

孫麻子心不甘情不願地拿著衣服轉身就走，卻也不忘回頭瞪

了他一眼，甚至高聲地警告他說：「王萬富，你這個龜孫子給我

小心點，君子報仇三年不晚，咱們等著瞧！」說完後，就快速地

消失在這個疾風驟雨的黑夜裡。

受到驚嚇的添丁嫂，即使身心無法馬上平復，但有孩子和萬

富在身旁安撫，卻也感到窩心。她反復地思考，家雖然是人生旅

途的避風港，但一個家，的確不能缺少一個有肩膀可依靠的男

人，可是她已失去了機會，要是添丁哥尚在人間，這種事絕對不

會發生。

如果不是孩子當機立斷出外求救，萬富及時趕到，她的身體

極可能已慘遭孫麻子這個色魔蹂躪。果真這樣，往後教她怎麼做

人？怎麼在這個村莊立足？怎麼面對孩子？幸好老天保佑，讓她

得以保住一個清白又不會被人恥笑的身軀⋯⋯。



陳長慶短篇小說集

126 

然而，人生讓人想像不到的事可說多著呢，原以為自從砲戰

以來這個村莊被奪走三條人命後，就不會再有不幸的事故發生。

可是事與願違，孫麻子竟在村公所左側，距離防空洞不遠處，遭

受空中爆炸的銳利彈片擊中腹部當場斃命。

那時他剛吃過午飯不久，或許是獨自在村公所喝了不少酒而

神智有些模糊，當午後一陣激烈震耳的砲聲響起時，村民莫不拚

命地往防空洞裡跑，而孫麻子則一副漫不經心的模樣，東搖西晃

慢慢地走。

不一會，躲在防空洞內的村民，清清楚楚地聽到一聲悽慘的

叫聲，孫麻子已肚破腸流倒在血泊中，沒有了呼吸心跳。在反攻

大陸回老家的願望尚未達成時，已在他鄉成為孤魂野鬼。

雖然孫麻子的言行舉止受到許多爭議，差一點就被強暴的添

丁嫂更是恨之入骨，說他死有餘辜並不為過。但他不幸的遭遇，

卻也讓人心生同情，甚至他的剋星王萬富亦不例外。

儘管王萬富曾經和他發生過不少次的爭執，倘若換成一般

人，早已把他當仇家看待。可是當他得知這個不幸的消息時，二

話不說趕緊衝到現場，在多數人不敢靠近屍體的當下，他親眼目

睹孫麻子死不瞑目的悽慘狀。

於是他俯下身，伸出手，輕輕地揉揉他的眼皮，讓他的雙眼

慢慢地合上。復又到他的寢室，拿了一床被單蓋在他的屍體上，

以免曝屍在太陽底下。

可是他是無家無眷的單身公務員，必須保留現場，等待相關

單位來驗屍後再作處理。可憐的孫麻子啊，縱使佔盡這個村子的

便宜，最終還是死在這個村子裡。他欠添丁嫂一個誠摯的道歉，

何時還？或許必須等到來生！
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約莫黃昏時刻，一部軍用卡車冒著砲火載來幾個現役軍人和

相關人員，短暫的交換意見後就把孫麻子的屍體搬上車運走。政

府是否會為他舉辦一個隆重的出殯儀式？還是找個木匠、隨便釘

一副簡單的棺材，然後找個地方挖個坑，草草把他埋掉？或是倒

下一些汽油，放火把他燒掉，再把骨灰裝進罐子裡較省事？凡

此，村民幾乎都一無所知，甚至想送他一程也無從送起。

雖然他生前在這個村莊有許多可議之處，但善良且重情重義

的島民，對於一個遭遇不幸而葬身在他鄉異地的外省同胞，他們

選擇的是寬恕，而非記恨。想必他們會永遠記得孫麻子曾經在他

們村莊當過副村長，無論是功是過，都將隨著他的西歸而一筆勾

消。但對於自己在陽間的惡形惡狀，必須徹底地悔悟，始能消除

業障早日投胎轉世，要不，勢將永不超生！

（二○一六年作品）
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就地理位置而言，金廈兩地僅一海之隔，爾時水路通行無

阻，兩岸人民來往頻繁，更有大量的惠安石材與福州杉木從對岸

的港灣進口，做為島鄉興建洋樓古厝的材料。然而，即使海上

交通便利，人民出入自由，百姓過著清苦與清平交織的時光，但

大陸沿海一帶，生活水準普遍落後，又缺乏衛生觀念，以致環境

髒亂，瘟疫叢生，島鄉經常遭受諸如：霍亂、赤痢、傷寒及鼠

疫⋯⋯等傳染病的波及。

另方面也因為島鄉地瘠人貧，島民居住的地方均屬厚牆小窗

的屋宇，室內暗濕、通風不良，故而加速鼠蚤的繁殖。甚且居民

多數以農為生，人與牲畜共處一個屋簷，茅廁緊鄰住屋，糞桶尿

桶置放室內，以致虼蚤蚊蠅大量繁殖，成為時疫的病源。

於此，一旦疫癘發生，往往已到了不可收拾的地步，加上島

鄉醫生短缺，藥物匱乏，島民死於傳染病者不計其數。當國軍尚

未從大陸撤退進駐這座島嶼時，據說死於鼠疫者竟高達數百人，

張家膨豬夫婦就是身受其害者。

當膨豬夫婦不幸同染鼠疫雙亡時，唯一倖免的是年僅三歲的

獨生女英桃，因適時隔離始逃過一劫。然在孤苦無助、乏人照顧

下，只好由其伯父母作主，無條件送給丈夫出洋音訊全無、膝下

又無子嗣的秀春嬸婆做養女。

即使當年秀春嬸婆已五十好幾，若不是婚後次月丈夫即遠赴

南洋謀生，想必她的孫子亦有這麼大了，怎麼會收養一個可當孫
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子的小女孩做為養女？可是為了年老後有一個倚靠，不得不姑

且養育之。當秀春嬸婆重新為她申報戶口時，僅由張姓改成李

姓，仍然保留她英桃的原名，但卻也為她取了一個小名叫「罔腰

仔」。

若以閩南語來解釋，所謂「罔腰」，乃「罔育」之諧音，也

就是勉勉強強養育的意思。即便秀春嬸婆為她取這個小名別有意

趣，卻也有點俗氣。但俗氣歸俗氣，久而久之習慣也就成自然，

無論她將來長大後，成為人人羨慕的貴婦或官太太，還是一個稱

職的家庭主婦或勞碌一生的種田人，罔腰仔這個庸俗的小名，必

將蓋過李英桃的正式學名，被親朋好友及村人，一直叫到百年

後。

一般來說，養女並非己出，往往會受到養父母的虐待，也是

俗稱的「苦毒」。縱然是將來準備和自己兒子成親的童養媳，有

時也不例外。可是罔腰仔非僅沒遭到苦毒，反而受到秀春嬸婆百

般的呵護，如同自己的親生女兒般來對待，村人都說她好命遇到

貴人。而秀春嬸婆所以如此，當然也有她的盤算；毋寧說把往後

的希望全寄託在她身上，不疼惜她又要疼誰呢？因此，除了在飲

食上讓她有足夠的營養，也刻意地把她打扮成一個人見人愛的小

姑娘。期望她快快長大成人，好招人入贅來幫她耕田種地及延續

香煙。

罔腰仔在秀春嬸婆細心的照顧下，一天一天地隨著時光的消

逝而成長，島鄉也隨著國軍的進駐而普設學校，可是秀春嬸婆只

讓她讀完小學，就未曾讓她繼續升學。但相較於村裡的其他女

孩，多數只讀一二年級，認識少數的幾個字，懂得寫自己的姓

名，就得輟學在家幫忙；或根本就不讓她們上學，讓她們成為不
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識字的文盲。身為養女的她，能讀到小學畢業已算幸運了，故而

她不僅知足，也相當認份。

於是母女倆為了生活，經常一起上山耕種、下海拾螺，或在

家餵養家畜家禽。秀春嬸婆除了教她為人處世的道理，也教她女

紅及烹飪，無形中更培養出一份深厚的母女親情。即使兩人走在

一起不像母女像祖孫，村人還是投於羨慕的眼光，莫不贊歎罔腰

仔命好，秀春嬸婆有福氣。

然而歲月不饒人，轉眼，一生勞苦的秀春嬸婆已垂垂老矣，

但她的蒼老卻換取罔腰仔的成長。她不僅長得亭亭玉立，也相當

地乖巧懂事。即使心儀的男子不少，可是許多人都知道，如果想

娶她，就必須有入贅於她們家的打算。而在傳統的觀念裡，入贅

對一個堂堂男子漢來說，並非是一件光彩的事。大部分都是自家

兄弟眾多，或是家貧娶不起妻，在不得已的情境下，才會改姓入

贅女家，成為一個普受社會歧視的贅婿。

縱使亦有另一種情況，那便是少數家境富裕而沒有兄弟的千

金小姐，為了延續香煙，父母不得不想盡辦法替她物色一個贅

婿。但其條件則不同於一般人，往往會有較高的擇婿標準。無論

是外表、容貌、學歷、品行，都必須受到女方家長嚴格的比較和

挑選。即使不必門當戶對，卻也得男女的容貌和學識能夠相匹

配，豈能招來一個智障或殘障者，抑或是大字不識一個的草包，

把一朵鮮花插在牛糞上，成為村人及親友譏諷的話柄。

但大凡一個肯努力、有骨氣的年輕人，誰願意背棄自己的祖

宗，改姓成為女方的贅婿。除非是那些四肢發達、頭腦簡單的智

障者，或是肢體有缺陷、討不到老婆的殘障者；抑或是少數貪圖

榮華富貴的年輕人。若非如此，似乎沒人願意去當人家的贅婿或
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贅夫。雖然能獲得一個長相守、共枕眠的妻室，又有現成的田園

厝宅可吃住，必可少奮鬥幾十年。但如果自己好逸惡勞不爭氣，

一味地想靠女家，卻也會一輩子讓人瞧不起，甚至連自己的枕邊

人也不例外。

因此男子若有入贅的打算，就必須調整心態，禁得起旁人的

冷嘲熱諷。不管是：「予人招囝婿」，或是：「去予人做囝」，

都會損及一個男人的自尊心。一旦入贅女家，自己得勤儉奮勉、

虛心謙讓，才能得到女方的認同。反之，勢必會被認為是一個好

吃懶做的「貧憚人」，不久就會被掃地出門。即便婚姻破裂吃虧

的永遠是女子，但在男多女少的情況下，女方若想再招一個「好

跤好手」卻又「搰力打拚」的贅婿似乎並不難。而被趕出家門的

男子，或許就沒有那麼幸運了，說不定一輩子都將成為「無某無

猴」的王老五。

儘管罔腰仔乖巧、勤奮又懂事，若想嫁個好人家絕對不成問

題。甚至有人開出「雙頭顧」的條件，亦即兼顧兩家的生計，而

一旦婚後得男，將優先從母姓，也是俗稱的「抽豬母稅」，往後

所生的子女則隨父姓。果真如此，既可延續李家的香煙，秀春嬸

婆年老時亦有人照顧，可說是兩全其美，但卻不被她老人家接

受。她堅持要招一個「囝婿」進門來，而且並非未婚的男子即

可，還得老實勤奮、身心健康，肢體沒有缺陷者。雖然向來聽話

的罔腰仔沒有表示任何意見，但秀春嬸婆則依然慎重其事，不僅

四處打聽，也精心挑選，因為它關係到罔腰仔一生的幸福，所以

不得不謹慎！

可是好人家的男丁誰會為了老婆改姓入贅、去當人家的贅

婿？即使自己願意也難說服父母，畢竟「去予人招」歹名聲。雖
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然有人向秀春嬸婆推薦一位退役軍官，儘管年紀大一點，但他領

了一筆退伍金，加上多年來的儲蓄，全部存在銀行生利息，只要

省吃儉用，日後不必耕種也衣食無虞；而且自古就有「老尪疼嫩

某」的名言，一旦成真，幸福可期啊！但罔腰仔才十七歲，而他

已是知天命之年，足足大她三十三歲，當她的父親已綽綽有餘，

怎能讓他們配成雙？倘若真是如此，她必須背負一個「害死囡仔

栽」（「囡仔栽」即嬰兒）的千古罪名。因此，秀春嬸婆並沒有

答應。

除此之外，又有媒人幫她介紹鄰村的一位青年，即便年紀大

罔腰仔十幾歲，終究比那位退役軍官年輕許多，然則有先天性的

「長短跤」，也是俗稱的「跛跤」。儘管行動有些不便，動作也

有一些遲緩，一般農事只要慢慢來，似乎也沒有太大的問題。但

秀春嬸婆則當場拒絕這門親事，她再怎麼樣也不能沒良心，替與

自己相依為命的養女，招來一個「跛跤跛搖搖」的贅夫。

若依秀春嬸婆的眼光及想法而言，想替罔腰仔找一個如意郎

君還真不是一件容易的事。雖然年僅十七歲的罔腰仔不急，但將

屆古稀的秀春嬸婆則急呀！在她有生之年，必須親眼看到李家後

繼有人，死後才能瞑目。而且她已年老體衰，走起路來都有困難

了，遑論是下田耕種。田裡繁重的農耕工作和家裡繁瑣的事務，

豈能由一個少不更事的少女獨自來擔負？所以她必須儘快地替她

物色一個既勤奮又強壯的贅婿，一方面幫她耕種好養家活口，另

方面替李家生兒育女好傳宗接代。只要能完成這兩個心願，她隨

時都可以上西天，此生亦無任何遺憾可言。

秀春嬸婆除了透過媒人外，也央請親朋好友多加留意，如有

妥當的人選勿忘「逗相報」。然而當這件事被罔腰仔娘家伯母得
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知後，馬上請人代為傳話。謂其有一個林姓遠房表親，長子年已

三十，卻因家貧兄弟姊妹眾多，迄今仍未娶妻，與其在家耕耘那

幾畝靠天收成的旱田，還不如入贅李家較實在。當秀春嬸婆得知

這個消息後，一方面為了感謝張家伯母當年同意讓她收養罔腰仔

的恩情，另方面也認為經由親人介紹較可靠。因此決定以張家伯

母的遠房表親，為優先考量的對象。

即使在保守的農村及傳統的觀念裡，「予人招」確實是「歹

名聲」，但久而久之習慣也就成自然。當婚後兒女成群，那些上

了年紀的老年人也將隨著時光走遠而回歸塵土，新一代的年輕人

又有幾個知道他是從某村入贅到這村的。因而在不知情的情況

下，必然會把他當成一般村人來看待。如果不從這一方面來思

考，而一味地想待在家裡協助農耕，不知何年何日才能擁有一房

妻室。所以當林父向兒子阿貴提起這件事時，雖然他不好意思一

口答應，可是暗地裡則興奮不已，只好以默許來取代回應，林父

不免也暗自誇讚兒子識相。

因為一旦入贅李家，除了有一個年輕漂亮的老婆，可耕種的

田地亦比他們家多，且夫妻倆只需奉養一位老母親，可說既輕鬆

又單純。將來如果發達，想必也不會忘記生他育他的父母，甚至

也會竭盡所能照顧老家的兄弟姊妹。更何況秀春嬸婆已是古稀之

年，當她百年後，李家所有的田園厝宅勢必由他來繼承，房契和

田契亦將過戶在他的名下。即使成不了富翁，終究是一個有房有

地的自耕農，誰敢瞧不起他呢？如此之好事何樂而不為啊！倘若

錯失這個大好機會，即使辛勤地耕耘一輩子，又能墾得幾畝田

地、蓋幾間茅房？老婆更是在遙遠的天邊，看得到卻摸不著。

雖然阿貴年輕又好手好腳，外表看來不僅忠厚老實也有點帥
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氣，可是人心隔肚皮啊，他是否能表裡如一呢？秀春嬸婆對他則

是一無所知，只聽從張家伯母的片面之詞。甚而張家伯母也再三

地向她老人家保證，阿貴不但勤奮老實，更沒有抽煙、喝酒、賭

博的不良嗜好。一旦入贅李家，除了會善待罔腰仔，也會把秀春

嬸婆當成自己的母親來伺候，絕對不會讓她們母女挨餓受凍，可

說展現出無與倫比的誠心真意。聽在秀春嬸婆耳裡，實在寬心不

少，也慶幸自己的心血沒有白費。

可是秀春嬸婆卻也不是省油燈，並非全聽張家伯母的話，為

了慎重起見，她也曾暗中打聽阿貴的品行，也偷偷地觀察他農耕

的本事。雖然所聽到的都是一些閃爍之詞，而且拿著鋤頭荷著犁

也不能看出他農耕的真本事，因此，她的謹慎反而為自己添麻

煩，甚至是多此一舉。但仔細地想想，即使不能以一些小細節來

論終生，有時卻能從一粒小沙看大千世界。若以年齡及外表來

說，勢必比那個年老的退役軍官與跛腳青年要強上許多，而其他

方面並不能看出一個所以然來。或許必須端看他日後的表現，以

及經過歲月的考驗，才能見真章。

在秀春嬸婆單純的想法裡，雖然她們家有田有地，只要夫妻

胼手胝足、努力耕耘，一家三口求個溫飽絕無問題。唯一希望的

是趁著他們年輕時，能為這個人丁單薄的家庭，多生幾個孩子來

傳宗接代、延續香煙。至於往後的幸福人生，則必須由他們自己

去開創。她，一個年近七十的老嫗，不久即將回歸塵土，生前若

能看到與她相依為命的養女有一個幸福的歸宿，已心滿意足了，

如果再有孫子喊她一聲「阿嬤」，她死亦無憾。但願這兩個小小

的願望，在她有生之年都能實現。

阿貴即將入贅李家儘管不是什麼大新聞，可是在這個小小的
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村莊仍然傳得沸沸揚揚。有人說，像阿貴這種好手好腳的年輕

人，怎麼會討不到老婆？竟然還要改姓做人家的贅婿，往後怎麼

抬得起頭來，真是不值得啊！但卻也有人持不同的看法，認為阿

貴絕對是前世修來的福份，如果以他那種孤僻怪異的個性，即使

有錢想討老婆，也不一定會有姑娘願意嫁給他。現在卻走了狗屎

運，除了獲得一個漂亮的老婆，又平白得到李家的田園厝宅。秀

春嬸婆一定是識人不清看走眼，才會招阿貴這種贅婿，將來罔腰

仔鐵定有罪可受。

不管外人作任何的評論，秀春嬸婆除了相信張家伯母，也始

終認為自己不會看走眼，因此，阿貴入贅李家已成為不能改變的

事實。那天秀春嬸婆低調地準備了一桌酒菜，請來村中長老及

少數親友共同來作見證。阿貴則服裝整齊，拎著簡單的行李，

由張家伯母陪同來到李家。縱使沒有一般結婚的大場面，但看

到身穿紅色花衣裙，頭別「春仔花」的罔腰仔，所有的人也沾滿

著喜氣，臉上更洋溢著歡悅的笑容。但氣氛則顯得有些凝重，場

面亦有一些尷尬，彼此間只是傻笑而已，不知該說些什麼才好，

甚至連一句祝福的話也說不出來。由此可見，「予人招」和「娶

某」；「招囝婿」與「嫁查某囝」，絕對是兩種截然不同的情境

和心情。

雖然秀春嬸婆如願招到一個年輕又好跤好手的贅婿，從外表

看來阿貴也一副人模人樣，和罔腰仔走在一起還蠻登對的。一般

農事諸如犁田、挑水肥，播種、撒糞土⋯⋯等等，亦能得心應

手。從罔腰仔怡悅的神情看來，小倆口閨房裡的甜蜜事宜想必也

能稱心滿意，老人家想抱孫子的夢想可說指日可待。看在秀春嬸

婆眼裡，喜悅的心情不言可喻。終究，她沒看錯人，小倆口幸福
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可期啊！她從心靈深處湧出一絲欣慰的笑意。

但阿貴不知是否個性孤僻的使然，或因入贅而衍生出一份無

形的自卑感，所以很少跟村人說話和互動，甚而在家裡遇有不中

聽的話或心情不好時，亦自個兒生悶氣。即使不會大吵大鬧，但

卻如同孩子般地不吃不喝，躲在房間裡不出來，更別說是上山耕

作。儘管同在一方田地耕種的村人偶而會問起，但所謂家醜不外

揚，秀春嬸婆及罔腰仔總會以其他話語帶過，為他留下十足的顏

面。對於阿貴這種幼稚的行徑，起初母女倆都好言相勸，也從不

對人談起，這畢竟是家務事，別讓人看笑話。或許是阿貴剛來到

一個陌生的環境而有些不習慣，想必過一陣子就會恢復正常，母

女倆都期待這一天的到來。

然而阿貴的行徑並非如她們母女想像中那麼單純，凡事幾乎

都得看他的心情和臉色，讓原本單單純純幸福歡悅的家庭氣氛，

因為他的加入而變得有些沉悶和凝重。這非僅是她們母女始料未

及的，也是一件無可奈何的事。然而，即便招了這麼一個性情乖

僻的贅婿，讓秀春嬸婆有點失望，可是眼見罔腰仔的肚子一天一

天地大起來，卻也難掩內心的喜悅。如果能一舉得男那是再好不

過了，假若頭胎生女也不錯；反正有女就有男、有男就有女，怕

的是什麼都生不出來。萬一無人來延續香煙，勢必對不起祖龕裡

的列祖列宗。而今天，罔腰仔不僅有了夫婿又有了身孕，兩者可

說都是她夢寐以求的，也是她此生最大的心願。儘管阿貴的個性

有點怪異，但只要他們夫妻和睦相處、相互體諒，往後能多生幾

個孩子，不要讓田園荒蕪，其他的對她老人家來說，或許都是次

要的。

對於妻子有了身孕，自己不久即將當爸爸，阿貴似乎沒有特
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別的高興，反而因為妻子挺著大肚子拒絕他行房，讓他壓抑的性

無處發洩而感到不痛快，連續好幾天都不跟她說話。甚至每次叫

他吃飯也愛理不理的，下田耕種更是無精打釆，的確讓罔腰仔無

所適從。有時卻也不免自問：雖然夫妻要有性生活，但如果為了

滿足他的性慾而影響到胎兒的健康，哪要怎麼辦？為什麼阿貴就

不能體諒她挺著大肚子的苦楚而暫時忍忍，等她生下孩子彌月後

再行房？早知道男人這麼難侍候還不如恢復之前的單身。罔腰仔

看到阿貴那種鬼樣子，的確有滿腹的心酸和委屈。

可是既然生米已煮成熟飯、木已成舟，跟這種不可理喻的男

人過一輩子亦已成定局。她已不敢冀望往後有幸福甜蜜的日子可

過，閨房裡夫妻間的諸多事宜也不便向母親傾訴，如果這是命必

須由自己來承受。想起自己三歲來到李家，蒙受老人家百般地疼

惜、呵護，在她老人家溫馨的懷抱裡成長茁壯，莫不時時刻刻抱

持著一顆感恩的心。而且自己不久即將升格為人母，豈能讓她老

人家再為自己煩心，讓老人家無憂無慮地頤養天年更是她的責

任。因此，她將義無反顧地承擔所有的一切，直到老人家百年為

止。

幾個月來的相處，罔腰仔已概略地瞭解阿貴的個性。他之於

願意入贅她們家，純粹是基於有一個能滿足他性慾的老婆，以及

有田、有地、有房子，往後不愁沒飯吃、沒地方住。根本不懂得

夫妻間除了要相互尊重，也得有感情的成份存在，只一味地把她

當成洩慾的工具而已。因此，她鮮少跟他說話，鬧脾氣時也不再

理會他，煮飯是她的責任，吃不吃飯則隨他便。雖然母親早已看

出一些端倪，但老人家始終相信一夜夫妻百日恩，經過一段時間

的相處和磨合後，小倆口勢必就能相親相愛過著甜蜜的生活。何
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況不久他們即將升格為人父母，一旦小娃兒來到人間，幸福美滿

的家庭已然成型，還有什麼好讓她牽掛的。

即使老人家有她自己的想法，但卻也不忘提醒：「罔腰仔，

既然有緣結為夫妻，就要相互包容、相互體諒。雖然阿貴的個性

較孤僻，但只要照吃照做、互相瞭解，也就不難相處。我看有時

候妳不跟他說話又不理他，這樣是不對的。」

「阿母，我會記住您的話，不會和他計較。這輩子要和誰吃

飯似乎早已注定，不管將來是好是壞都是我的命啦！但是像阿貴

這種孤僻的行為，有時候也不能太縱容，因為人的忍耐度總是有

限的。今天他是入贅我們家，理應認份，更要懂得分寸，而不是

動不動就擺出一張臭面孔，好像我們欠他的。這種要不得的心

態，任誰也無法容忍。」罔腰仔滿懷委屈地說。

「我能理解妳的想法，所謂知人知面不知心啊！當初之於會

看上他，乃因他好手好腳又年輕，而且還有一副憨厚的老實相，

再怎麼看也看不出他有這種孤僻的個性。我經常在想，或許過一

段時間等妳生下孩子後，他就會慢慢地改變，不可能一輩子都這

樣。妳就多忍耐、多擔待點，別和他一般見識。」秀春嬸婆安慰

她說。

「阿母，不管受到任何的委屈，我都會忍下。但人的忍耐度

總是有限的，一旦他不知反省而變本加厲，我絕對不再縱容他，

也不會原諒他！」罔腰仔紅著眼眶說。

「我知道妳是阿母的乖女兒，當初純粹是為了妳的幸福著

想，所以不能替妳找個相差三十幾歲的老頭子，也不能為妳招個

跛腳的贅夫婿，那會讓妳一輩子都抬不起頭來的。而萬萬沒想

到，一個看來憨厚老實的年輕人，竟然會有如此怪異的個性。如
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果將來做了父親還不能改變，就怪我這個老太婆看走眼，也太相

信妳伯母了。」秀春嬸婆歉疚地說。

「不，阿母，我知道您純粹是為我好，為我的幸福著想，我

能體會到您那顆慈母心。如果真的為我招來一個可當父親的退伍

軍官，或是一個不良於行的跛腳夫婿，那我一定會有所怨言。而

今天不幸碰到阿貴這種外表看不出來的彆扭夫婿，我豈能怪罪於

任何人。倘若要怪就怪自己的命運乖舛。」罔腰仔感慨地說。

「改天我去問問神明看看，到底是哪裡出錯。說不定燒些金

銀紙錢拜一拜，從此之後就能改運。」秀春嬸婆無奈地說。

「阿貴純粹是先天個性乖僻的使然，改不掉的，問神明也是

沒有用的。阿母，不要白費心血啦！」罔腰仔提醒母親說。

「俗話說，有燒香有保庇，有時候人們無法解決的問題，

神明則可代為指點迷津，要不，怎麼會有那麼多人四處燒香拜

拜。」秀春嬸婆信心滿滿地說。

秀春嬸婆並沒有接受罔腰仔的勸說，逕行帶著一束線香，以

及一大疊金銀紙錢和餅乾與糖果組成的「順盒」，風塵僕僕地以

一顆虔誠之心，拜遍島上所有的宮廟，問遍當地所有的道壇。

無論是添緣、添油或三拜九叩，她莫不誠心真意祈求神明指點

迷津，讓阿貴不再受到那些妖魔鬼怪的迷惑，徹底改掉乖僻的

個性，與罔腰仔和睦相處，早日添丁。她願意折自己的壽命，來

成全他們夫妻的幸福。乩童亦奉神明的指示，畫了兩張靈符囑咐

她一張貼於他們夫妻房間的門眉，另一張則燒成灰泡開水給阿貴

喝，也是俗稱的「符水」。然而，張貼較簡單，可趁著他上山耕

種時貼上，但若以他怪異的個性，他會喝下那碗符水嗎？

「阿母，您別費神了。以他那種古怪的個性，怎麼會去喝
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那碗符水呢？說不定還會誤以為我們要害他。」罔腰仔憂心地

說。

「這兩張靈符是我特別向神明求來的，據說很靈驗。無論如

何一定要設法讓他喝下，以後妳就不會再受氣了。」秀春嬸婆信

心十足地說。

「如果純粹是符水他一定不會喝。是不是可以把它燒成灰燼

後放進稀飯裡攪拌，讓他不注意時和飯一起吃下肚。這樣可以

嗎？」罔腰仔問。

「符水一定要用開水沖泡，怎麼可以和飯攪在一起。如果違

背神明的旨意那是起不了作用的。」秀春嬸婆想了一下又說：

「這樣好了，我先用開水沖泡再說。」

秀春嬸婆拿來一個小碗，把靈符放在碗內點火燃燒，不一會

已成一小撮黑色的灰燼，然後沖上半碗開水，再用筷子把它攪

和。當阿貴從山上回來時，她趕緊端給他說：「阿貴仔，這碗符

水是我特地向神明乞求來的，喝了它會保平安。你趕快把它喝了

吧！」

阿貴接過後看也不看它一眼，就把它放在桌子上，然後悶不

吭聲地走進他的房裡。沒人知道他心想的是什麼，甚而竟連他自

己也不知道，為什麼看到她們這對母女就不順眼、就討厭。在他

異常的想法裡，她們都不瞭解他，都是他的仇人，他根本就懶得

跟她們說話。入贅到這個家更是他錯誤的選擇，除了受人奚落，

自己也抬不起頭來，田裡繁重的農事更讓他疲於奔命。唯一的只

有從老婆身上得到性的紓解，滿足性的慾望，讓他的身心感到無

比的舒暢和快慰。這或許就是他改姓入贅、當別人家兒子最大的

收穫吧！但似乎也是沒有尊嚴、出賣勞力、受人嘲諷⋯⋯所換取
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而來的代價。

縱使她們母女尚稱識相，不敢對他有非分的要求，要不，他

絕對會把這個家搞得天翻地覆、雞犬不寧。既然改姓入贅顏面已

失、尊嚴蕩然無存，他還在意什麼呢？或許，世間沒有什麼比入

贅更齷齪的事了，而他卻偏偏走進它的死胡同，想要翻身，難

啊！甚至根本就不可能。除非老太婆快快死掉，當田園和厝宅歸

他所有時，愛上山就上山，愛睡覺就睡覺，誰也管不了他。到

時，他李阿貴就是大爺，罔腰仔那個黃臉婆，奈何得了他嗎？

雖然阿貴有他自己的想法，而且現在已沒人能奈何他，別說

是將來。但面對他把符水放在桌上轉身就走的情景，秀春嬸婆卻

也自討沒趣，無奈地搖搖頭。然儘管如此，她還是祈求神明能幫

他指點迷津，好讓他盡快地脫胎換骨，不要每天繃著一張撲克

臉，耍著三歲小孩的脾氣，不僅讓人看了難受，也讓村人看笑

話。

「阿母，他不會喝啦！您不要白費工夫。」罔腰仔奉勸她

說。

「罔腰仔，阿母能做的就是這些了，往後得看妳自己的造化

啦！」

秀春嬸婆說後，眼眶微紅，亦有一點哽咽，但卻也不免自

問：她為罔腰仔招這個贅婿，到底是對、還是錯？原本想替她找

一個可靠的男人，讓他們能建立一個屬於自己的幸福家庭，將

來好生兒育女、傳宗接代。雖然罔腰仔已有了身孕，不久即將有

一個小生命降臨人間，可是碰到這種性情彆扭的夫婿，她的精神

壓力不言可喻。如果長久下去，她這輩子還有什麼幸福可言？向

來乖巧的孩子，怎麼能承受這種精神虐待和無情打擊？唉，千錯
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萬錯，都是她這個老太婆的錯！秀春嬸婆想著想著難掩內心的痛

楚。

然而無論她如何地自責，或許一切為時已晚，唯一的是希望

神明能顯靈，催促阿貴把那碗符水喝下，然後徹底地改變其孤僻

的行為，和罔腰仔胼手胝足，共同創造一個幸福美滿的家庭。尤

其她已年老，不久就要回歸塵土，即使有後代子孫延續香煙，但

如果不能讓相依為命的養女，過一個無憂無慮的日子，她的心血

終將白費。萬一讓她承受身心的雙重折磨，每天生活在憂愁中，

更是她的罪過。屆時，勢必讓她遺憾終身、死不瞑目。

秀春嬸婆愈想愈苦惱，愈想愈不是滋味，唯一能改變阿貴的

或許只有神明。於是她又到廟宇行三拜九叩之大禮，焚燒的紙錢

加倍，也遵照王爺的指示，「乞」了一小包「香灰」帶回家讓他

服用；「派」了一大疊金銀紙錢準備焚燒。並囑咐信女帶著「順

盒」，面向西方走十六步，恭請「林池婆姐」出面化解。秀春嬸

婆猶如得到救星，臨走之前又下跪三叩拜別神明。

回到家，她小心翼翼地打開用紅紙包著的香灰，它狀似胡椒

粉，撒在食物上不容易被發現，即便與符水有異曲同工之妙，然

則有一股線香的味道。但喝過後是否真能達到她向神明祈求的效

果，或許神明也不敢保證，所有的一切端看各人的造化。於是她

連同開水把它倒入阿貴每天上山必帶的水壺裡，然後把它搖均

勻，一旦他下田耕種而口渴，非得喝它不可。再加上央請林池

婆姐出來化解，如此雙管齊下，想不磨掉他那種怪異的性子也難

啊！相信不久，他們夫妻必可過著幸福美滿的生活，為這個家帶

來歡悅和樂的氣息。

可是秀春嬸婆卻也低估了阿貴的智慧，當他打開水壺蓋準備
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喝水時，一股刺鼻的線香味隨即飄出來。心裡不免想，一定又是

那個老太婆在搞鬼，他一陣冷笑後重新把水壺蓋蓋好帶回家。剛

踏進家門，他二話不說打開水壺蓋，當著秀春嬸婆與罔腰仔的

面，把壺裡的開水淅瀝嘩啦地倒在地上，然後把水壺朝門外丟

去，轉身走進房裡。

秀春嬸婆見狀，趕緊走出去把水壺撿回來，並氣急敗壞地

說：「夭壽、真夭壽喔，哪會按呢！」

「阿母，這種人簡直不可理喻，您不要理他啦！」罔腰仔安

慰她說。

「我活到這把年紀，從來沒有見過這種不知好歹的人。罔腰

仔，想不到阿母瞎了眼，千挑萬選竟然幫妳挑到這種貨色，選到

這種獨一無二的品牌，如果再這樣下去，會害妳一輩子。」秀春

嬸婆愧疚地說。

「阿母，您不要這麼說，好壞都是我的命；我只有坦然面

對，絕對不會怪您，也不會怨天尤人。」罔腰仔說。

儘管她如此地說，對撫養她長大的養母也懷抱著一顆感恩的

心，但她會認命嗎？卻也不盡然。倘若此生想過一個幸福美滿又

快樂的好時光，必須擺脫這個生性怪僻的男人才能如願。即使懷

了他的孩子，俗語也說一夜夫妻百日恩，可是人的容忍度總是有

限的，而且她還年輕，豈能一輩子遭受這種精神虐待。

有時候她亦不斷地想，不知是否是阿貴不喝符水，也不吃香

灰，所以才得不到神明的保佑，還是他原本就有精神上的疾病，

以致他的古怪病態有變本加厲的趨勢。之前不說話、易生氣，現

在除了兩者外，竟然動不動就摔碗摔筷、大吵大鬧 ，把好好的
一個家搞得雞犬不寧。看在罔腰仔眼裡，簡直不能接受。
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某天傍晚，當阿貴從山上回來時，罔腰仔已擺好碗筷準備吃

飯。他瞄了鍋子一眼，莫名其妙地咆哮著說：「早上地瓜稀飯，

中午也地瓜稀飯，晚上還是地瓜稀飯，妳不要折磨人好不好！」

「阿母年紀那麼大了都能吃，難道你就不能吃？你要搞清

楚，這個年頭有地瓜稀飯可吃已經要謝天謝地了！還有什麼好嫌

棄、好挑剔的？」罔腰仔不客氣地數落他說。

「如果入贅妳們家成天到晚累個半死，只是為了三餐地瓜稀

飯，我們家也不缺！」說後只聽「鏗」地一聲，摔在地上的瓷碗

已成碎片。

「李阿貴，你不要太過份！吃不吃隨你便，你別在這裡摔碗

又摔筷子！」罔腰仔火氣十足地怒指他說：「有種你就回家吃大

米飯！」

阿貴聽後簡直氣憤難忍、暴跳如雷，順手把桌上的碗筷全部

掃落在地，竟連那鍋滾燙的地瓜稀飯也一起推倒在地上，差一點

燙傷罔腰仔的腳。而後高聲地指著她說：「妳這個被我幹過的臭

女人，有什麼了不起的！老子愛摔筷子就摔筷子，愛摔碗就摔

碗；愛怎麼樣就怎麼樣，還輪不到妳來教訓。不要忘了，妳永遠

都在我的下面，沒有什麼了不起的！」

罔腰仔一聽，非僅火冒三丈，甚而氣憤地拿起掃把，朝著他

的身上亂揮，口中則不停地叫嚷：「你這個不要臉的臭男人，有

種你走、你走、你走！你快一點給我滾出去，我們家不稀罕你這

個沒有骨氣的臭男人！」

只見阿貴臉色鐵青，任由罔腰仔用掃帚揮打，並沒有還手。

而後怒目地瞪了她一眼，展現出男子漢大丈夫的氣慨轉身就走。

罔腰仔更是氣急敗壞地：「呸」、「呸」、「呸」、
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「呸」！朝他的背後猛吐痰。

當秀春嬸婆從外面回來，看到淚汪汪的罔腰仔時，內心已有

不祥的預感，勢必已到了她無法容忍的地步，才會有這種局面出

現。罔腰仔一個箭步跨上前，竟抱著母親放聲地痛哭著，卻也不

得不把剛才發生的事告訴她。

「看妳氣成這樣，又何苦呢？」秀春嬸婆幫她拭去淚水，安

慰她說。

「阿母，我已經不能再容忍了。如果與這種男人繼續生活下

去，我的精神一定會崩潰，有一天絕對會成為神經病。」罔腰仔

滿懷委屈地說。

「孩子，都是阿母害了妳，才會讓妳受到這麼大的委屈。」

秀春嬸婆既愧疚又不捨地說。

「不，阿母，您沒有錯，您純粹是為我的幸福著想。只是我

們萬萬沒想到，他竟是一個性格怪異又孤僻的人。雖然我們百般

地容忍，也給他時間和機會，冀望他能改變。可是我們的期望落

空了，他非但不能如我們所願，而且還有變本加厲的趨勢。像這

種不可理喻的神經病，叫我如何跟他生活一輩子！」罔腰仔難掩

內心的憤怒和委屈，再次地放聲大哭。

「孩子，我知道妳的苦楚，但阿母也必須提醒妳，以阿貴這

種彆扭的個性，一旦走了可能就不會再回來。」秀春嬸婆憂慮地

說。

「阿母，我今天敢用掃帚頭把他打出去，就是不想讓他再回

來。即使他想回來，我照樣會用掃帚頭把他打出去！對這種人，

我已徹底地寒心，甚至已到了沒有轉圜的餘地。」罔腰仔意志堅

決地說。
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「可是妳肚子裡的孩子怎麼辦？」秀春嬸婆關心地問。

「阿母，您放心，我還年輕，不管是男是女，我都會以自己

的能力把他撫養長大。讓他成為一個沒有父親的孩子，總比有一

個神經病的父親強上一百倍！相信孩子長大後，一定不會怪我

的。」罔腰仔咬牙切齒地說。

「沒有父親的孩子總是美中不足啊！一旦阿母死了，妳一個

人要怎麼辦。」秀春嬸婆惋惜又憂慮地說。

「阿母，我再重複一遍，雖然孩子沒有父親，但總比有一個

神經病父親要強上百倍。您放心，我一定會憑自己的能力把孩子

養大，將來孩子長大後必然也會體諒我這個做母親的苦衷。您不

要為我煩惱。」罔腰仔再次強調地說。

「如果他想通了願意回來，妳會再給他一次機會嗎？」秀春

嬸婆以試探的口吻問。

「阿母，我絕對不會接受！」罔腰仔咬牙切齒，意志堅決地

說：「如果他敢再踏進我們家一步，我依然會用掃帚頭把他打出

去，絕不會輕率地饒恕這個喪心病狂的臭男人！」

「孩子，我能體會妳的心情，雖然千錯萬錯都是我的錯，但

今天既然妳已做出如此的決定，阿母只有尊重妳的想法。」秀春

嬸婆無奈又不捨地說。

「阿母，您不要自責，您一點也沒有錯，是我的命不好！雖

然我們家沒有了男人，但我一定會挑起這個家的重擔，絕對不會

讓您受寒挨餓。甚至少了那個神經病的精神虐待，往後我們祖孫

三人，一定會生活得更美好、更愉快！阿母，請您放心，也請您

相信我，我一定有足夠的能力來照顧您，也一定會把孩子養育成

人！」罔腰仔信心滿滿地說。
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「阿母不但沒讓妳過好日子，還要妳來受苦受難。罔腰仔，

阿母對不起妳。」秀春嬸婆眼眶微紅，緊緊地握住她的手。

「阿母，自小我就跟您一起上山下海，田裡粗重的農事沒有

男人幫忙，我們母女倆還不是照常耕種。雖然您年紀已大、體力

不如從前，可是我正值青春、全身充滿著活力，田裡的工作我一

定能勝任，絕對不會讓先人遺留下來的田園荒蕪。到時您只要在

家照顧孫子就好，其他您不必煩惱。」

「也只好這樣了⋯⋯。」一滴悲傷黯然的淚珠，終於滾落在

秀春嬸婆滿佈皺紋的臉龐。而淚水裡面隱含的，或許是對孩子的

愧疚，以及一份難以彌補的遺憾⋯⋯。

（二○一六年作品）
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〈來自南方的回音〉

   ◎黃如芳 撰／阮黃燕 譯

  
陳長慶先生於《陳長慶短篇小說集》越南文版序裡誠摯寫

道，希望可以「在不同的文學國度尋找知音」。這使我想起劉勰

也曾為此耿耿於懷，「知音其難哉！音實難知，知實難逢；逢其

知音，千載其一乎！」。（《文心雕龍》第48篇〈知音〉）。

我，來自遙遠南國的陳長慶之讀者，較熟悉中國文學，卻對

充滿滄桑的臺灣文學有所陌生，何況是來自命運多舛之金門島作

家的作品。不敢自認為陳長慶先生的「知音」，我僅感萬分榮幸

得以閱讀此部作品，有如在欣賞「一種現象、一道風景」（黃克

全作家之語）一般，既陌生，又親近，由此而寄託自己一點點的

感想。

二十世紀後半葉歷史動盪和意識形態之爭已將臺灣和越南南

部推進了困境。同為一國之民卻需站在不同的戰線，中間或隔著

一片大海（臺灣），或一條長河（越南）。臺灣金門與越南平治

天省忽然間成為戰火之地，一邊是反登陸的軌條砦，一邊是麥克

納馬拉的電子圍欄。本應為非軍事區之兩地，卻恰恰變成骨肉流

離道路中的戰爭最前哨。

陳長慶先生親眼目睹了臺灣海峽最激烈的兩次衝突，也看到

了金門人所要承受的轟擊和海戰。然而，六篇小說重點均不在直

接描述戰爭之激烈場面，而在於刻畫約一萬名金門人在三十六年

多期間所要承受的戒嚴軍管期間的後遺症。
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無論是何時何地，獨裁、軍閥之直接受害者永遠都是無辜的

老百姓，就如災難無緣無故地掉在頭上的阿順（〈人民公共客

車〉）、飄渺無定的王麗美、黃玉蕉等女人成為粗暴男人手中的

玩意（〈再見海南島，海南島再見〉、〈將軍與蓬萊米〉），或

忠厚老實的寡婦如添丁嫂卻要百般受辱於地方官（〈孫麻子〉）

等等，這樣的例子到處可見。

〈再見海南島，海南島再見〉帶我們走過一望無際的名勝美

景，卻掩蓋不了深受侍應生這職業所造成無數悲劇的社會和女人

身上的累累傷痕。透過王麗美的形象，越南讀者似乎可以看到儼

然自稱為文明社會中的類似文學人物，如阮攸《斷腸新聲》的阿

翹、慨興、一靈《坎坷一生》的阿雪和武仲奉《為娼》的阿玄等

等。「重逢故人」模式被陳長慶表現得極為自然和真實，留下心

酸的意味，而不會掉進做作的美好結局的範式。

於我來講，整部小說之中最有特色的莫過於〈將軍與蓬

萊米〉。儘管作者早早提前交代國民黨軍隊（金門防衛司令

部）「更有數十顆明亮耀眼的星星在閃爍，他們美其名叫『將

軍』」，然而讀者還是不免自問，哪個爛機制可以養出這般無賴

的「牛」將軍？陳長慶以濃烈的諷刺筆法，生動地刻畫了將軍的

容貌與性格，一個「豬哥相」外表的粗魯、墮落的將軍，生前僅

以兩件事為快，一為有壯陽補腎之用的狗鞭酒，一為每週在庵前

特約茶室與蓬萊米狂歡，甚至到「一點都沒有保留精力來反攻大

陸！」的境地。

陳長慶諷刺、批判的筆法不僅於此。〈人民公共客車〉讓

我聯想到弗朗茲‧卡夫卡（Franz Kafka）、阿齊茲‧奈辛（Aziz 
Nesin）、斯拉沃米爾‧莫羅澤克（Slawomir Mrozek）或裴玉迅
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（Bùi Ngọc Tấn）的作品。裡面不乏淳樸善良的無辜人物，卻因
毫無道理的小事而被誣衊、被逼供或用刑。儘管後來被還以清白

和恢復名譽，然而身心已經受到嚴重的創傷，怨不得老天，只能

自我安慰說，是自己不幸生錯了時代。這個故事是在「太陽照不

到的地方」對當局者靠以保護國家安危為漂亮名義而將人民推進

苦海的一個極為諷刺的論證。

陳長慶許多現實的故事就如此展開，說明了暴力和不義是如

何可以將一個地方的生活壓抑得毫無生機。使得陳先生，原為一

名作家，也苦澀地感嘆，「險惡的人類啊！你們不是口口聲聲喊

著要改革這個不良的社會，要建立一個祥和和完美的社會，為什

麼無法取下人類勢利的雙眼？為什麼？為什麼？」

然而，一個作家的義務，要求他不能與害怕或厭世情緒妥

協，儘管有時在強權面前也要咬緊牙齒，不得吭聲以自保平安，

然而最後他也不願意讓這份義務和權利被奪走，特別是在其背後

充滿精神的力量和充滿良知及美麗德行的金門人的特質所鼓勵。

無論在何地，真正的人都相信正義和善良，相信如俗語所說的善

有善報，惡有惡報。儘管已經掉進充滿陷阱、險惡的社會，神

女般的人物仍對人性、愛情和美飽滿憧憬。「當我洗完沾滿污泥

的雙手，我將用這雙乾淨的手洗滌我內心的污點，把一個乾淨的

我，完美的我交給你，任憑天涯海角⋯⋯。」

添丁嫂、春桃或是罔腰仔都重視人間道理、地方風俗和婦女

德行。那是為什麼添丁嫂面對妖魔鬼怪的孫麻子而仍然挺得住的

原因。那是罔腰仔獨立、自重的性格，讓她寧願靠一己之力來照

顧孩子、照顧母親而不願為瘋癲丈夫的附屬品。那是充滿性慾之

美的春桃願以性命來涮洗恥辱的值得批判，但又萬分可憐的反
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應。這些女人都是金門這塊島嶼的土壤與氣候所孕育出來的，同

時也帶有一般亞洲婦女的形象。類似的人物和性格，在我們越南

這塊土地，無論是何時也都擁有的。

陳長慶的作品說明一個地方的文學可以跳出地理的隔閡，透

過人道主義價值得到異地讀者的共鳴。我真心感謝陳長慶先生和

陳益源教授搭好這座可貴的橋樑，讓這部作品透過越南胡志明市

人文與社會科學大學和師範大學的譯者來到我們越南讀者的手

裡。對於我個人來說，這部作品不僅讓我認識了金門，一個與我

們國家一樣擁有坎坷命運的地方，而且就如於越臺均很著名的中

國現代美學家朱光潛所言，還帶來了一個充滿美感的語言藝術體

驗。
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讀臺灣作家陳長慶 
─深感仁愛之心

      ◎陳黎花箏 撰／鄭垂莊 譯

臺灣有一個悠久與特別的文學背景，但是臺灣文學在越南還

是很少被認識的。在各地的短篇集、各國的文學歷史書本，目前

在越南唯有葉石濤《臺灣文學史綱》，由范秀珠、陳海燕、裴天

臺、黎春開最近翻譯與出版。之前，葉石濤《葫蘆巷春夢》越南

文本也已經被翻譯。更往前看，1997年有一本十個臺灣短篇故事
集《黎明》由梁維恕、阮誠慧、潘杜輝、段紅、陳玉英翻譯。另

外，2016年范秀珠翻譯五個短篇故事並印在《作家與作品》裡面
等。那麼，除了臺灣大眾文學著名瓊瑤作家與上面所列的一些資

訊之外，臺灣文學這幅畫在越南仍然很少被描繪。臺灣著名作家

如白先勇、三毛等其實還沒有被好好翻譯與介紹。

臺灣現當代文學擁有深刻的現實主義與人道意義的內容。臺

灣文學中的正主題是懷念過去（鄉愁文學），其中白先勇的兩篇

已翻譯的短篇小說〈花橋榮記〉、〈遊園驚夢〉是代表作；第二

個主題是從大陸來臺之後的人要面對現實、憂慮的生活；第三個

主題描寫五十年來臺灣人民所顯示的生活。陳長慶的創作主要集

中在這第三主題。

陳長慶是臺灣金門作家。金門是在那裡？金門是一個群島包

括大金門、小金門、烏坵和一些屬於臺灣的周圍小島嶼，有時曾

陷入大陸與臺灣之間的戰地。正是因為這樣的特殊位置，因此金
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門還存有濃厚的農村特色、古典建築以及美麗的海灘。

《陳長慶短篇小說集》包括六篇短篇小說，其中有一篇是中

篇，其他是五篇短篇小說，主要描述金門社會的生活，也反映臺

灣五十年來的文學面貌。作家用樸素而不太雕琢的方式來描寫，

但帶給讀者真實與感動的感覺。

這部短篇小說集之妙在於從這些故事，讀者會進一步多了解

關於金門在1950-1970年這階段的不只金門歷史與社會背景而還
是臺灣的一份歷史，另外也是不少痛苦而坎坷的金門人。

前兩篇，〈再見海南島，海南島再見〉、〈將軍與蓬萊米〉

提及到臺灣社會1950年代中的一個問題，那是自從第二次世界
大戰由日本人設置的「便利營」（comfort station）和「便利婦
女」（comfort women），而在此作者稱為「茶室」（也是「妓
院」的別稱）。這是世界的一個熱問題，陳長慶集中去深挖婦女

的命運與批判男權主義。作者描寫如顏小姐、王麗美等的這些人

物她們都有心事、喜歡讀書、愛美之心，但其命運都很可憐、受

輕視、被折磨。也許作者曾經工作在相似一個軍隊單位的「妓

院」裡面，因此對這些婦女們的心思、生活以及其品質看得很透

徹。

後面的幾篇故事，描寫金門農村樸素而真實的生活，日常瑣

碎的憂慮如生育、給兒子娶妻、夫婦之間、一個寡婦養孩子的事

等這樣顯示農村生活自也有忐忑不安、憂愁擔心，而不是我們當

初誤會的故事開頭的那麼平靜和諧、淳樸清新。

始料未及的結束是陳長慶作家的好技術。在〈再見海南島，

海南島再見〉中，描寫一個業務員和一個侍應生的刻骨銘心的愛

情，他們都喜歡看書，經過廿餘年再重逢其感情依然濃郁、真
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誠，但最後男主角為了自己的自尊而堅決不肯舊情復燃。或在

〈春桃〉裡，夫妻一家大小其樂融融到最後突然引起全家庭的悲

劇。

該短篇小說集中也有一帶著新聞時事以及類似筆記的短篇即

〈人民公共客車〉，談起還沒讀完小學的一個農村青年到城市去

打工，只為了在公共汽車上用粉筆寫字而被控書寫暗號、涉嫌叛

亂。這莫大冤枉成為他一生中的痕跡，而數十年後他申請比照冤

獄賠償法但遭到駁回。如此看來，臺灣社會狀況也有很多不公不

義。

總之，《陳長慶短篇小說集》讀完之後，讀者們會看到作者

對於社會上人微言輕的這些人擁有深感之心。那是對於侍應生、

受冤枉的青年黃大順、寡婦添丁嫂、來福和春桃這對農村夫婦、

剛結婚而不能忍受丈夫的野性最後勇敢得給自己找來自由的罔腰

仔等。同時，讀者們也會看到作者對於從高高在上的將軍到只會

欺負鎮壓阿順青年、孫麻子或〈罔腰仔〉裡面的村長等的那些小

官員的不滿，及其毫不掩蓋的批判。

在臺灣與越南之間的切實交流中，可以觀看到該短篇小說集

對於將臺灣文學介紹給越南讀者已有不少的努力與很多的貢獻。

期望在不遠的未來會有更多臺灣作家與作品繼續被介紹到越南。



陳長慶短篇小說集

156 

陳長慶與一些金門人生境遇

       ◎阮廷明奎 撰／阮清風 譯

  
美國小說家威廉‧福克納（William Faulkner, 1897-1962）的

文學事業與他想像中的約克納帕塔法（Yoknapatawpha）地區緊
密維繫。中國作家莫言（1955-）的一些傑作常以山東省的一個
小鎮為背景。在越南，若提到湄公河流域的田園村鄉生活一定會

想到山南（Sỏn Nam, 1926-2008），他曾被文學界尊稱為「南部
老翁」。許多世界上的著名文學家已將自己跟某一地區如血肉一

般地聯繫起來，其中不少人已建造成雄偉顯赫的文學事業，正如

以上舉例的三位代表作家。陳長慶也是臺灣當代文學的一個例

子。他的大部分作品都多少跟金門島嶼聯繫，其中有被選譯成越

南文的《陳長慶短篇小說選集》之中的六個作品。一定會有人解

釋，因為陳長慶是在金門生長的一員，受到此島嶼環境的孕育，

因此很容易了解為何他寫到金門。但是，我認為這座島嶼的特別

形勢與境遇才是催促陳長慶書寫金門的真正力量。

金門是個小群島，面積僅大約150平方公里，人口不多，但
它在歷史上已經過不少風波。金門僅離中國大陸的廈門市大約1.8
公里，因此從1949年起，此地變成雙方對峙的戰線，連續接受對
岸陣陣炮擊，加上連續36年實施戰地政務，金門居民總要活在沉
重封鎖的戰爭氣氛。陳長慶幾乎見證以上莫大的變動，故他創作

有關金門居民的所有作品都啟發自內心輾轉的催促，並盡力地將

人民的故事保留下來，「以避免將來時間把一切事實都蓋住」。
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這種創作精神被清楚反映在《陳長慶短篇小說集》的六篇作

品。其中的五篇直接以中華民國政權軍事管理金門時期為背景。

陳長慶不聚焦於雙方在島上的政治與軍事對峙，他反而向讀者講

述人們的身份。小說中有位學識廣博的靈巧姑娘王麗美，被繁雜

的世局無情地推拉成為軍中茶室的服務員；也有潔白的寡婦名叫

添丁嫂，被無賴如畜的將軍企圖強暴；另有小夥子名叫文祥，在

當軍官之時因被工事設備壓在胸上，促使身體日趨衰弱無力，不

想交女朋友；亦有一位男青年名叫阿順，一天突然被抓捕監獄，

並用酷刑考驗，原因是在車廂椅子上亂寫一行文字，被控嫌疑謀

反。

明顯可見，陳長慶要通過自己小說申訴與剖析許多人生難

題，也就是說人們的人性與身份。他將人放在面對戰爭的環境

下，正如〈春桃〉小說裡頭的文祥、春桃等人物，擁有非人性的

慾望，以及在政治權利引誘下、在強權勢力壓抑下的操行；正如

〈孫麻子〉中的孫麻子、〈將軍與蓬萊米〉中的一位副將、〈人

民公共客車〉中的迫刑無辜者的一些兵士等。從那些殘酷的人生

情況，讀者突然發現人們確實太弱小、太悲傷，總是須面對戰爭

中很酷烈的危機，並面對非人性的勢力、以及無理莫測的各種災

殃。當時真實的金門人身份正如陳長慶在故事裡頭所敘述的，更

可悲的是他們必須堅強抵抗猛烈的歷史波浪，總是謀圖把島上人

們的生命與人性沉溺、殺死及破碎。

現實主義的色彩，如陳長慶呈現的方式，很明顯在他作品集

凸出，涵蓋其自身敘事的靈活及真實，甚至使讀者激情至發抖的

狀況，人物形象達到一種典型化的高度。這樣說還是不全面，如

果細讀小說集中的六篇作品，我相信讀者不難認出陳長慶短篇小
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說裡頭的浪漫化傾向。當人性在酷烈情勢下被迫害，或者面臨被

迫害的危機，陳長慶總是意識到要設立一種阻力，如〈再見海南

島，海南島再見〉中的陳先生，努力讓王麗美脫離青樓；或者

〈將軍與蓬萊米〉中稱「我」的管理茶室者，勇敢直接與貪戀色

慾的將軍相爭辯；或是〈孫麻子〉裡頭的王萬富不管軍權，憤怒

痛打副村長，原因是他強暴村中婦女；或者年輕姑娘罔腰仔勇敢

地超越任何社會成見，決心離開她的流氓老公，因為老公不斷對

妻子與家人施暴的精神虐待。如此的對人們生存權的爭取，對恢

復人性價值的訴求，被陳長慶相當合理、有邏輯、不牽強地建構

起來。此事促使他的長篇小說不但不虛妄、不遠離人世，而且反

而更親近人生，洋溢了人性的本質。

說實話，對於現今讀者而言，陳長慶的這些短篇小說，在某

個程度上，難以能使他們滿足，尤其是在藝術形式方面。大部分

他的作品都運用傳統的敘事方式來敘述，尚未見有現代突破性的

創作手法如嘲弄、剪貼、迷宮等形式。雖然如此，閱讀陳長慶的

文章，我個人覺得正是一種趣味的文學體驗，因為他的創作能彌

補我們越南讀者對臺灣豐饒文學寶庫所認知的缺陷，也就是讀者

腦海中在瓊瑤、三毛、張愛玲等文學家旁邊要再加上陳長慶。更

重要的是，陳長慶的作品集已告訴我們有關一個歷經世局變動的

金門島嶼，有關非常殘酷的一些人生身份，在我們心中促成一種

關於權力、政治、本能、人生、做人的輾轉不已的納悶與思慮。

我相信，以這些真實與生動的故事，以及作者對於人性的信心與

讚譽，這本《陳長慶短篇小說集》一定會能受到越南讀者的珍重

地接受。
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陳長慶小說： 
臺灣文學本土性的再度深化

     ◎阮秋賢 撰／阮秋賢 譯

從文學譯介史的角度來講，2016年可以說是臺灣和越南在文
化文學交流關係上的重要時間點。從此時開始，越南重要學者在

不同文學研究、文學翻譯等期刊以及在臺灣文學越南譯本書籍上

先後表示他們對臺灣文學的新認識，其中臺灣文學的「本土精

神」、「自主發展」等特徵都成為學者們所關注與論述的話題。

這跟近期越南不斷譯介臺灣文學的情況有了直接的關係。

2016年，越南著名學者、翻譯者范秀珠教授在越南作家協會
主管的《作家與作品》雜誌第16期上譯介臺灣文學的五篇作品，
包括李桐豪〈養狗指南〉、郭強生的〈女屋〉、蔡素芬的〈漁

夫〉、李家沂的〈尺蠖〉、盧慧心的〈一天的收穫〉。 2017
年，本人和另外兩位譯者譯介了葉石濤以《葫蘆巷春夢》為名的

短篇小說集。2018年，臺灣文學作品陸續在越南問世，包括吳晟
詩文雙重奏《甜蜜的負荷》、葉石濤的《臺灣文學史綱》以及陳

建成《臺灣英雄傳之決戰西拉雅》。短短在三年內，臺灣文學在

越南獲得前所未有的豐富面貌。從文學體裁來講，從原來僅僅集

中譯介小說到現在臺灣文學的不同創作形式，包括小說、詩歌、

散文、戲劇等文學體裁，都給越南當代讀者提供多方面的了解。

從文學發展特徵來看，過去臺灣文學往往被看是中國大陸的一個

文學分支並體現大眾文學的活躍發展狀態，到現在，精英文學逐
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漸獲得重視，臺灣本土性文化獲得相當充分的展現。越南讀者通

過文學翻譯了解到臺灣自主的歷史發展，臺灣當代社會生活動

態，臺灣多種語言、多元文化、多民族的特點，臺灣人對島嶼和

土地的熱愛和珍惜等等，這一切可以說從本質上改變了越南讀者

對臺灣文化文學的認識。

就在那樣的背景下，金門文學代表作家陳長慶的重要作品被

翻譯成越南語，可以說是臺灣文學本土性的再度深化。在此之

前，范秀珠教授所譯介的臺灣文學，包括葉石濤的《臺灣文學史

綱》及當代年輕作家的作品，讓越南讀者知道臺灣是有自己的

文學史發展。葉石濤的小說集《葫蘆巷春夢》讓越南讀者相當

全面了解到臺灣世代的歷史變局、臺灣民眾的苦難與辛酸的經

歷、臺灣社會的多種族風貌等等。通過吳晟詩文雙重奏《甜蜜的

負荷》，越南讀者在看到臺灣當代社會正要面臨的種種危機的同

時，又深刻感受到臺灣人對自己的土地、自己的故鄉如此真愛、

如此用心維護它、關懷它的使命感。陳建成《臺灣英雄傳之決戰

西拉雅》又告訴越南讀者另外一個情況，原來除了華語之外，臺

灣人也用了臺語來進行文學寫作。那麼，陳長慶的短篇小說又為

越南讀者畫出另外一個文學空間，即金門島上及其平凡的故事。

《陳長慶短篇小說集》共有六篇，分別是〈再見海南島，

海南島再見〉、〈將軍與蓬萊米〉、〈春桃〉、〈人民公共客

車〉、〈孫麻子〉和〈罔腰仔〉，都圍繞著這座曾經被砲火蹂

躪過的島嶼講述它自己的故事。在三十六年多的時間裡，金門島

的歷史與金門人的經歷，都折射臺灣的歷史和臺灣人的經歷，然

而，從中讀者仍然看到金門島及金門人的獨有的記錄。戒嚴軍管

地區的種種生動的故事，如特約茶室的設立原為軍人們解決個人
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的生理需要卻充滿了人情味，身經百戰的將軍們反而體現出囂張

跋扈的醜態，善良純樸的島民僅想度過安詳的生活卻陷入種種的

不公平境遇，純樸的農村婦女雖然文化學養不高但卻敢於維護自

己的尊嚴等等，都給讓金門島這個文學空間在讀者心目中留下深

刻的印象。

貫穿了陳長慶這六篇小說的主要精神是表達了作者對人格的

一種嚮往。這也許是金門島民的性格特徵。我相當同意陳長慶作

家的觀點認為他的作品具備「可讀性和時代性」，正是因為這

一種精神，它形成了陳長慶小說的一種魅力。〈再見海南島，

海南島再見〉中的「陳先生」因為「人格是相等的」而不顧一

切和王麗美產生一份難忘的愛情，最後又因為自己的尊嚴，不甘

心做一條寄生蟲而只能跟海南島說一聲再見，然後繼續自己孤獨

的行程。〈將軍與蓬萊米〉又是另外一個充滿人格對立的畫面，

我們看到一位將軍在人格上的徹底卑鄙，也看到「蓬萊米雖然是

一個妓女，但也有人格和尊嚴」。〈春桃〉、〈孫麻子〉和〈罔

腰仔〉中純樸、善良的女人們雖然都沒有很高的文化學養，但她

們從本能上都知道如何維護自己的人格，春桃衝動的自盡證明了

她無法承受別人對她的侮辱，添丁嫂忍受不了孫麻子對她的不正

行為，敢於拿起酒潑到孫麻子的臉上，罔腰仔寧可做單身母親而

「絕不會輕率地饒恕這個喪心病狂的臭男人」。人格與尊嚴的追

求讓小說中的每一個平凡人物都變成明亮耀眼的星星，閃爍著臺

灣文化本土性更深層的一面，讓純樸善良、重情重義的金門島民

的文學形象更被照亮在越南文壇。也許因為小說的這種精神上的

魅力能讓陳長慶作家在越南完成了他自己「在不同的文學國度尋

找知音」的願望。
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Lời nói đầu

Tháng 3 năm 2018, được sự đồng ý của nhà văn Trần 
Trường Khánh nổi tiếng ở Kim Môn (Đài Loan) và sự ủng hộ 
nhiệt tình của giáo sư Đoàn Lê Giang, nguyên Trưởng khoa 
Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), công tác 
phiên dịch và biên tập Tuyển tập truyện ngắn Trần Trường 
Khánh bản Việt ngữ đã được triển khai. Công trình có ý nghĩa 
này, sau đó đã được Học viện Xã hội Nhân văn thuộc Đại học 
Kim Môn cùng với Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM) phối hợp xuất bản, do giáo 
sư Viện trưởng Trần Ích Nguyên và giáo sư Trưởng khoa Văn 
học Lê Quang Trường đồng chủ biên, tiến sĩ Nguyễn Hoàng 
Yến làm phó chủ biên.

Kim Môn từng là chiến địa của thế kỷ 20 mà thế giới biết 
đến với cái tên Quemoy, đến nay đã là nhịp cầu hòa bình quan 
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trọng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Từ chiến tranh đến 
hòa bình, trên một hòn đảo chỉ có 150 ki-lô-met vuông với 
nhiều đau khổ gian khó hơn bất kỳ vùng đất nào, đã hình thành 
một nền văn hóa phong phú đa dạng, đồng thời từ vùng đất ấy 
đã sinh ra một tác gia văn học ưu tú như Trần Trường Khánh. 
Tiếc là cho đến khi cuốn sách này được xuất bản vẫn chưa có 
một tác phẩm nào của tác giả quê quán ở Kim Môn được dịch 
sang Việt ngữ, nên độc giả Việt Nam hoàn toàn xa lạ với Kim 
Môn và văn học Kim Môn. Vì thế, việc Tuyển tập truyện ngắn 
Trần Trường Khánh được phiên dịch và xuất bản ở Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam không những mở ra cánh cửa để bạn 
đọc Việt Nam nhận thức về Kim Môn, mà còn là niềm khích lệ 
lớn lao đối với một tác gia văn học hương thổ Kim Môn; cho 
nên có thể nói đối với Việt Nam hay Kim Môn, Đài Loan, đây là 
một công việc hết sức có ý nghĩa.

Công việc này được tiến hành thành công trước hết là 
nhờ sự trao quyền của nhà văn Trần Trường Khánh, sau là nhờ 
vào các dịch giả Lê Quang Trường, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn 
Đông Triều, Phan Thu Vân, Hoàng Thị Thu Thủy, Hồ Ngọc Minh 
đã kỳ công phiên dịch sang Việt ngữ. Chúng tôi đặc biệt cảm 
ơn Giáo sư Trần Kiến Dân, Hiệu trưởng Đại học Kim Môn, đã 
viết lời tựa và Giáo sư Huỳnh Như Phương, học giả nổi tiếng 
của Việt Nam, đã viết lời bạt cho tập sách. Nhân đây chúng tôi 
cũng muốn nói cùng độc giả: vào tháng 11 năm 2018, “Hội thảo 
khoa học quốc tế Kim Môn học 2018” do Viện trưởng Trần Ích 
Nguyên chủ trì tổ chức tại Kim Môn, trong đó có hai tham luận 
được trình bày, đó là bài “Truyện ngắn Trần Trường Khánh và 
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vấn đề phiên dịch sang Việt ngữ” của Lê Quang Trường và bài 
“Đi tìm tri âm ở phương trời khác: đối thoại xuyên đại dương 
giữa Trần Trường Khánh, Kim Môn và Dương Hướng, Việt 
Nam” của Nguyễn Hoàng Yến được sự hưởng ứng của cử tọa, 
trong đó có nhà văn Trần Trường Khánh; sau đó tạp chí Quốc 
văn thiên địa của Đài Bắc, Kim Môn nhật báo và Kim Môn quý 
san ở Kim Môn tiếp tục đăng tải và tường thuật.

Chúng tôi có lý do để tin rằng độc giả Việt Nam sẽ nồng 
nhiệt đón đọc và hồi vọng cùng Tuyển tập truyện ngắn Trần 
Trường Khánh đến từ Kim Môn; đồng thời chúng tôi cũng hy 
vọng trong tương lai tác phẩm của Dương Hướng, một trong 
số nhà văn nổi tiếng của Việt Nam cũng có thể thông qua sự 
hợp tác này được phiên dịch, giới thiệu, xuất bản tại Đài Loan 
để độc giả Đài Loan và Kim Môn có cơ hội thưởng thức tác 
phẩm văn học của Việt Nam, nhận thức và hiểu sâu sắc hơn 
về Việt Nam.

 Khoa Văn học, Học viện Xã hội Nhân văn,
 Trường ĐHKHXH&NV,  Đại học Quốc lập Kim Môn
 ĐHQG TPHCM 
 Trưởng khoa  Viện trưởng
 LÊ QUANG TRƯỜNG TRẦN ÍCH NGUYÊN

  2019/9/16
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主編序

2018年3月，在取得金門著名小說家陳長慶先生的同

意，以及胡志明市國家大學所屬人文與社會科學大學文學系

段黎江原主任的支持後，越南文本《陳長慶短篇小說集》的

編輯、翻譯工作就已陸續展開。這項有意義的工作，最後決

定由國立金門大學人文社會學院和胡志明市人文與社會科學

大學文學系共同合作出版，並由雙方的負責人陳益源院長、

黎光長主任擔任主編，阮黃燕博士擔任副主編。

金門曾經是20世紀世界知名的戰爭之地（英語世界譯

之為「Quemoy」），如今它也是中國大陸和台灣維持和平的

重要橋梁。從戰爭到和平，這個只有150平方公里的島嶼，

承受著比其他地方更多的苦難，但也創造比其他地方更豐富

的文化資產，並孕育出像陳長慶這樣優秀的本土作家。可惜

截至目前為止，還沒有任何一部金門籍作家作品翻譯成越南

文，越南讀者對於金門以及金門文學可以說是完全陌生的。

因此，《陳長慶短篇小說集》能夠在胡志明市翻譯、出版，

不僅可以打開越南讀者認識金門的窗戶，對金門本土作家而
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言也是一大鼓勵，所以說這項工作對越南、對台灣、對金門

而言，都是極有意義的。

這項有意義的工作的進行，首先仰賴陳長慶先生的充

分授權，其次是阮黃燕、胡玉明、阮東朝、黃氏秋水、黎光

長、潘秋雲六位譯者的精心翻譯。另外，我們還要特別感謝

國立金門大學陳建民校長、越南知名學者黃如芳教授為本書

惠賜推薦序文。再者，值得向讀者說明的還有一件事情，那

就是2018年11月由陳益源院長承辦的「2018金門學國際學術

研討會」在金門隆重召開，本書主編黎光長到場發表〈陳長

慶先生的短篇小說及其越譯問題〉，副主編阮黃燕到場發表

〈再不同的國度尋找知音：金門陳長慶與越南楊向的隔空跨

洋對話〉，這兩篇學術評論得到包括陳長慶本人在內的現場

學者與聽眾熱情的迴響，會後台北的《國文天地》雜誌、金

門的《金門日報》、《金門季刊》紛紛加以轉載與報導。

我們有理由相信，越南讀者必定會對這本來自金門的

《陳長慶短篇小說集》產生共鳴；同時，我們也期待未來越

南知名作家如楊向等人的作品，也可以經由我們的繼續合

作，將它們翻譯成中文在台灣出版，讓台灣和金門的讀者也

有機會欣賞越南文學，藉以充分認識越南、深入了解越南。

	 胡志明市國家大學所屬	 國立金門大學

	人文與社會科學大學文學系主任	 人文社會學院院長

	 黎光長（簽名）	 陳益源（簽名）

  16/9/2019
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Lời giới thiệu
CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIM MÔN

Tôi là Trần Kiến Dân, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc 
lập Kim Môn, cũng là em họ của nhà văn nổi tiếng ở Kim Môn 
Trần Trường Khánh. Bất luận về công hay tư, tôi đều rất vui 
mừng trân trọng giới thiệu với quý độc giả Việt Nam quyển 
sách Tuyển tập truyện ngắn Trần Trường Khánh.

Trần Trường Khánh sinh năm 1946, người ở xã Bích Sơn 
thuộc huyện Kim Môn, Đài Loan. Ông từng đảm nhiệm Trưởng 
tòa soạn kiêm người phát hành tạp chí Văn nghệ Kim Môn; Chủ 
tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Thái Phong huyện Kim Môn. 
Sáng tác của ông có Tác phẩm Trần Trường Khánh gồm hơn 
30 sách văn học; tác phẩm của ông từng được đưa vào Mục 
lục tác giả, tác phẩm Trung Hoa Dân Quốc; Mục lục tác giả, tác 
phẩm Đài Loan. Ông từng đạt giải thưởng Văn hiến Đài Loan 
do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trao tặng; Giải thưởng Văn hóa 
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Kim Môn lần thứ 2. Bài thơ  tiếng Mân Nam Quê hương chúng 
ta là Bích Sơn của ông được văn phòng thị trấn Kim Sa huyện 
Kim Môn cho khắc bia, đồng thời được Cục Văn hóa huyện Kim 
Môn đặt tên và dựng tại khu di tích cấp huyện, phía bên trái 
trường Duệ Hữu. Đây cũng là tấm bia thơ đầu tiên mà các cơ 
quan ban ngành huyện Kim Môn tạc dựng cho các tác giả của 
địa phương. Hoàng Khắc Toàn, một tác gia văn học Kim Môn 
từng nhận xét: “Về đề tài, thủ pháp biểu hiện và nội hàm tinh 
thần trong tiểu thuyết Trần Trường Khánh rõ ràng là dòng văn 
học hương thổ, là sự tổng hợp giữa chủ nghĩa tả thực và chủ 
nghĩa lãng mạn…”. Ông cũng cho rằng, trong văn đàn Kim Môn 
“Tác phẩm của Trần Trường Khánh đã dần trở thành một phối 
cảnh, một hiện tượng văn học…”. 

Tuyển tập truyện ngắn Trần Trường Khánh này thu thập 
sáu đoản thiên tiểu thuyết của Trần Trường Khánh. Trong đó 
con người, sự việc, đồ vật và thời gian bối cảnh đều gói gọn 
trong phạm vi đảo Kim Môn. Đối với dân đảo sinh sống ở thời 
đại ấy, dù đã trải qua những sự kiện gì, họ vẫn thấy phảng 
phất như là chuyện của ngày hôm qua hoặc đang xảy ra ngay 
trước mắt, như cây đàn phủ bụi lâu năm, một khi khẽ rung dây, 
những âm thanh du dương lại vang lên ngân nga không dứt, 
không ngừng đánh thức những hồi ức trong mỗi người ở Kim 
Môn. Song, ngay cả khi có người nói rằng hồi ức là ngọt ngào; 
nhưng đối với người dân Kim Môn lại là sự chua xót đắng cay, 
bởi họ đã từng nếm trải những tháng năm đau khổ ấy, nhất là 
trong những ngày chiến bại. Đến nay, tuy chuyện xưa đã trôi 
cùng năm tháng, người dân cũng sớm buông bỏ những oán hận 
trong lòng, nhưng phàm những gì đã trải qua ắt còn lưu dấu 
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tích. Những truyện ngắn này tuy không phải là lịch sử của đảo, 
nhưng lại là chứng nhân của một thời; bởi Trần Trường Khánh 
quan niệm phải có nghĩa vụ dùng ngòi bút ghi lại những việc 
đã từng xảy ra trên mảnh đất này, cũng như những cảnh sống 
mà người dân Kim Môn đã đối diện để tránh bị lãng quên. Lịch 
sử và tiểu thuyết thường dao động giữa lằn ranh của hư cấu và 
hiện thực. Từng có người đặt vấn đề trực tiếp với Trần Trường 
Khánh về tính chân thực trong tiểu thuyết của ông, nhưng ông 
thường chỉ mỉm cười. Lỗ Tấn từng nói: “Chân thực của nghệ 
thuật không phải là chân thực của lịch sử, chúng ta chỉ là những 
người nghe thấy, bởi sau đó hẳn có việc của nó, còn sáng tác văn 
chương thì có thể điểm tô và miêu tả, chỉ cần giống với sự thật là 
được…”. Câu nói trên của Lỗ Tấn chính là lời giải thích tốt nhất.

Học viện Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Kim Môn dưới 
sự lãnh đạo của Viện trưởng Trần Ích Nguyên cùng Khoa Văn 
học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác phiên dịch, 
xuất bản Tuyển tập truyện ngắn Trần Trường Khánh bản tiếng 
Việt, thực là điều đáng quý. Tôi thành tâm chúc mừng và mong 
muốn hai trường tiếp tục giao lưu học thuật nhiều hơn nữa để 
tăng cường sự hiểu biết và nhận thức về nhau.

 Hiệu trưởng Đại học Quốc lập Kim Môn

 Trần Kiến Dân

 16/9/2019
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金門大學校長推薦序

我是國立金門大學校長陳建民，也是金門重要文學家

陳長慶的堂弟，於公於私，我都樂於隆重地向親愛的越南讀

者們推薦《陳長慶短篇小說集》。

陳長慶，金門碧山人，1946年生。曾任《金門文藝》

發行人兼社長，金門縣采風文化發展協會理事長。著有《陳

長慶作品集》等文學書籍三十餘種；作品曾編入《中華民國

作家作品目錄》、《台灣作家作品目錄》。曾獲國史館台灣

文獻獎、第二屆金門文化獎。其閩南語詩作〈阮的家鄉是碧

山〉由金門縣金沙鎮公所鐫刻成詩碑，並由金門縣文化局具

名立於縣定古蹟睿友學校左側。該詩碑也是金門公部門為當

地作家所立的第一方詩碑。金門縣籍作家黃克全曾說：「陳

長慶的小說題材、表現手法，及其精神內涵，殆無疑義，是

鄉土文學、寫實主義、浪漫主義的綜合體……。」而在金門

文壇，他也認為，「陳長慶的作品，已逐漸的型塑成一種現

象、一道風景……。」
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《陳長慶短篇小說集》收錄了陳長慶的六篇短篇小

說，其人、事、物及時空背景，都圍繞在金門這座島嶼。對

於生長在那個時代的島民，無論他們遭遇何事，彷彿就在昨

日或眼前，更像是一條塵封已久的琴絃，一經撥動，就能彈

奏出餘音繞樑、三日不絕的優美歌聲，繼而激起他們無限

的回憶。然而，即便有人說回憶是甜蜜的，但對於他們而言

則是酸楚的，因為他們曾置身在一個苦難的年代。尤其是國

軍打敗仗從中國大陸撤退到金門初期，島民所面臨的衝擊更

是一言難盡。如今雖已事隔多年，他們也早已放下心中的憤

懣，但凡走過的必留下痕跡。縱然這些篇章並非島鄉歷史，

但卻是它的見證者，因此陳長慶覺得有義務把發生在這塊土

地的點點滴滴，以及島民所面臨的生活情景，透過文學之筆

做一個妥善的記錄，以免日久被時代遺忘。歷史與小說經常

在真實與幻化虛無之間遊走，嘗有人問及陳長慶小說的真實

性，他總是抿著嘴兒笑。魯迅曾經說過：「藝術的真實非即

歷史上的真實，我們是聽到過的，因為後者須有其事，而創

作可以綴合、抒寫，只要逼真即可……。」這話應該做了最

好的詮釋。

國立金門大學人文社會學院在陳益源院長的穿針引線

之下，能和胡志明市國家大學所屬人文與社會科學大學文學

系合作翻譯出版《陳長慶短篇小說集》越南文本，真是難能

可貴，我在衷心祝賀之餘，也期待未來兩校還能有更多的學

術交流，以加強我們彼此的認識與了解。

	 國立金門大學校長

	 陳建民（簽名）

 16/9/2019
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Đi tìm tri âm ở phương trời  
văn học khác

(Đôi lời chia sẻ trước khi Tuyển tập truyện ngắn Trần 
Trường Khánh ra mắt bản dịch tiếng Việt)

Tháng 1 năm 2018, GS. Trần Ích Nguyên - nguyên Viện 
Trưởng Viện Văn học Đài Loan, giáo sư trường Đại học Quốc lập 
Thành Công cùng với GS. Đường Huệ Vận của trường Đại học 
Quốc lập Kim Môn ghé thăm tôi. Ông bày tỏ ý muốn dịch các 
tác phẩm văn học Kim Môn thành tiếng Việt Nam, để có thể giới 
thiệu văn học Kim Môn với thế giới như trường hợp Kim Môn học 
hay Văn hóa Mân Nam, và mở rộng tầm ảnh hưởng của nó. Ông 
hy vọng tôi sẽ phụ trách tuyển chọn một tuyển tập bao gồm các 
truyện ngắn có thể đại diện cho Kim Môn, còn ông sẽ mời chuyên 
gia dịch ra tiếng Việt rồi xuất bản ở Việt Nam. Mục đích để độc giả 
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Việt Nam hiểu được tinh hoa văn học Kim Môn, cũng để họ hiểu 
hơn những câu chuyện đã từng xảy ra trên hòn đảo này.

Tuy nhiên, để chọn được một tuyển tập truyện ngắn như 
vậy không phải là một việc dễ dàng bởi vì phạm vi liên đới của 
nó rất lớn và phải giải quyết dần dần, không phải muốn ngay là 
được. Vì thế tôi mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình với giáo sư 
Nguyên, liệu có khả năng lựa chọn cách thức tiến hành như cuốn 
Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ lô của bậc tiền bối Diệp Thạch Đào 
vừa được dịch và giới thiệu ở Việt Nam hay không. Tôi sẽ cung cấp 
bản thảo rồi tiến hành xuất bản trước. Một mặt có thể coi là bước 
thử nghiệm, mặt khác cũng để xem phản ứng của độc giả như thế 
nào. Nếu tình hình thuận lợi thì mọi việc có thể tiến hành được 
ngay. Nhưng giáo sư Nguyên vẫn mong muốn tuyển chọn theo 
hướng tổng hợp từ nhiều tác giả, và hẹn sau ngày 1 tháng 2 ông 
chính thức đến làm Viện trưởng Viện Xã hội Nhân văn, Đại học 
quốc lập Kim Môn sẽ đến gặp tôi và bàn bạc cụ thể.

Một ngày tháng ba, giáo sư Nguyên cùng TS. Vương Thủy 
Chương một lần nữa tìm đến gặp tôi. Sau màn hàn huyên ngắn 
thì nhiệm vụ quan trọng là thảo luận về tuyển tập truyện ngắn 
của các nhà văn Kim Môn để dịch sang tiếng Việt. Duy đến lúc này 
giáo sư Nguyên có lẽ đã hiểu được rằng, muốn tuyển chọn các tác 
phẩm đơn lẻ từ nhiều nhà văn là một việc rất tốn thời gian và công 
sức, và đồng ý với ý kiến trước đây của tôi. Tôi sẽ cung cấp bản 
thảo, còn giáo sư sẽ chủ trì kế hoạch để xin hỗ trợ từ Cục Văn hóa 
Kim Môn. Một khi có kinh phí thì ngay lập tức sẽ mời người dịch 
và tiến hành xuất bản. Còn việc tuyển chọn tác phẩm riêng lẻ vẫn 
đồng thời tiến hành để có thể cho ra mắt một tuyển tập mang nét 
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đặc sắc Kim Môn và sẽ tiến hành dịch ra nhiều ngôn ngữ, giúp văn 
học Kim Môn tỏa sáng ở nhiều nơi trên thế giới.
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gọi “tướng quân”. Cho dù trong số họ, đại đa số là những người đã 
trải qua nhiều cuộc chiến với chiến tích hiển hách và có học thức, 
nhưng cũng không ít người không học hành đến nơi đến chốn, 
chỉ biết luồn lách, đi cửa sau để được cái tiếng “tướng quân”. Nếu 
không trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh xấu xa, hách dịch của 
họ, có lẽ chúng ta vẫn luôn tin rằng quan thì phải có nhân cách và 
học thức hơn người.

Nhưng một khi bộ mặt thật xấu xa của họ được phơi bày 
trước mắt thì càng khiến chúng ta thất vọng vô cùng, hóa ra tướng 
quân cũng chỉ thế mà thôi. Tuy rằng tôi không cố ý vạch ra những 
cái xấu của các “tướng quân”, cũng không nên “ghi chép” lại 
những xấu xa của quan trên trong tác phẩm Tướng quân và Gạo 
Bồng Lai, nhưng những gì đã xảy ra cứ sờ sờ trước mắt, khiến mỗi 
lần nhớ đến lại khiến tôi thổn thức. Không ai có thể tưởng tượng 
được rằng, một quân nhân, một tướng quân được sự hun đúc của 
Đảng cuối cùng lại không chết ngoài chiến trường mà lại chết vì 
rượu và phụ nữ.

Xuân Đào có thể nói là truyện phản ánh chân thực đời sống 
nông thôn Kim Môn thời kỳ đó. Cô muốn tác thành cho con trai 
ốm yếu của mình và Lệ kết hôn nhưng gặp sự phá hoại của mụ 
Phấn bụng bự. Những người già trong làng vẫn còn nhớ rất rõ, 
trước đây mụ mang bầu với một vị quân nhân già rồi mới ễnh 
bụng về làng, vì thế mọi người mới đặt cho mụ biệt danh này. Mụ 
có vẻ ngoài đanh đá, lại thích chọc ngoáy, ăn nói thì thô lỗ, hơi 
chút là cãi nhau với người trong làng. Khi Đào tận tai nghe thấy 
mụ nói xấu con trai mình trước mặt Lệ, cô đã nổi cơn tam bành 
và mắng mụ Phấn không nên phá hoại chuyện tốt của con mình.
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Hôm sau hai người lại oan gia đụng mặt, sau màn tranh qua 
cãi lại, mụ Phấn đã hắt nước phân lên người Đào. Đối với đàn bà ở 
quê thì việc này là nỗi nhục nhã lớn lắm. Thế là Đào, khi đó ở thế 
yếu hơn, tự thấy lòng tự tôn và bản thân bị sỉ nhục nghiêm trọng. 
Cô nghĩ không thông đã chạy về nhà uống thuốc sâu tự tử để bày 
tỏ sự phản kháng của mình. Cái chết của cô khiến cả nhà từ bé 
đến lớn rơi vào nỗi đau khổ cùng cực. Dù đây là một câu chuyện 
buồn, nhưng điều tôi muốn nhắn nhủ không chỉ là một sinh mệnh 
mềm yếu không thể đứng vững trước cú sốc tâm lý, mà là mặt 
xấu xa không muốn mọi người biết của nhân tính, cũng như hoàn 
cảnh xã hội nông thôn Kim Môn lúc đó.

Khi đó, Kim Môn không chỉ là chiến địa mà còn là khu vực 
giới nghiêm. Đặc biệt từ tháng 6 năm 1956, hòn đảo còn thi hành 
chính sách quản lý hành chính thực nghiệm đối với khu vực chiến 
tranh cho đến tận tháng 11 năm 1992, tổng thời gian là ba mươi 
sáu năm năm tháng. Trong khoảng thời gian đó, không ít người 
dân do không nắm được quy định nghiêm ngặt của quân đội 
trong quá trình giới nghiêm nên có lúc lơ là, hoặc nói lỡ miệng, 
viết nhầm gì đó, hoặc vô tình phạm pháp, không ngờ bị Bộ Tư 
lệnh phòng vệ Kim Môn căn cứ theo Điều lệ trừng phạt phản loạn 
trong quá trình giới nghiêm đưa đến cơ quan quân đội điều tra 
làm rõ. Một trong những trường hợp “vô lý” đó là:

Một người dân nọ khi đang chờ xe, do không có việc gì làm 
nên tiện tay cầm phấn viết thêm hai chữ “nhân dân” vào dòng 
chữ “xe khách công cộng” trên chiếc xe thuộc sở hữu của công 
ty vận chuyển hành khách Kim Thành. Người này vốn chỉ do nhất 
thời nghịch ngợm cho vui, nhưng lại bị đối tượng nhạy cảm nào 
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đó cố tình mật báo, cho rằng hai chữ “nhân dân” là cách nói hay 
dùng của phe địch, thế mà anh lại dám viết ra giữa thanh thiên 
bạch nhật, chắc chắn là có ý đồ muốn tuyên truyền cho phe kia 
rồi. Thế là đơn vị tình báo cầm lông gà thay lệnh bài, không cần 
biết đúng sai cho người đến bắt và áp giải đến Đội Nam Môn Tân 
Sinh của Bộ Tư lệnh phòng vệ Kim Môn để tra hỏi, khép tội. Sau 
anh lại bị đưa lên doanh trại cảnh vệ, bị giam cầm hơn trăm ngày 
sống không bằng chết. Cuối cùng anh bị khép tội “phản loạn” để 
chuyển lên cơ quan quân pháp xử lý.

Sau khi công tố viên quân đội tra hỏi, bèn căn cứ theo Quy 
trình xét xử rút gọn của lục, hải, không quân trong thời chiến và 
Điều lệ trừng trị phản loạn khép anh vào tội “làm phản” và đưa ra 
tòa. Nhưng công lý vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Dưới sự xét 
xử công tâm rõ ràng của thẩm phán tòa án quân sự, kết luận “bị 
cáo không có dấu hiệu, bằng chứng làm việc cho phe địch, không 
phù hợp với điều đầu tiên của Điều lệ, kết luận bị cáo vô tội”. Dù 
cơ quan liên quan đã trả lại sự trong sạch cho anh, nhưng những 
nỗi đau và ám ảnh về thể xác, tinh thần, cũng như sự tổn thương 
về nhân cách thì khó có thể bù đắp được. Trong thời gian giới 
nghiêm, quân đội quản lý, những trường hợp bị hàm oan như vậy 
không biết bao nhiêu mà kể. Đây không chỉ là nỗi đau của người 
bị hại mà còn là nỗi bất hạnh lớn của người dân trên đảo. Nhưng 
cho đến tận ngày hôm nay, có ai dám đứng lên nói giúp họ, hoặc 
giúp họ đòi lại một chút tiền bồi thường để bù đắp cho những tổn 
thất tinh thần trên?

Mặc dù chính phủ có đưa ra Bộ luật bồi thường cho những 
bản án oan thời kỳ giới nghiêm, nhưng trong thời kỳ “muốn bắt thì 



23

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

22 

đó cố tình mật báo, cho rằng hai chữ “nhân dân” là cách nói hay 
dùng của phe địch, thế mà anh lại dám viết ra giữa thanh thiên 
bạch nhật, chắc chắn là có ý đồ muốn tuyên truyền cho phe kia 
rồi. Thế là đơn vị tình báo cầm lông gà thay lệnh bài, không cần 
biết đúng sai cho người đến bắt và áp giải đến Đội Nam Môn Tân 
Sinh của Bộ Tư lệnh phòng vệ Kim Môn để tra hỏi, khép tội. Sau 
anh lại bị đưa lên doanh trại cảnh vệ, bị giam cầm hơn trăm ngày 
sống không bằng chết. Cuối cùng anh bị khép tội “phản loạn” để 
chuyển lên cơ quan quân pháp xử lý.

Sau khi công tố viên quân đội tra hỏi, bèn căn cứ theo Quy 
trình xét xử rút gọn của lục, hải, không quân trong thời chiến và 
Điều lệ trừng trị phản loạn khép anh vào tội “làm phản” và đưa ra 
tòa. Nhưng công lý vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Dưới sự xét 
xử công tâm rõ ràng của thẩm phán tòa án quân sự, kết luận “bị 
cáo không có dấu hiệu, bằng chứng làm việc cho phe địch, không 
phù hợp với điều đầu tiên của Điều lệ, kết luận bị cáo vô tội”. Dù 
cơ quan liên quan đã trả lại sự trong sạch cho anh, nhưng những 
nỗi đau và ám ảnh về thể xác, tinh thần, cũng như sự tổn thương 
về nhân cách thì khó có thể bù đắp được. Trong thời gian giới 
nghiêm, quân đội quản lý, những trường hợp bị hàm oan như vậy 
không biết bao nhiêu mà kể. Đây không chỉ là nỗi đau của người 
bị hại mà còn là nỗi bất hạnh lớn của người dân trên đảo. Nhưng 
cho đến tận ngày hôm nay, có ai dám đứng lên nói giúp họ, hoặc 
giúp họ đòi lại một chút tiền bồi thường để bù đắp cho những tổn 
thất tinh thần trên?

Mặc dù chính phủ có đưa ra Bộ luật bồi thường cho những 
bản án oan thời kỳ giới nghiêm, nhưng trong thời kỳ “muốn bắt thì 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

23

bắt”, “muốn đánh thì đánh”, “muốn hỏi tội thì hỏi tội”, “muốn thả 
thì thả” đó, pháp luật một chiều đã cướp đi quyền lợi đáng có của 
người dân. Một câu nói của quan to chính là mệnh lệnh, ai dám 
không phục tùng? Nên làm gì có giấy tờ, bằng chứng nào được 
giữ lại? Trong hoàn cảnh khó khăn đó, người bị hại muốn đòi bồi 
thường theo luật thì nào có dễ dàng, phải nói là gian nan không kể 
xiết. Những điều đó đã khiến tôi dựa vào bản phán quyết ngày ấy 
để viết lên tác phẩm Xe khách công cộng nhân dân nhằm ghi chép 
lại giai đoạn lịch sử đó. Điều này không chỉ giúp con cháu đời sau 
có thể hiểu hơn về thời kỳ giới nghiêm khủng khiếp, mà còn giúp 
họ cảm nhận được những nỗi đau, tai họa cả về tinh thần lẫn thể 
xác mà người dân đã phải chịu đựng.

Trong thời kỳ giới nghiêm, Kim Môn còn có một số sĩ quan 
cấp tá, cấp úy hết tuổi phục vụ quân ngũ. Dưới sự giới thiệu của 
bạn bè hoặc quan lớn tuổi khác, những người này nhận được vài 
chức vụ ở chính phủ, đặc biệt số lượng người giữ chức nhỏ như 
Chỉ đạo viên trong thôn thì nhiều không kể xiết. Tuy rằng đa số 
họ đều sinh sống hòa thuận với người dân đảo, thậm chí cũng 
có trường hợp kết hôn với phụ nữ trên đảo. Nhưng cũng có một 
vài trường hợp nghĩ rằng người dân hiền lành dễ bắt nạt, bèn lợi 
dụng chức quyền lên mặt, hành hạ người dân trong thôn. Tôn 
Rỗ là một trường hợp điển hình như thế. Y vừa muốn rượu thịt, 
vừa muốn đàn bà, sự xấu xa đốn mạt thật khiến người ta tức tối. 
Nhưng ông trời có mắt, cuối cùng Tôn bị chết trong bom đạn. Kết 
cục này liệu có thể gọi là báo ứng ngay trong kiếp này không? Điều 
này thì không ai dám chắc. Người duy nhất thương cảm cho Tôn 
lại chính là những người dân hiền lành trong thôn. Tận mắt nhìn 
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thấy kết cục đau thương của Tôn, họ đã bỏ qua quá khứ mà giúp 
Tôn khép lại đôi mắt, không những thế còn lấy chăn đắp thi thể 
của Tôn lại, tránh ánh nắng gay gắt chói chang. Đây chính là hình 
ảnh những người dân đảo Kim Môn đã khép lại quá khứ bằng 
cách lấy đức báo oán. 

Kim Môn là một hòn đảo ít đất hiếm mưa, con người phải 
dựa vào trời mà sống. Dù nghề nông vất vả, nhưng không phải ai 
cũng có đất, có ruộng để cày cấy. Nếu một gia đình ba thế hệ cùng 
chung sống, nhân khẩu đông, khi đó ngày lo ba bữa khó khăn, 
muốn lấy vợ cũng không dễ. Vì thế một số thanh niên chưa vợ nếu 
có cơ hội đành chấp nhận đổi họ để ở rể nhà vợ. Ở rể theo tiếng 
địa phương gọi là “dữ nhân chiêu”, nhưng không phải ai cũng có 
cơ hội này. Họ phải chịu sự tìm hiểu, dò xét của phụ huynh bên 
nhà gái, xem chàng trai này có được không, có khỏe mạnh chịu 
khó không. Ở rể vốn không phải là một việc vinh quang gì, cho dù 
anh vừa có vợ, vừa có ruộng để cày, nhưng sẽ phải chịu ánh mắt 
kỳ thị của người dân cũng như họ hàng, người thân hai bên. Tuy 
nhiên dưới áp lực của cuộc sống thì cũng có người không nghĩ 
được nhiều như thế, cộng với sự cho phép của bố mẹ, họ nghĩ cứ 
có vợ là được, có ruộng để cày là mãn nguyện lắm rồi. Thế nên 
qua mai mối, những người này đã chấp nhận đi ở rể chỉ với một 
ít hành lý mang theo. Quý trong câu chuyện Võng Yêu Tử là một 
người như thế.

Nhìn bên ngoài Quý tuy tay chân đầy đủ, cũng ra dáng lắm, 
nhưng lại có chút vấn đề về tâm thần, và đây là điều mà bà Xuân 
không ngờ đến. Bà vốn muốn tìm cho Võng Yêu Tử một tấm chồng 
để cô có thể nương tựa sống vui vẻ hạnh phúc suốt phần đời còn 



25

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

24 

thấy kết cục đau thương của Tôn, họ đã bỏ qua quá khứ mà giúp 
Tôn khép lại đôi mắt, không những thế còn lấy chăn đắp thi thể 
của Tôn lại, tránh ánh nắng gay gắt chói chang. Đây chính là hình 
ảnh những người dân đảo Kim Môn đã khép lại quá khứ bằng 
cách lấy đức báo oán. 

Kim Môn là một hòn đảo ít đất hiếm mưa, con người phải 
dựa vào trời mà sống. Dù nghề nông vất vả, nhưng không phải ai 
cũng có đất, có ruộng để cày cấy. Nếu một gia đình ba thế hệ cùng 
chung sống, nhân khẩu đông, khi đó ngày lo ba bữa khó khăn, 
muốn lấy vợ cũng không dễ. Vì thế một số thanh niên chưa vợ nếu 
có cơ hội đành chấp nhận đổi họ để ở rể nhà vợ. Ở rể theo tiếng 
địa phương gọi là “dữ nhân chiêu”, nhưng không phải ai cũng có 
cơ hội này. Họ phải chịu sự tìm hiểu, dò xét của phụ huynh bên 
nhà gái, xem chàng trai này có được không, có khỏe mạnh chịu 
khó không. Ở rể vốn không phải là một việc vinh quang gì, cho dù 
anh vừa có vợ, vừa có ruộng để cày, nhưng sẽ phải chịu ánh mắt 
kỳ thị của người dân cũng như họ hàng, người thân hai bên. Tuy 
nhiên dưới áp lực của cuộc sống thì cũng có người không nghĩ 
được nhiều như thế, cộng với sự cho phép của bố mẹ, họ nghĩ cứ 
có vợ là được, có ruộng để cày là mãn nguyện lắm rồi. Thế nên 
qua mai mối, những người này đã chấp nhận đi ở rể chỉ với một 
ít hành lý mang theo. Quý trong câu chuyện Võng Yêu Tử là một 
người như thế.

Nhìn bên ngoài Quý tuy tay chân đầy đủ, cũng ra dáng lắm, 
nhưng lại có chút vấn đề về tâm thần, và đây là điều mà bà Xuân 
không ngờ đến. Bà vốn muốn tìm cho Võng Yêu Tử một tấm chồng 
để cô có thể nương tựa sống vui vẻ hạnh phúc suốt phần đời còn 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

25

lại. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, sự xuất hiện của Quý đã 
khiến Võng Yêu Tử phải chịu đựng sự giày vò về tinh thần không 
thể kể hết. Cho dù đã mang thai đứa con của Quý ở trong bụng, 
nhưng trong hoàn cảnh không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, 
Võng Yêu Tử vẫn quyết tâm đuổi Quý ra khỏi nhà. Người nhà Quý 
tìm đến thuyết phục, nhưng cô nhất quyết không thay đổi quyết 
định. Một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, chắc chắn sẽ khiến cô 
vất vả hơn bội phần, nhưng cô đã hoàn toàn thất vọng về Quý, về 
sự tâm thần của anh, nên quyết không để anh bước vào nhà nửa 
bước. Thậm chí cô còn thề chắc chắn sẽ dựa vào bản thân mình 
để nuôi dạy em bé nên người. Võng Yêu Tử có thể nói đã phát huy 
được vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Kim Môn, những 
người không chịu đầu hàng trước số phận của mình.

Nhìn lại những tác phẩm liệt kê ở trên, tôi cho rằng chúng 
đều đáng đọc và mang tính thời đại. Tuy Xuân Đào, Tôn Rỗ, Võng 
Yêu Tử đều được trích ra từ một chương trong các cuốn tiểu thuyết 
dài Cô Tú nhà họ Lý, Trời xanh trên đảo, Những câu chuyện cũ, nên 
mỗi câu chuyện xảy ra ở những khung thời gian, không gian khác 
nhau, nhưng tôi tin rằng sau khi đọc xong, người đọc sẽ hiểu hơn 
về những câu chuyện đã từng xảy ra ở Kim Môn trong những thời 
điểm khác nhau. Hơn nữa thực tế rất nhiều tiểu thuyết dài tôi đã 
sáng tác, có nhiều đoạn có thể tách ra làm một truyện riêng biệt. 
Như vậy, việc tôi lựa chọn các câu chuyện này, không phải không 
có căn cứ, và cũng không phải muốn lừa dối bạn đọc.

Theo như lý luận sáng tác tiểu thuyết, mặc dù tiểu thuyết 
có thể hư cấu, nhưng văn học là sự phản ánh cuộc sống thực tại, 
không thể đi ngược với bối cảnh thời gian không gian hoặc đạo 
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lý thường tình ở đời. Nếu có được nhận thức như vậy, thì dù câu 
chuyện viết ra là hư cấu, nhưng khi đọc vẫn sẽ mang lại cảm giác 
chân thực, gần gũi. Tuy nhiên trong quá trình sáng tác, do bản 
thân học thức có hạn, tiếp xúc không nhiều, chắc chắn có những 
chỗ chưa thực sự hợp lý, rất mong nhận được ý kiến đóng góp 
của quý độc giả. Vài lời chia sẻ này có thể coi là lời giới thiệu về tác 
phẩm đến các bạn vậy.

Cuối cùng, tôi phải nói lời cảm ơn chân thành nhất đến hòn 
đảo Kim Môn đã luôn mang lại cho tôi nguồn cảm hứng sáng tác. 
Cũng rất cảm ơn GS. Trần Ích Nguyên lâu nay đã quan tâm đến văn 
học Kim Môn. Nếu không có lời đề nghị và hỗ trợ của ông, cuốn 
sách này chắc chắn đã không được dịch sang tiếng Việt và xuất 
bản ở Việt Nam. 

Kim Môn, 2018
Tác giả
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Tạm biệt đảo Hải Nam
Đảo Hải Nam, hẹn gặp lại

1. 

Tháng bảy năm 1995, theo đoàn lữ hành, tôi đáp máy bay 
của hãng hàng không Nam Phương Trung Quốc từ Hongkong 
bay đến Hải Khẩu. 

Trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời, có thể 
đặt chân đến vùng đất mình hằng mơ ước là điều có ý nghĩa 
hơn cả chuyến tham quan.

Đối với việc sắp xếp lịch trình của đoàn lữ hành, tôi hoàn 
toàn không có yêu cầu gì đặc biệt. Tục ngữ có câu “thuyền theo 
lái, gái theo chồng”, vì vậy tôn trọng tính chuyên nghiệp cũng là 
nguyên tắc cứng của tôi. Huống gì phải đi một quãng đường xa 
xôi, chuyển chuyến bay từ Kim Môn đến Đài Bắc, từ Đài Bắc đến 
Hongkong mới đến được Hải Khẩu.
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Thành phố Hải Khẩu là trung tâm thương mại của Hải 
Nam, cũng là một trong những đặc khu kinh tế phát triển đầu 
tiên của Trung Quốc. Sân bay, bến cảng, cơ sở hạ tầng mở rộng, 
việc tăng cường xuất khẩu, khai thác du lịch mang lại cho Hải 
Nam cơ hội đầu tư kinh doanh và du lịch vô hạn.

Chuyến bay của chúng tôi nhanh chóng đáp xuống phi 
trường thành phố Hải Khẩu, đầu tiên đập vào mắt tôi là hai 
chữ đỏ to bằng hai cái bát dưới lá cờ năm sao - Hải Khẩu. Trong 
lòng bất chợt dâng lên một niềm vui không tên, cuối cùng thì 
tôi cũng đã đến được vùng đất mà mình hằng mơ ước.

Trên hành lang qua cửa hải quan, tôi nhìn thấy những 
người “công an” và “võ cảnh” trong chiếc mũ năm sao, giống 
như những người “hiến binh” và “cảnh sát” ở Đài Loan, tuy hai 
loại hình khác nhau, nhưng đều là con cháu của Viêm Hoàng. 
Bất chợt, cái tình đồng bào và niềm vui khó tả trong lòng không 
ngừng trào dâng.

“Xin chào những người bạn hữu phương xa”, tôi thật tình 
muốn thốt lên.

Sau khi kiểm tra an ninh, chúng tôi lên chuyến xe của công 
ty du lịch Trường Xuân ở Hải Nam, lướt nhanh trên đường cao 
tốc bằng phẳng. Hai bên đường, những hàng cây cau cao lớn 
đung đưa trong cái nắng 34 độ, được dịp “ấn chứng” khí hậu 
nóng nực của Hải Nam, một trong bốn lò lửa lớn của Trung Quốc.

Xe vào đường Hải Phủ thuộc khu thành phố Hải Khẩu, 
ngang qua Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Nam, chúng tôi dừng lại 
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dưới cổng một khách sạn với lối kiến trúc công phu, thiết kế 
tân kỳ cao mười lăm tầng.

Ngẩng đầu nhìn lên, bốn chữ lớn thiếp vàng “Khách sạn 
Hải Lệ”, trong ánh nắng rực ngời càng thêm lấp lánh.

Bước lên bực cấp khách sạn, tôi nhìn thấy đầu tiên là tấm 
bảng đồng với chữ viết màu đen rõ ràng: “Khách sạn chúng tôi 
hân hạnh chào đón khách nước ngoài, đồng bào Hongkong, Ma 
Cao, Đài Loan”.

Tôi lắc lắc cái đầu, người phục vụ mở cánh cổng bằng 
kính, một luồng khí mát từ hệ thống máy lạnh từ trong lùa ra, 
khiến cho chúng tôi những người vừa trải qua một trận hấp 
trong lồng khí nóng hầm hập như được vào một cung điện 
băng mát mẻ.

Chúng tôi ngồi trên ghế sô pha mềm mại, chờ đến lượt 
chia phòng.

Trên chiếc bàn gỗ lớn đặt đối diện, có một tấm bảng đồng 
hình tam giác, khắc sâu bốn chữ “Giám đốc khách sạn”. Một cô 
gái trẻ có vẻ tiêu sái thoát tục đang chăm chú lật lật kiểm tra 
thông tin. Trước một nữ quản lý trẻ đẹp thế kia, tôi bất chợt 
đưa mắt nhìn. Từ đôi mày, ánh mắt của cô, tôi cố lục lọi trong 
đầu một hình ảnh quen thuộc nào đó nhưng tuyệt nhiên vẫn 
không gợi ra câu trả lời “cô ấy là ai”… 

Người trưởng đoàn phân phối phòng xong đâu đấy, hào 
hứng tuyên bố với mọi người trong đoàn:
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- Thưa các cô bác anh chị! Suốt mấy năm tôi theo nghề 
hướng dẫn du lịch, đây là lần đầu tôi hướng dẫn đoàn Kim Môn. 
Kim Môn cho người ta một ấn tượng thuần phác thanh tân. 
Người Kim Môn thuần hậu hiền lành. Nên khi người phụ trách 
khách sạn này biết quý vị từ Kim Môn đến, đã chỉ đạo bộ phận 
quản lý phải chăm sóc chu đáo, phục vụ đặc biệt, còn giảm giá 
ăn ở bảy, chín phần trăm, đồng thời lúc bảy giờ tối nay, mời mọi 
người dự buổi tiệc chào đón tại nhà ăn lầu hai.

Trời bắt đầu sụp tối. Buổi tối không có hành trình nào, 
sau khi mọi người trong đoàn tạm sắp xếp hành lý xong xuôi, 
cũng kéo ba kéo năm đến phòng ăn. Trong sảnh lớn ánh đèn 
lấp lánh đẹp đẽ sang trọng, chúng tôi như lạc vào hoàng cung 
trong truyện cổ tích. Những bức danh họa treo trên vách, bàn 
ghế gỗ điêu khắc nghệ thuật, những chậu cây cổ thụ đến trăm 
năm, những hòn đá xen trong đám cây cối kỳ lạ, bốn bề u nhã 
sạch sẽ, những phục vụ viên ăn mặc sang trọng, xinh tươi, tất 
cả đều thể hiện cung cách của một khách sạn hạng nhất, khiến 
chúng tôi cùng cảm nhận được người đầu tư kinh doanh khách 
sạn này có con mắt tinh tường và trình độ.

Chỗ ngồi của chúng tôi được ngăn cách với những đoàn 
khác bởi một tấm bình phong kiểu cổ. Trên tấm bình phong có 
thêu hình “rồng phụng trình tường”, thể hiện kỹ xảo nghệ thuật 
thủ công tinh tế của Trung Quốc, và hình chim công xòe cánh 
càng khiến bức bình phong đạt tới một cảnh giới nghệ thuật 
tối cao, quả thật khiến chúng tôi một phen đại khai nhãn giới.
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thêu hình “rồng phụng trình tường”, thể hiện kỹ xảo nghệ thuật 
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Đoàn chúng tôi có tất cả mười sáu người, nên phải chia 
thành hai bàn, có thể là do tôi thuộc loại cao tuổi nên được xếp 
vào bàn chính, ngồi đối diện xa xa với bàn chủ. Người đến trước 
là cô giám đốc khách sạn xinh đẹp, và hướng về phía chúng 
tôi gật đầu từng người một để chào hỏi. Kế đến là một phụ nữ 
trong chiếc sườn sám, toát ra khí chất cao nhã. Cô ta được hai 
chàng trai hộ tống, chúng tôi lục tục đứng lên chào đón bằng 
những tràng vỗ tay, nhưng điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên 
khó hiểu là, cô gái giám đốc lễ tân kia hình như là một phiên 
bản khác của cô ấy.

Những phục vụ viên nhanh chóng kéo ghế cho cô ấy, 
nhưng cô ta chưa vội ngồi xuống, với chất giọng cực kỳ nữ tính 
và tình cảm, nói: 

- Thưa chư vị khách quý đến từ Kim Môn, xin giới thiệu, 
tôi là tổng giám đốc kiêm chủ tịch khách sạn Hải Lệ, khách sạn 
này do tập đoàn xí nghiệp Trung Quốc Hongkong cùng đầu tư, 
tiêu chuẩn khách sạn hơn ba sao, cao mười lăm tầng, gồm ba 
trăm bốn mươi tám phòng khách, có năm phòng tiếp tân, ngoài 
ra còn có các trung tâm dịch vụ, sảnh đa năng, quầy bar, nhà 
ăn Trung Tây, trung tâm làm đẹp, siêu thị, phòng tắm hơi… Với 
các thiết bị điện tử hiện đại và hiệu suất phòng ở như thế này, 
có thể năm sau khách sạn sẽ lên thành bốn sao. Có thể nói Kim 
Môn là quê hương thứ ba của tôi. Tôi sinh ra và học tập tại Đài 
Bắc, mở rộng kinh doanh tại Hải Nam và ở Kim Môn gần bốn 
năm. Kim Môn thật sự khiến người ta luôn hoài niệm, các bạn 
trẻ ở Kim Môn có một tinh thần rất chịu khó cần cù, phong khí 
thuần phác, tập tục hiền hậu, tất cả đều in dấu sâu đậm trong 
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trí não của tôi. Tôi chẳng ngại quý vị cười chê khi phải nói ra, tôi 
đã từng cùng một chàng trai Kim Môn thề nguyện sẽ chăm sóc 
quan tâm lẫn nhau dù có ở chân trời góc biển. Nhưng do hoàn 
cảnh, tôi đã mất liên lạc với người ấy, đến nay đã hai mươi mấy 
năm, nhưng tôi hoàn toàn không thể quên được anh ấy… - Ngữ 
điệu đau thương của cô ta khiến cho không khí cả hội trường 
như ngưng lại.

Từ đầu chí cuối, tôi vẫn cúi đầu lắng nghe. Trước một nữ 
tổng giám đốc đoan trang quý phái, lòng tự ti của tôi không cho 
phép tôi ngắm nhìn cô ấy lâu, có điều giọng nói ngọt ngào gợi 
cảm kia dường như đối với tôi nghe thật quen, rất quen.

- Hôm nay, tôi xin mời quý vị, từ Kim Môn xa xôi đến 
đây, dùng rượu Khổng Tống. – Cô ấy vừa nói, những phục vụ 
viên liền lần lượt rót rượu vào ly. - Mọi người đều biết, Khổng 
Tống là dòng họ lớn và nổi tiếng ở Trung Quốc, tổ tiên họ Tống 
nay sống ở vùng Văn Xương, Hải Nam. – Cô ấy đưa chiếc ly đầy 
rượu lên, tiếp tục nói: - Xin quý vị lượng thứ cho tôi hơi tự 
ý, trước khi tôi uống cạn ly rượu này, bằng một trái tim chân 
thành khẩn thiết, tôi xin kính trước với một người khách đặc 
biệt. – Nói vừa dứt lời cô ta liền đưa cao ly rượu lên, hoàn toàn 
chẳng nói rõ người khách đặc biệt ấy là ai. Những người trong 
đoàn đều đưa mắt nhìn nhau, cả cô giám đốc lễ tân cùng những 
cán bộ cao cấp kia đều cảm thấy mơ hồ trước hành động đột 
ngột ấy của cô ta.

Cô ta từ từ rời khỏi chỗ ngồi, mọi ánh mắt đều chuyển 
theo bước đi của cô ấy, nhưng, đột nhiên cô ta dừng lại bên 
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cạnh tôi, một luồng hương thơm hiệu nước hoa Parfums BIC 
lướt qua trên mũi tôi. Tôi vẫn không đủ dũng khí để ngẩng nhìn 
cô ấy, lòng tôi đã nguội lạnh theo năm tháng, mùi nước hoa 
Parfums BIC ấy có liên can gì đến tôi!

- Trần tiên sinh.

Giọng nói êm tai ngọt ngào ấy kéo tôi đang trong dòng 
trầm tư quay trở lại, tôi ngẩng mạnh đầu, chăm chú nhìn hồi 
lâu, là ai mà lại gọi tôi với giọng thân thiết như thế, giọng nói 
ấy đã khiến tôi bao đêm ngày đau khổ nhớ thương mơ tưởng.

- Lệ Mỹ. – Tôi đứng bật dậy, cao giọng kêu lên, mọi ánh 
mắt đều hóng về tôi. - Là em à!

Cô ấy gật gật đầu mỉm cười, nhưng không giấu được giọt 
lệ vui mừng trên khóe mắt. Và giọt lệ lấp lánh ấy có thể từng là 
giọt lệ của một thời tươi đẹp đã mất được ngưng kết lại. 

 - Xin lỗi các vị, khi tôi phát hiện thấy tên của tiên sinh 
Trần đây, tôi đã nhiều lần kiểm tra, đồng thời cũng đã chứng 
nghiệm câu nói của người xưa, rằng “mòn gót đi tìm đâu chẳng 
thấy, mà nay gặp gỡ chẳng hao công”. Tôi vốn nghĩ người ấy sẽ 
phát hiện ra tôi trước, nhưng mà; không, hai mươi năm trước 
điều người ấy nghĩ nhiều hơn là nói, hai mươi năm sau vẫn như 
thế.- Cô ấy lại nâng ly lên: - Xin lỗi, tôi xin mời các vị, mời các vị. 
– Cô ấy uống hết một hơi, phục vụ viên lại rót đầy ly cho cô ấy.

Tôi lặng im đứng bên bàn, trong lòng xen lẫn mừng vui 
và đau khổ, xã hội đang đổi thay, hoàn cảnh đang đổi thay, 
chuyến lữ du của tôi cũng đang thay đổi. Hai mươi năm qua 
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rồi, những tháng ngày của chúng tôi cũng đã qua, những 
tháng ngày đau thương mơ mộng cũng đã qua. Cuộc gặp gỡ 
của chúng tôi là bắt đầu hay kết thúc một câu chuyện cũ? Thế 
giới khôn lường khiến tôi cứ nghĩ mãi bao giờ tôi mới có một 
lời giải đáp trọn vẹn?

Trong hơi men hấp dẫn của rượu, mọi người cứ uống 
hết ly này sang ly khác. Cả chủ và khách đều trút hết niềm hứng 
khởi nên có chút lâng lâng, đêm cũng dần khuya. Lệ Mỹ kéo 
tay tôi, một ông già tóc phơ bạc, chẳng để ý đến ánh mắt tò mò 
lạ lùng của nhân viên. Cô ấy dặn dò một cô gái phục vụ phòng 
khách, mang đồ đạc của tôi đưa đến căn phòng hạng sang ở 
tầng mười lăm.

Trong sảnh lớn, tôi lại gặp cô quản lý xinh đẹp kia, thì 
ra cô là Vương Hải Lệ - con gái của Lệ Mỹ sinh lúc ở Kim Môn. 
Cô ấy bước nhanh về phía chúng tôi, kéo tay của Lệ Mỹ thân 
thiết nói: 

- Mẹ! Mẹ uống nhiều rồi đấy, mau về nghỉ sớm đi!

- Yên tâm, mẹ không có say. – Lệ Mỹ vẫn khoác tay tôi, 
buồn buồn nói: - Con bé học ngành quản lý khách sạn, nên cho 
nó tiếp xúc công việc ở khách sảnh trước, tuổi nhỏ hiểu biết thì 
tương lai mới có thể trông cậy được!

- Hải Lệ, em cũng nên đi nghỉ sớm. – Tôi khẽ gật đầu và 
nói khẽ.

 - Chào chú Trần, con chào mẹ. – Cô bé vẫy vẫy tay với 
chúng tôi.
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 - Chào chú Trần, con chào mẹ. – Cô bé vẫy vẫy tay với 
chúng tôi.
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Chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha trong căn phòng khách, 
người phục vụ bưng đến hai cốc trà nóng, và kéo rèm cửa lên. 
Nhưng Lệ Mỹ lại lấy ra hai chai bia từ trong tủ lạnh.

- Trời nóng mà lại uống trà. – Cô ấy lầm bầm.

 - Trà nóng giải được rượu ấy chứ! – Tôi nói.

 - Em đâu có say, giải rượu gì chứ. – Cô ấy nói thẳng đuột.

 - Xưa nay có ai say rượu mà chịu nhận mình say đâu. – 
Tôi đùa cô ấy.

 - Không tin à? – Cô ấy không chịu phục, nhấc máy điện 
thoại lên, bấm số gọi phục vụ bảo: - Mang một chai rượu Khổng 
Tống, hai chiếc ly nhỏ nhé.

- Lệ Mỹ. – Tôi nghiêng đầu sang một bên, chăm chú nhìn 
cô ấy, hai bờ má ửng đỏ, đôi mắt sâu thẳm nước, dưới ánh đèn 
dìu dịu, càng hiện rõ khuôn mặt kiều diễm thanh tú.

- Anh Trần. – Cô ấy kéo lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ theo một 
nhịp nào đó, nhưng lại không nói gì.

Người phục vụ mang rượu đến, đồng thời rót từng ly cho 
chúng tôi. Đột nhiên, tôi nhớ đến hai câu trong một bài từ:

Ai rằng chén rượu tiêu sầu
Mà sao uống hết nỗi sầu chưa khuây

Lẽ nào Lệ Mỹ có nỗi sầu gì chăng? Không, không thể nào. 
Nhìn nụ cười đầy hạnh phúc và tươi trẻ tràn trên gương mặt cô 
ấy, tôi không nên đoán già đoán non.
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- Lệ Mỹ, rượu đã rót rồi, chúng ta uống đi nào. Uống cho 
hết chén sầu thương thớ của hai mươi năm; và lau khô những 
giọt lệ thương nhớ kia… . – Tôi uống một hơi hết sạch và nói với 
giọng thương cảm.

- Anh Trần, quá khứ hãy để trôi qua. Cuộc trùng phùng 
hôm nay là sự khởi đầu mới của chúng ta. – Cô ấy nói an ủi tôi.

Chúng tôi ngồi yên lặng chẳng nói một câu nào, cứ mặc 
thời gian trôi, thỉnh thoảng cạn ly, thỉnh thoảng cô ấy kề sát 
gương mặt nóng vì men rượu lên vai tôi, thỉnh thoảng còn ôm 
lấy tôi, thỉnh thoảng ngả đầu vào trong lòng tôi. Chúng tôi để 
mặc lòng rong ruổi nhưng không phải là sự rong ruổi nhiệt 
huyết và sôi nổi của thời tuổi trẻ, mà là cái gần gũi nương kề 
của những kẻ sắp tuổi già. Có lẽ cô ấy chưa quên được thời gian 
tươi đẹp của hai mươi năm trước, nếu không, với địa vị và thân 
phận trên thương trường của cô ấy ngày nay, đối với một lão 
già cô độc, một vai phụ mà người ta chẳng thèm để ý trên khán 
đài như tôi, nếu không có một tấm chân tình, cô ấy có thể nào 
nói ra những lời đầy cảm xúc trong buổi tiệc tối nay? Có thể bỏ 
qua những ánh mắt dị nghị của nhân viên mà khoác tay tôi đi 
trong đại sảnh khách sạn chăng? Có thể dựa vào vai tôi, kề sát 
mặt và ngả vào lòng đầy hơi rượu và mùi mồ hôi trên người tôi 
chăng? Nếu không có một khối tình, thì tất cả đều không thể, 
không thể nào…

Hai mươi năm trước khi quen cô ấy, tôi hoàn toàn không 
hề lấy ánh mắt của người lợi thế để khinh thường cô ấy, cuộc 
gặp gỡ hai mươi năm sau, cô ấy cũng hoàn toàn không đứng 
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trên tư thế của một quý bà thành danh trong kinh doanh để đối 
xử với tôi. Tất cả đều tự nhiên, đều dựa trên một tình bạn bất 
biến. Nếu tôi là người Kim Môn tiêu cực ngạo đời, có lẽ, hôm 
nay tôi không thể nhận được cách đối xử như thế này. Và nó 
cũng khiến tôi thể nghiệm được trong cuộc đời này, dù số phận 
và hoàn cảnh của mỗi người khác nhau nhưng nhân cách là 
như nhau. Chúng tôi đơn thuần đối xử nhau bằng trái tim thẳng 
thắn và chân thành, hoàn toàn không phải là sự truy cầu về thể 
xác hay lợi dụng nhau.

Lệ Mỹ đã không chống được men say, cô ấy vòng hai tay 
ôm lấy eo của tôi bằng một vòng ôm mềm mại ấm áp không 
chút kiêng dè, gối đầu trên đùi của tôi ngủ một giấc ngon lành 
như đứa trẻ nằm trong chiếc nôi của thời thơ ấu, không biết 
đến những khổ đau và hiểm ác của trần đời, chỉ cảm thấy sự 
ngọt lành và ấm áp.

Tôi tự rót cho mình một ly rượu, nhưng lúc này đây, tôi 
chẳng còn phân biệt được mùi thơm của loại rượu Khổng Tống 
nữa. Nơi đất lạ, trong khách sạn hơn ba sao, dưới ánh đèn mê 
hồn, một người đẹp hiền lành đang nằm trong lòng tôi, tôi cảm 
thấy bao nhiêu niềm hạnh phúc trong cuộc đời đều ngưng kết 
trong lòng mình. Nếu lúc này là thời khắc giữa sự sống và cái 
chết, và nếu được lựa chọn, tôi thà chọn điều sau để được ngậm 
cười bước lên cõi trời xa thẳm mà chẳng cần phải quay đầu 
hối tiếc. Tôi nhấp một ngụm rượu, ngửa đầu ra sau ghế sô pha, 
hai mắt khép hờ, chuyện cũ tưởng chừng như mây khói kia, cứ 
từng đợt từng đợt liên tục kéo qua trong đầu tôi…
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2.

Năm ấy tôi hai mươi tuổi.

Quan tư lệnh tướng quân họ Mã đưa tôi ra làm quản lý 
trạm Phúc lợi trực thuộc bộ Tư lệnh phòng vệ Kim Môn, đồng 
thời kiêm giữ nghiệp vụ phúc lợi và tổ Năm bộ Chính chiến. 
Phạm vi công việc của tôi ngoài việc chấp hành phục vụ miễn 
thuế, phục vụ giảm giá ra, còn có nhiệm vụ đôn đốc trung tâm 
phúc lợi, quản lý rạp phim, trạm văn thư, phòng trà Đặc Ước. 
Công việc tuy nhiều và lặt vặt nhưng hoàn toàn không khó khăn 
lắm. Chỉ có ở phòng trà Đặc Ước là phức tạp nhất, lại là đơn vị 
không thể thiếu. Có nó, ngoài việc giải quyết nhu cầu tính dục 
của các đồng chí trong quân khi thiếu vợ ra, còn có thể giảm 
được các tranh chấp tình cảm giữa trai gái, vì thế ngoài việc 
thiết lập phòng tổng ở Kim Thành, còn đặt phòng nhánh ở Sa 
Mỹ, Sơn Ngoại, Thành Công, Tiểu Kính, Am Tiền và cả khu Đông 
Lâm, Hậu Trạch, Thanh Kỳ, Đại Đảm ở Kim Môn. Thậm chí là để 
phối hợp thi công “Từ Hồ”(1), còn thiết lập phòng trà di động ở 
An Kỳ. Cáo Tử từng nói: “Cái ăn, cái sắc là tính vậy”. Có thể là câu 
chú thích hay nhất.

Việc thiết lập phòng trà Đặc Ước, không những giải quyết 
được vấn đề giới tính của các đồng chí trong quân mà còn mang 
lại nguồn thu nhập phúc lợi đáng kể cho bộ Tư lệnh phòng vệ 
Kim Môn. Nhưng trước tình hình đối diện với hơn mười đơn vị, 

1. Từ Hồ: thuộc Đào Viên, Đài Bắc, là nơi đặt lăng tẩm của Tưởng 
Giới Thạch.
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hơn một trăm sáu mươi thị ứng sinh, một vài chuyện phức tạp 
mà cấp dưới chẳng thể nào giải quyết nổi, đều phải do chúng 
tôi thừa hành hội đồng đơn vị liên kết với từng bộ môn giúp 
đỡ và khắc phục. Điều đáng sợ nhất là mối nguy hại tồn tại đã 
lâu, như nhân viên phụ trách làm giả chứng từ, lấy bằng chứng 
vốn giả tạo để chi thu, kẻ bán vé nhận phong bì của tiếp viên, kẻ 
chơi lậu tìm cách ăn không, nhân viên y tế kiểm nghiệm bệnh 
tính không đúng sự thật… Dưới lệnh của quan trên, chúng tôi 
đặt ra quy tắc quản lý, ngoài việc kiểm tra nghiệp vụ mỗi quý, 
còn phải xem tình hình thực tế để kiểm tra đột xuất.

Tháng 3 năm 1971, Kim Môn đang vào mùa sương mù. 
Hôm đó ngày năm, giám sát hội đồng và đơn vị kế toán đột xuất 
kiểm tra phòng tổng Kim Thành. Phòng ấy đặt trên đường khu 
dân cư Kim Thành, là một tòa nhà trệt cũ kỹ, ngăn thành bốn 
mươi tám phòng. Trên ô cửa từng phòng được đánh ký hiệu 
theo số Ả Rập, các tiếp viên cũng theo số phòng ở trong các căn 
phòng ảm tối với một chiếc giường đôi, một chiếc bàn nhỏ, một 
chiếc tủ áo bằng vải, một cái bô nhỏ, một cái bồn rửa mặt để 
sống một cuộc đời của thần nữ.

Tôi phụ trách sưu tra và sát hạch việc bán phiếu tăng 
ca và sổ ghi chép bán phiếu. Dưới sự phân phối đồng đều của 
người bán phiếu công bằng, thì mỗi nhân viên phục vụ có số 
phiếu không chênh nhau mấy, nào ngờ tôi phát hiện Vương Lệ 
Mỹ phòng số 12 có số phiếu cao rất nhiều lần so với số phiếu 
của một tiếp viên phục vụ bình thường, tôi liền bảo người quản 
lý xem kỹ lại sổ lý lịch nhân viên. 
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Vương Lệ Mỹ. Thành phố Hải Khẩu tỉnh Hải Nam. Tốt 
nghiệp trung học. Sinh ngày 24 tháng 3 năm 1948.

Giở đọc hết cả cuốn sổ lý lịch những người làm công ở 
trong đó, chỉ có ba người tốt nghiệp trung học, có phải vì thế 
mà số phiếu vào phòng của cô ta cao chăng? Hay là còn có nhân 
tố gì khác? Tôi cầm lấy bảng ghi chép bán phiếu, bảo người 
quản lý đưa đến phòng số 12. Vừa bước vào cửa, một luồng 
nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào mặt, tôi dụi dụi mũi, mở to mắt, 
đúng thật Vương Lệ Mỹ đó là một tiếp viên khác thường, dung 
mạo thanh tú, khí chất hơn người, từ bên giường đứng lên cười 
ngọt ngào, với giọng hiền hòa, nói: 

- Mời ngồi.

- Cảm ơn. – Tôi khẽ hướng về cô ấy gật gật đầu.
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khiến tôi cảm thấy bội phục. Với điều kiện của cô ấy, lấy được 
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bày khá nhiều sách. Tôi tự nhiên bước lại gần nhìn, tôi phát 
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gì xem được đó là cuốn Tâm lý học văn nghệ, một cuốn sách mỹ 
học phân nhánh triết học của Chu Quang Tiềm, học giả đang ở 
Đại lục viết. Cũng vì ông đang ở tại Đại lục nên bị liệt vào hàng 
các “tác giả theo giặc”, tác phẩm của ông như: Mười hai bức 
thư gửi thanh niên, Bàn về cái đẹp, Bàn về Văn học, Bàn về sự tu 
dưỡng… tất cả đều bị liệt vào hàng sách cấm. Trong thời buổi 
giới nghiêm, quân quản, người mang theo loại sách đó, một khi 
bị đơn vị an ninh phát hiện sẽ bị khép vào tội không nhẹ. Nếu 
bị khép vào tội tuyên truyền cho giặc, đương sự cũng không thể 
chối cãi được. 

Tôi thuận tay lấy nó xuống, giở giở vài trang.

- Cô rất thích đọc sách nhỉ? – Tôi quay đầu khẽ hỏi.

- Ông nghĩ là những người tiếp viên như tôi không thể 
đọc sao? – Cô ấy thu lại nụ cười lúc trước, hỏi vặn tôi.

- Không, không, tôi không có ý đó? – Tôi xua tay, vội đặt 
sách về chỗ cũ. Cầm lấy giấy tờ kiểm tra vội bước ra ngoài.

Tuy nhiên, quyển sách Tâm lý học văn nghệ là sách mà tôi 
rất muốn đọc nó, nhưng điều khiến tôi không hiểu nổi là Thư 
viện Minh Đức bộ phòng vệ Kim Môn dù có cả ngàn vạn sách 
cũng không tìm thấy cuốn sách đó. Lý do cuốn sách khiến tôi chú 
ý bởi trong quyển Sự uyên áo của nghệ thuật, giáo sư Diêu Nhất 
Vi đã nhiều lần nhắc đến vì thế tôi muốn được đọc để ấn chứng 
một lần. Bởi vậy, ý nghĩ mượn sách của một nữ tiếp viên không 
ngừng xoáy trong não tôi, song tôi vẫn không đủ dũng cảm để 
nói ra. Trong lòng tôi đầy những mâu thuẫn và chán nản.
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Có thể, sau mỗi người tiếp viên đều có một câu chuyện 
thương tâm: chiến tranh loạn lạc, gia đình li tán, xã hội đầy cạm 
bẫy và hiểm ác, đều là những nguyên nhân dệt thành những 
câu chuyện thương tâm của họ, tôi tin trên thế giới này chẳng 
có ai sinh ra đã định mệnh làm “thần nữ”. Với tướng mạo của 
Vương Lệ Mỹ, lại đã học bậc trung học, câu chuyện của cô ấy 
chắc nhiều ẩn khúc. Nhưng những công việc mà tôi thừa hành, 
hoàn toàn không có công việc nào cho việc thăm dò đời tư của 
người khác. Dầu đề tài viết về việc tốt, nhưng nếu vì lợi ích bản 
thân để bộc lộ đời tư của người khác là chuyện không nên làm, 
là chuyện vô nhân tính.

Thế nhưng có một lần tôi vẫn lợi dụng cơ hội họp báo 
ở đơn vị phúc lợi, xin chủ nhiệm sự vụ của phòng tổng Kim 
Thành hỏi mượn cô Vương Lệ Mỹ cuốn sách Tâm lý học văn 
nghệ giúp tôi, sách nhanh chóng được mượn và đưa tới, tôi như 
được của báu, giở ngay chương đầu tiên:

Kinh nghiệm mỹ cảm là gì?

Chính là hoạt động tâm lý khi chúng ta thưởng thức cảnh 
đẹp tự nhiên hay vẻ đẹp của nghệ thuật.

Nhiều câu hỏi đáp xác thực như thế cũng chỉ có bậc đại 
sư mới có thể chỉ cho chúng ta thấy con đường thưởng thức 
cái đẹp.

Thế rồi tôi tranh thủ thời gian nhàn rỗi để đọc kỳ hết 
cuốn sách dày đến ba trăm bốn mươi ba trang, và làm một 
quyển bút ký đơn giản, mặc kệ nó có thể mang lại cho tôi bao 
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nhiêu tri thức, nhưng đối với việc thưởng thức cái đẹp coi như 
tôi có chút khái niệm và vài điểm tâm đắc.

Để không làm phiền người khác nữa, tôi trực tiếp nhờ 
bưu chính gửi trả cho Vương Lệ Mỹ, đồng thời tặng cho cô ấy 
một quyển sách Dưới song cửa Bắc của Trương Tú Á, và còn lấy 
cuốn sách Sự uyên áo của nghệ thuật mà tôi có gửi cho cô ấy 
mượn, kèm phụ một mảnh giấy nhỏ, hy vọng cô ấy có thể lý giải 
được cái xấu cái đẹp của con người chân chính từ trong cuốn 
sách Sự uyên áo của nghệ thuuật. 

3.

Tháng 6 là mùa kết thúc kỳ kiểm tra hàng năm.

Để dự toán cho năm mới, đêm ngày phải tăng ca, kế 
hoạch đọc sách mà tôi chủ động đặt ra đành bỏ dở nhưng 
cũng khiến tôi thể nghiệm được một điều rằng một thanh 
niên chưa học qua trường lớp đàng hoàng, muốn lập thân 
trong xã hội này, người đó phải bỏ tâm huyết và trả giá gấp 
bội so với người khác.

Tôi trở về từ buổi họp ở trung tâm Văn Khang, trên bàn 
đã thấy có một gói bưu kiện được gói ngay ngắn vuông vức để 
đó, tôi biết ngay đó là gói sách.

Trần tiên sinh,

Cảm ơn ông đã gửi cho tôi cuốn Dưới song cửa Bắc, nó là 
món quà đầu tiên duy nhất trong đời tôi thích nhất. Bình thường 
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tôi chỉ nhận được tiền. Phòng trà Đặc Ước là công việc ông điều 
hành, đối với những người tiếp viên như chúng tôi, tôi tin ông 
hiểu hơn tôi rất nhiều.

Cuốn sách Tâm lý học văn nghệ là của cha tôi để lại, tuy 
tôi đã xem qua mấy lần nhưng hoàn toàn không lĩnh ngộ được 
gì, ông đã thích nó vậy tôi xin tặng ông. Còn cuốn Sự uyên áo của 
nghệ thuật cũng thâm sâu khó hiểu như sách kia, cảm ơn ý tốt 
của ông. Thật ra cái đẹp hay cái xấu của nhân tính hoàn toàn 
không phải đến cùng lúc khi con người ra đời mà nó ít nhiều chịu 
ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hiện thực.

Chúc ông nhiều may mắn.

Vương Lệ Mỹ

Đọc xong mẩu giấy cô ấy kẹp trong cuốn sách, tôi đặt 
cuốn sách xuống, trong lòng không có sự thay đổi gì rõ ràng, 
vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc bận rộn của mình.

Mỗi khi đến thứ hai, ngoài rạp chiếu phim ra, các đơn 
vị phúc lợi khác đều được nghỉ xả hơi một ngày. Đương nhiên 
phòng trà Đặc Ước cũng không ngoại lệ. Các tiếp viên trong 
buổi sáng phải đi kiểm tra các bệnh về tính dục theo quy định 
của đơn vị quân y, một khi ai bị phát hiện dương tính thì buộc 
phải dừng hành nghề, đồng thời phải chịu chuyển đến trung 
tâm trị liệu phòng ngừa bệnh tính đặt ở gần Thượng nghị y 
viện để chữa trị. 

Chúng ta đều biết, với trình độ y tế những năm 1960, 
những loại bệnh về tình dục tuy không phải là chứng bệnh gì 
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đáng sợ, nhưng nếu như mắc phải bệnh “lậu Gonorrhea”, thì 
đường tiết niệu của người bệnh sẽ bị sưng đỏ lở loét; còn nếu 
mắc bệnh “giang mai” một khi đã nhập thể, nhẹ thì đau đớn, 
nặng thì mất mạng. Như nếu phát hiện ra bệnh mà không chữa 
trị dứt điểm sớm, sẽ bị truyền nhiễm khi quan hệ, nặng thì hậu 
quả càng khó lường. Vì thế vì sức khỏe của binh lính, đơn vị 
thừa hành phải kiểm tra các bệnh tính dục vào mỗi sáng thứ 
hai, và sau khi kiểm tra, việc chữa trị cũng được xem trọng. 
Đương nhiên có khi cũng phát hiện ra chuyện một số ít tiếp 
viên đưa hối lộ cho nhân viên y tế để làm báo cáo sai sự thật, 
hoặc đến trung tâm trị liệu rồi thì không trị triệt để, âm thầm 
tiếp tục hành nghề. Với các tệ nạn như vậy, các đơn vị thừa hành 
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khúc mộng ảo của Hồ Phẩm Thanh tặng cho cô ta, hy vọng cuốn 
sách này có thể làm bạn cùng cô trong những ngày thiếu tự do.

Bước vào phòng bệnh, một luồng hơi thuốc nồng nặc 
cùng mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Bên trong kê mười hai chiếc 
giường bệnh. Đương nhiên, hoàn toàn không phải ai làm tiếp 
viên cũng mắc bệnh, mà trên tỉ lệ nếu vượt quá số năm phần 
trăm là báo động đỏ. Đơn vị quân y cứ nhắc đi nhắc lại tuyên 
truyền với đám quan binh rằng: “Trước khi hành sự uống thật 
nhiều nước, sau khi hành sự xong phải đi tiểu”, thậm chí mỗi 
một nơi bán vé của phòng trà còn bán cả “áo đi đêm”. Nhưng 
lạ là nhiều người thà chịu mắc bệnh uống thuốc chích kim, chứ 
không chịu đeo cái “găng bảo hiểm”, quan niệm sai lầm này 
đến nay vẫn không thay đổi, càng chứng tỏ trình độ vệ sinh của 
người trong nước kém xa so với các nước ở Âu Mỹ.

Nhân viên y tế biết lai lịch của tôi đến đây, hai bên chào 
hỏi nhau xong, tôi chẳng ngại mấy ánh mắt hoài nghi của họ 
bước vào trước giường bệnh của Vương Lệ Mỹ.

- Vương Lệ Mỹ, khổ cho cô quá.

Cô ta ngẩng đầu lên, chúm chím làn môi, khẽ cười cười 
với tôi. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia của cô ta không che 
được bờ môi nhợt nhạt kém sắc, quầng mắt đen thâm, có lẽ do 
mất ngủ và kém sức nhiều đêm.

- Tôi mang đến cho cô một quyển sách, hy vọng cô sẽ thích.

Cô ta đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, nhận quyển sách từ tay 
tôi, nhỏ giọng nói:
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- Cảm ơn.

Tôi hỏi đơn giản về số người đã tiếp xúc với cô ta, ánh 
mắt hoài nghi của mấy người kia nhìn tôi bây giờ mới biến mất. 
Tôi không dám ở lại lâu, cũng không đủ can đảm để nhìn thêm 
cô ta một lần nữa, thầm sợ sẽ có thêm một vài tin đồn thất thiệt, 
lại bị người ta thêu dệt đồn đại. Xã hội này đáng sợ, khiến tôi 
không thể không thận trọng, không thể không đề phòng.

Người ta quen biết nhau cũng giống như câu chuyện 
thần thoại có chút thần kỳ. Dần dần, tôi phát giác, hình ảnh của 
Vương Lệ Mỹ thường xuyên lướt qua trong đầu óc tôi. Là tốt 
hay là xấu, quan điểm thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, càng 
khó đem ánh mắt của người đời mà so sánh.

4.

Thời gian luôn là kẻ phản lại mọi tính toán.

Mùa trung thu lại đến, đơn vị chúng tôi ngoài sự vụ phúc 
lợi ra, còn lo cả việc ủy lạo lễ Tết hàng năm. Tuy mỗi nhân viên 
tham mưu đều có việc riêng, nhưng gặp lễ Tết, ắt phải cùng 
nhau hiệp sức, phân công làm việc, phát huy tinh thần hội đoàn, 
giải quyết hết tất cả sự việc. Các tham mưu chia nhau theo cấp 
trên đến Ly Đảo thăm hỏi, hoặc theo các phu nhân thăm hỏi 
các quan binh nằm viện, hoặc sắp xếp đoàn văn nghệ để biểu 
diễn… Còn tôi thì ở lại văn phòng làm việc, xét phát lương tiền 
cho các đoàn thể các đơn vị, và tiền lễ trung thu cho các quan 
chủ quản. Vừa đến văn phòng thì bao nhiêu thứ tiền lương, tiền 



48 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

48 

lễ, công văn, đóng dấu cứ không ngừng bày ra trước mắt. Vì thế 
tôi không thể không cẩn thận, phòng sai sót.

Trong một lúc rảnh rỗi, tôi giở nắp ly, uống một ngụm trà 
thơm, nhắm mắt lại, ưỡn người ra, dựa vào ghế, thư giãn một 
chút, hưởng thụ giây phút không tên, thật sự sướng như tiên.

Đang lúc miên man, viên truyền lệnh mang một gói đồ 
vào đặt lên bàn tôi.

- Ai gửi đấy? – Tôi nói mà hoàn toàn không nhìn kỹ vật gì, 
thuận tay lấy nó để xuống bàn.

- Sĩ quan trưởng. – Viên truyền lệnh trả lời. Ba tiếng “sĩ 
quan trưởng” khiến tôi có chút kinh ngạc, thế rồi tôi cúi người 
xuống lại nhặt gói đồ lên, mở lớp bao giấy, thì ra là một hộp 
bánh trung thu do công ty Malaixia Đài Bắc sản xuất, qua lớp 
màn trong suốt của hộp bánh bên trong, tôi nhìn thấy có kẹp 
một mẩu giấy nhỏ.

Gửi ông Trần,

Lại đến tiết Trung thu nữa và tôi vẫn còn luân lạc nơi 
chân trời, dù quê quán trong lý lịch ghi rõ ràng là Thành phố Hải 
Khẩu tỉnh Hải Nam, nhưng tôi chưa từng được thấy Hải Nam. 
Ngoảnh đầu lại, đã là trung thu thứ hai mươi ở xứ người xa lạ, 
mà quê hương nào biết nơi nào, khiến cho người ta có cảm giác 
hoang mang.

Bánh của ai gửi tới có lẽ ông biết rõ hơn tôi, chuyển đến 
ông một phần, xin đừng lấy làm lạ. Giả như ông bằng lòng cùng 
thưởng thức trăng thu với một người tiếp viên trọ ở Kim Môn, 
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thì tối mai bảy giờ tôi sẽ đợi ông ở cửa hí viện Kiều Thanh. Nếu 
có ý ngại, gặp nhau chi bằng chẳng gặp nhau.

Lệ Mỹ

Tôi khóa hộc tủ bàn, bước vội rời văn phòng, chẳng lo nổi 
chuyện lương hướng và tiền lễ nữa. Trên quảng trường Minh 
Đức, đứng nhìn căn phòng núi Thái Võ tráng lệ, tôi ngưỡng 
vọng những tảng đá cao vót trên đỉnh núi Thái Võ và những kỳ 
hoa dị thảo mọc trong kẽ đá. Những làn gió nhẹ man mát, tôi 
hít từng hơi từ bầu khí trong lành khiến mình như bồng bềnh 
trong hang thúy xinh đẹp u nhã này.

Đêm thu hôm đó, tôi không tham gia dạ hội trăng rằm, tôi 
đi từ sân vận động Võ Dương xuôi theo con đường nhỏ quanh 
co. Ruộng dưa hai bên đường lá xanh rờn bò lan ra ngoài triền 
ruộng, ngọn dưa đội cả đất bùn đã dần dần nứt ra, năm nay dưa 
ắt được mùa.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, hai bên đường đã có mấy chiếc 
lá phong rụng sớm, nghĩ đến cuộc hẹn hò với một người tiếp 
viên mà xã hội này không dung thứ, tâm trạng vừa hưng phấn 
vừa mâu thuẫn nổi lên giằng xé trong lòng tôi. Có lẽ điều tôi lựa 
chọn hôm nay là đúng, dù hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác 
nhưng nhân cách thì như nhau, khi chúng ta nhận định nó, đọc 
hiểu nó với một tâm hồn thế nào mà thôi. Nhưng lúc ấy, khi tôi 
đưa tay ra không biết là đôi tay của tình bạn hay đôi tay của 
tình yêu, tôi cảm thấy mịt mờ không hiểu.
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Từ đường Phục Hưng làng Tân Thị, rẽ phải sang đường 
Tự Cường, rẽ trái sang đường Trung Chính, hí viện Kiều Thanh 
ở ngay trước mắt tôi. Cô gái mặc bộ âu phục màu xanh nhạt 
không phải là Vương Lệ Mỹ đó sao? Cô ấy hình như đã nhìn 
thấy tôi, đưa tay nhè nhẹ vẫy vẫy về hướng tôi. Tôi đã không 
dằn được niềm vui trong lòng mình, bước nhanh về phía trước, 
đưa ngón tay út nhẹ nhàng móc lấy ngón tay áp út của cô ấy, 
một làn hương thanh nhạt, một nụ cười mỉm chân thành, là 
biểu hiện cho sự tôn quý của một người con gái.

Chúng tôi im lặng bước đi trên con phố của xóm Tân Thị, 
những niềm vui trong lòng lâu lâu lại dâng lên, bất chợt chúng 
tôi nhìn nhau cười, có lẽ đấy là thời khắc bình yên nhất của sự 
yên lặng. 

Nhìn ra xa xa, vầng trăng đã lên cao trên đầu phố, dưới 
ánh trăng thanh khiết, chúng tôi chọn một trảng cỏ sạch sẽ 
trong vườn cây dong hướng lên vầng trăng đang dần dần nhô 
cao và ngồi xuống.

- Anh Trần, nói ra thật buồn cười, chúng ta đã đi một 
đoạn đường khá xa nhưng lại chẳng nói với nhau một câu nào. 
– Cô ấy bĩu cái môi nhỏ nhắn ra vẻ vui nói.

- Lệ Mỹ, nói ra cũng buồn cười thật, khi tôi báo cáo nghiệp 
vụ trong vòng mười phút với cấp trên, chuyện gì tôi cũng có thể 
nói được, thế mà giờ trước mặt cô, cứ như là một đứa trẻ mới 
vào lớp một, chẳng biết nói gì với cô giáo cho phải phép? – Tôi 
thành thật nói.
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– Cô ấy bĩu cái môi nhỏ nhắn ra vẻ vui nói.

- Lệ Mỹ, nói ra cũng buồn cười thật, khi tôi báo cáo nghiệp 
vụ trong vòng mười phút với cấp trên, chuyện gì tôi cũng có thể 
nói được, thế mà giờ trước mặt cô, cứ như là một đứa trẻ mới 
vào lớp một, chẳng biết nói gì với cô giáo cho phải phép? – Tôi 
thành thật nói.
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- Có lẽ do thời gian chúng ta quen nhau quá ngắn, chưa 
đủ hiểu nhau mới không thể cởi mở nói năng tự nhiên được. – 
Cô ấy nói một cách đàng hoàng.
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ngồi trên trảng cỏ xinh đẹp này chính là để hai bên có thể hiểu 
nhau sâu hơn.

- Ngắm trăng cùng một nữ tiếp viên đã trải bao dâu bể, 
ông không cảm thấy thiệt thòi sao?

- Bất luận là trong mắt tôi hay trong lòng tôi, cô là một 
người hoàn mỹ, không giống như những tiếp viên khác. Nói 
thẳng thắn, với vẻ xinh đẹp và học lực của cô, hình như cô 
không nên chọn nghề này. Có lẽ cảnh ngộ của cô không thể 
dùng ba câu hai lời mà nói hết được… – Tôi không đủ can đảm 
để nói tiếp nữa.

- Không, ông sai rồi. – Cô ta lắc lắc đầu với vẻ buồn bã, 
tiếp: - Cảnh ngộ của tôi chỉ có ba câu: cha mất, mẹ cải giá, 
em còn nhỏ và hai lời là: số khổ, mệnh khổ. – Nước mắt cô 
như những hàng ngọc đứt lại nối, từng hạt từng hạt rơi xuống 
triền cỏ.

Tôi vội vàng rút chiếc khăn mùi xoa, nhẹ nhàng lau 
những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt của cô ấy.

- Xin lỗi Lệ Mỹ, tôi không nên nói những điều thương tâm 
ấy trong tiết trung thu này. – Tôi vớt vát nói.

- Không, ông nói đúng, có thể làm giảm một phần mối 
hoài nghi trong lòng ông, ngày sau chúng ta mới có thể là một 



52 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

52 

đôi bạn nói với nhau những điều thoải mái nhất. – Cô ấy dừng 
lại một lát, – nếu ông không chê.

- Được. – Tôi đưa tay ra, cô ấy cũng đưa tay ra cùng lúc, 
để tôi nắm chặt lấy. - Ngày sau trong lòng cô có tôi, và trong 
lòng tôi có cô đó nhé.

Cô ấy cười, nụ cười mỉm mang theo ngấn lệ, dưới ánh 
trăng sáng càng hiện vẻ nhu mì và thanh thoát.

Cả hai trầm mặc rất lâu, vầng trăng đã bị đám mây đen 
che lấp, đêm cũng dần khuya, chúng tôi ngồi thưởng thức có 
phải là ánh trăng của tiết trời trung thu? Không, chúng tôi cùng 
thưởng thức ánh trăng vĩnh hằng trong lòng mình. Cô ấy đột 
nhiên dựa đầu vào vai tôi, một làn hương tóc dìu dịu, tiếng 
trùng thu kêu rỉ rả, trong đêm vắng yên ả, trên bờ cỏ biếc xanh 
này, tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, vuốt vuốt mái tóc bời của 
cô ấy đã bị gió thổi vờn trên mặt, một lần lại thêm lần nữa, lại 
thêm lần nữa, lần nữa…

 

5.

Trong đợt luân chuyển hàng năm, Lệ Mỹ được chuyển 
đến phòng trà Đông Lâm ở Ly Đảo.

Đông Lâm nằm ở làng Liệt Tự, là một khu thị tứ nhỏ khá 
phát triển về thương nghiệp, có những con đường khang trang 
sạch sẽ, có nhiều hàng quán kinh doanh đủ các loại. Bộ chỉ huy 
thủ bị quân khu Liệt Tự, “hí viện Quốc Quang”, “trạm cung ứng 
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hàng hóa phúc lợi miễn thuế”, “sơn trang Hổ Phong” của ban 
tiếp tân thuộc quân đội, đều đóng cách Đông Lâm không xa.

Phòng trà Đông Lâm chỉ có khoảng mười lăm nữ tiếp 
viên, chung quanh phòng trà khá dơ bẩn lộn xộn, cũng dễ làm 
ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của các tiếp viên. Đương 
nhiên với người chiếm số phiếu cao ở Kim Thành như Lệ Mỹ, 
khi đổi sang đơn vị mới, với hình ảnh mới, số phiếu phục vụ 
quan binh đến phòng vẫn cao không đổi. 

Một hôm, tôi đột nhiên nhận được một bức thư, cô ấy 
nói với tôi rằng cô ấy đã mang thai, không biết là của ai. Là của 
quan hay của lính? Là của thiếu úy hay của thượng úy? Hay là 
của sĩ quan trưởng? Hoàn toàn không biết được.

Theo quy định bấy giờ, cô tiếp viên nào lỡ mang thai sẽ bị 
đưa đến bệnh viện để phá thai, đồng thời có thể xin một khoản 
phí trợ cấp dinh dưỡng. Nhưng việc phá thai sẽ có hại đến việc 
sinh nở sau này và thậm chí làm tổn thương đến cơ thể người 
mẹ, thậm chí còn để lại di chứng nặng nề. Nhưng đối với những 
tiếp viên mưu sinh bằng thể xác, việc mang thai không chỉ ảnh 
hưởng đến chuyện làm nghề của họ, vả sinh ra một đứa trẻ 
không biết cha là ai thì càng khổ. Nếu chọn con đường phá thai 
thì vô hình trung giết hại một sinh mạng bé nhỏ, liệu họ có yên 
tâm không? Liệu có gặp báo ứng? Vì vậy, tôi lập tức viết cho cô 
ấy một bức thư và nói rõ, nếu tạm thời cô ấy không thể hành 
nghề, như cần một khoản tiền để chi tiêu thì tôi có thể bớt một 
khoản lương của mình để san sẻ cho cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể 
bình an sinh đứa bé ra, mặc kệ đứa bé ấy là con của ai, phải giữ 
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mạng sống cho nó. Biết đâu tương lai cô ấy sẽ nhờ cậy được 
đứa bé không rõ cha là ai này.

Bụng cô ấy ngày càng to lên, Lệ Mỹ cũng ngừng hành 
nghề. Chúng tôi hẹn nhau vào ngày 12 tháng Giêng đến chùa 
Hải Ấn ở núi Thái Võ lễ Phật. Chưa đến chín giờ, tôi đi thẳng từ 
đường hầm Trung Ương đến trạm chờ tạm ở mộ Thái Võ Công. 
Lúc đó, trời rơi mưa phùn gió nhẹ thổi, tôi nhìn dòng xe buýt 
và dòng người tấp nập qua qua lại lại, tay tôi cầm chiếc dù đen, 
nhưng vẫn không cản được cái gió lạnh buốt xương. 

Dưới bức tường bên đường, mấy cây đào thấp lè tè đang 
vươn cành nõn, cơn mưa phùn nhẹ bay trên những nụ hoa 
đang hé nở. Hoa đào chớm nở, mùa xuân sớm đã ngự trị trong 
cõi trần gian, chúng tôi còn mong chờ điều gì nữa? Mong chờ 
điều gì? Mùa xuân tươi đẹp kia có nghe thấy lời tâm sự của 
chúng tôi? 

Chợt một chiếc taxi màu đỏ đỗ ngay chỗ của tôi, Lệ Mỹ 
mở cửa xe, tôi nhanh chóng bước tới đỡ lấy cô ấy.

- Xin lỗi đã để anh chờ lâu, vì sóng gió lớn quá nên rất lâu 
thuyền mới có thể đi được. – Cô ấy quấn lại chiếc khăn kéo lên 
cao, rồi mới nắm chặt tay tôi nói: - Lạnh quá.

Tôi cúi đầu, nhìn mái tóc đẫm nước của cô ấy, nói như 
an ủi:

- Lệ Mỹ, chúng ta còn cả đoạn đường dài, đừng ngại lạnh 
nhé, trên đường đời đầy gió sương mưa tuyết, anh vẫn sẽ sưởi 
ấm cho em.
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- Anh nói cứ như đoạn thoại trong phim tình cảm í. – Cô 
ấy cười nói, nhè nhẹ ngắt tôi một cái.

- Nếu đúng vậy, thì nữ diễn viên chính là Vương Lệ Mỹ 
em đó. – Tôi cười.

Cô ấy cũng cười, nụ cười như mang đầy hạnh phúc.

Chúng tôi đội cơn mưa phùn, men theo con đường đầy 
sình lầy, từng bước tiến lên trước, hoa cỏ dại hai bên đường 
đang đẫm ướt dưới cơn mưa xuân, càng lộ vẻ biếc xanh mơn 
mởn. Lệ Mỹ bắt đầu bước chậm chạp, thở dốc, nói không ra hơi, 
nhưng cũng gượng làm mặt vui, càng khiến tôi thấy yêu hơn. 
Tôi dừng bước, ngoảnh đầu lại.

- Em mệt rồi à. – Vừa nói tôi thuận tay kéo cô ấy.

Chúng tôi ngồi xuống một phiến đá bằng ở bên đường, 
có lẽ do đi đường, leo dốc nên cảm thấy hơi nóng một chút, Lệ 
Mỹ mở một cúc áo ngoài, khi tôi nhìn thấy cái bụng tròn của cô 
ấy, chợt trong lòng tôi có một ý nghĩ thương cảm và buồn buồn. 
Tôi lắc lắc đầu, thở một hơi dài, trong lòng thầm cầu nguyện 
cho đứa bé đang nằm trong bụng cô ấy là một viên ngọc sáng.

- Thở dài gì thế? Người đáng thở dài là em chứ đâu phải 
là anh. – Cô ấy nói.

Tôi lặng thinh không đáp, hai mắt chăm chú nhìn lên đầu 
núi trùng điệp quanh co.

- Dường như em cảm nhận được những điều anh nghĩ 
nhiều hơn cả những gì anh nói. – Cô ấy bảo.
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- Em đâu phải nhà tâm lý học mà biết? – Tôi kéo tay cô ấy 
kẹp trong hai lòng tay của tôi, vừa cười vừa nói.

- Còn chối! – Cô ấy hích chiếc mũi lên.

- Vậy em đoán xem, anh đã biến thành quái lạ từ khi 
nào nào?

- Hãy cởi lòng ra, đừng có chau mày, đừng có nghĩ nhiều 
hơn nói thì không quái lạ như thế!

- Cảm ơn em mở đường. Đúng vậy, trong lĩnh vực văn 
học rộng lớn, suy nghĩ và tìm tòi quá độ, khiến mình bị giam 
lỏng trong vòng cô đơn. Lệ Mỹ, nói thẳng ra thì, anh thực tình 
là nghĩ nhiều hơn nói, nhưng em lại là người con gái khiến anh 
nói nhiều hơn đấy, vì thế anh rất trân quý tình cảm của em. 
Trong biển người mênh mông, chỉ mong chúng ta có thể cổ vũ 
và chăm sóc quan tâm cho nhau. – Tôi nói có vẻ thê lương.

- Vậy chúng ta hãy giữ lời hứa của chúng ta dù cho có ở 
chân trời góc biển. – Cô ấy nói rất nghiêm túc: - Trên con thuyền 
cuộc đời vô định chỉ mong cho chúng ta có thể khắc phục mọi 
cảnh khó khăn dắt tay nhau lèo lái đến vịnh cảng ước mơ nhé.

- Thôi đi tiếp nào, Lệ Mỹ, chùa Hải Ấn không còn xa nữa 
đâu. – Tôi kéo tay cô ấy đứng lên. Những cơn gió núi vẫn như 
chích vào xương, cơn mưa phùn bắt đầu nhẹ hạt hơn, tôi mở 
dù ra, dìu cô ấy đi từng bước, từng bước trên con đường hương 
thơm ấm áp niềm hạnh phúc.

Đến chỗ đánh cờ của Trịnh Thành Công, chúng tôi đứng 
trên bức tường thành thiên tạo cúi nhìn xuống thôn Đẩu Môn 
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ở phía dưới, kia là đám ruộng rờn xanh, kia là xóm nhà cũ, mấy 
con trâu đang nhởn nha gặm cỏ, bức tranh mùa xuân nơi núi 
Thái Võ, trong cơn mưa lún phún càng khiến nó đẹp mê hồn.
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- Nhưng kiếp này chắc vô vọng rồi, lúc nhỏ từng nghe 
ba em nói, ông nội ở Hải Khẩu có hơn một trăm mẫu ruộng, 
ở đường Hải Phủ còn có cả xưởng gạo, liên tiếp mấy căn liền. 
Nhưng ông đã bị đấu tố rồi. – Cô ấy nói trong bi quan.

- Người hiền ắt gặp lành, nhìn biển than thở cũng vô ích. 
– Tôi an ủi cô ấy.

Ngang qua tấm bia khắc “Vô vong tại Cử”(1) thì đã thấy 
chùa Hải Ấn hiện ra. Đập vào mắt tôi là tòa kiến trúc u nhã với 
những hàng cột lớn. Chúng tôi rửa tay ở chiếc bồn nhỏ bên 
cạnh hồ Trám Nguyệt để gột rửa những nhơ bẩn trần gian. 
Tương truyền hồ Trám Nguyệt dầu gặp mưa lớn cũng không 
hề tràn, bốn mùa không cạn, nước hồ trong suốt có thể thanh 
tâm trừ bệnh.

Trong chùa thờ đức Như Lai và Phật Quan Âm, trấn thủ 
hai bên là mười tám vị la hán được tạo tác sống động như thật. 
Lệ Mỹ chắp hai tay, quỳ trước tượng Như Lai và Phật Quan Âm 
khấn nguyệt, thần sắc thành kính, nhưng không hiểu cô ấy cầu 

1. Tấm bia đá này do Tưởng Trung Chính (tức Tưởng Giới Thạch) viết, 
có nghĩa là “Đừng quên chuyện ở đất Cử”.
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điều gì. Tôi cũng cầm một nén hương, cúi lạy ba lạy mà không 
biết cầu xin điều gì. Tôi mặc niệm điều gì? Xin Quan Âm đại 
sĩ, Như Lai Phật Đà, hãy phò hộ chúng con luôn thuận lợi may 
mắn trên bước đường tương lai.

Men theo đường núi quanh co, chúng tôi lên đến hang 
núi Thái Võ. Lệ Mỹ không có ý kiến nào trong suốt hành trình, 
tất cả đều do tôi sắp đặt.

- Lệ Mỹ, phía Tây sườn núi có một căn gác nhỏ, nó từng là 
hành quán của Tưởng tổng thống khi ở Kim Môn, ở đó có biển 
“Thái Võ sơn phòng” do Tưởng phu nhân chính tay đề, nhưng 
nay đã thành “Thư viện Minh Đức”. – Tôi nói và chỉ về tòa nhà 
màu trắng dưới sườn núi. - Chúng ta có thể đến đó đọc sách. 

- Thật à, đã mấy năm nay em chưa được vào thư viện. – 
Cô ấy lắc mạnh tay tôi, vui vẻ nói.

Còn cách sơn phòng không xa, văn phòng của tôi cũng 
nằm ở bên trái quảng trường Minh Đức, nhưng tôi hoàn toàn 
không muốn Mỹ Lệ đến đó để tránh những phiền phức không 
cần thiết. Thế nên, chúng tôi đến thẳng thư viện. 

Tại quầy đăng ký mượn sách, lại gặp Hồng Kính Vân. Ông 
Hồng tốt nghiệp khoa Mỹ thuật tại Đại học Sư phạm, tác phẩm 
của ông từng được triển lãm nhiều lần ở trong nước, hiện cũng 
đang trong thời gian phục dịch.

Tôi giới thiệu qua cho họ biết nhau, Lệ Mỹ cũng tự nhiên 
chìa tay ra.

- Chào ông Hồng.
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- Chào cô Vương.

Họ lịch sự bắt tay nhau.

Nhưng tôi phát hiện, hình như người họa sĩ ấy đang đánh 
giá Lệ Mỹ. Có lẽ, họ tìm thấy sự linh cảm, một bức tranh dường 
như đang thành hình trong đầu người họa sĩ ấy, tôi lại là người 
yêu văn chương, về mặt thẩm mỹ hẳn không nhanh nhạy bằng 
ông ta.

Lệ Mỹ bị người họa sĩ nhìn nên có vẻ lúng túng, nép vào 
người tôi, nắm chặt tay tôi.

- Đẹp quá! – Hồng Kính Vân vui mừng reo lên: - Khí chất 
cao nhã, dung mạo phi phàm như người đẹp dưới ngòi bút của 
thầy Trần Cảnh Dung.

Chúng tôi không nhịn được cười cùng cười vang. 

Hồng Kính Vân đưa chúng tôi vào kho chứa sách, đó là 
một kho chứa sách đặc biệt, để Lệ Mỹ được mở mang tầm mắt. 
Nhưng chúng tôi không ở đó quá lâu. Bất chợt, mưa ngoài trời 
rơi mỗi lúc một dày, chúng tôi đứng trên hàng hiên sơn phòng, 
lắng nghe tiếng mưa lách tách, cảnh đẹp hang núi đều thu vào 
trong tầm mắt.

Lắng nghe mưa, ngắm cảnh đẹp ở sơn phòng núi Thái 
Võ, có lẽ đó là những hồi ức đẹp nhất trong đời của chúng tôi. 

6.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã tới mùa đông.
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Lệ Mỹ từ phòng trà Đông Lâm được điều trở lại “Bộ quân 
quan” của phòng trà Sơn Ngoại, hoàn toàn thuận lợi để sinh 
con. Qua sự giới thiệu của viên quản lý, cô ấy được một người 
phụ nữ trung niên giúp việc chăm nom. Sau khi Lệ Mỹ sinh con, 
mặc dù tôi có nhờ người mang đến cho cô ấy ít thực phẩm dinh 
dưỡng, nhưng tôi bặt không dám gặp cô ấy. Trong lòng tôi rối 
bời những mâu thuẫn, vừa muốn gặp cô ấy, lại vừa sợ gặp cô ấy, 
nhưng chẳng hiểu vì sao.

Một buổi chiều chủ nhật, cũng là ngày thứ tám từ sau khi 
Lệ Mỹ sinh con, tôi đến phòng của cô ấy trong tâm trạng đau 
khổ khó tả và rối như mớ bòng bong.

- Lâu quá không gặp. – Vừa gặp nhau cô ấy đã lạnh lùng 
nói: - Sợ à? Anh sợ người ta hiểu nhầm đứa bé là cốt nhục của 
anh à? Anh chẳng phải từng nói sẽ chăm sóc quan tâm nhau 
sao? Trong lúc em cần anh, nhớ anh, anh lại trốn một nơi thật 
xa. Tình cảm của chúng ta là gì? Tình thương, tình bạn, tình 
yêu, hay tất cả đều không phải? Anh còn trẻ, còn tương lai, còn 
lý tưởng. Còn em? – Cô ấy đột ngột ngưng lời, nước mắt lăn dài 
trên má: - Nói dễ nghe thì… em là tiếp viên, kỳ thực là… con đĩ. 
– Cô ấy nấc nghẹn khóc không ra tiếng.

- Lệ Mỹ. – Tôi chẳng để ý đến mọi thứ nữa, cứ ôm chặt lấy 
cô ấy. Tôi đang ôm một cơ thể mềm mại, không biết là may mắn 
hay bất hạnh; là hy vọng hay tai họa! Tôi không biết. Tôi rút 
chiếc khăn mùi xoa ra, lau những ngấn lệ trên gương mặt của 
cô ấy. - Xin lỗi Lệ Mỹ, cách hành xử của anh thật là tồi tệ.
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Mọi tức giận của cô ấy đều như tan biến, cô ấy lấy lại vẻ 
hiền hòa như trước.

- Đặt tên cho đứa bé đi! Nó ra đời là nỗi bất hạnh, 
cũng chính là nỗi bất hạnh của em, nhưng nó không thể 
không có tên.

Tôi trầm ngâm một lúc, đột nhiên nhớ đến:

- Lệ Mỹ, chúng ta không cần phải tin chuyện tốt xấu khi 
đặt tên, hãy gọi con bé là Vương Hải Lệ nhé. “Vương” là họ mẹ, 
“Hải” là Hải Nam, “Lệ” là một chữ trong tên của em. – Tôi nói 
có vẻ đắc ý.

- Vương Hải Lệ, Vương Hải Lệ, nghe hay lắm; cái tên nghe 
cũng nhã và lại có ý nghĩa. – Cô ấy vui mừng nói, lại hôn mạnh 
lên má tôi một cái. - Người yêu văn chương thật có khác, đặt 
tên nhanh thật.

Cô ấy cười, tôi cũng cười theo. Tiếng cười tràn ngập căn 
phòng nhỏ tối tăm, mang lại cho cô ấy chút niềm hy vọng. Đứa 
bé chào đời có thể là gánh nặng mà cũng có thể là chỗ nương 
tựa cho cô ấy. Nhưng để một đứa bé lớn lên, người mẹ phải hao 
tổn bao nhiêu là tâm huyết, bao nhiêu là vất vả. 

Như một hạt lúa nảy mầm phải qua gieo giống, tưới bón, 
trừ cỏ mới có thể thu hoạch. Người ta cũng đâu ngoại lệ, nhất là 
trong xã hội giáo dục bại hoại như thời bấy giờ càng không thể 
sơ suất được. Vấn đề sinh trưởng của một đứa trẻ, cả gia đình, 
nhà trường, xã hội đều phải gánh một phần trách nhiệm như 
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nhau. Sinh con thì dễ, nuôi được con cũng không khó, mà dạy 
dỗ con cái mới là một gánh nặng tâm lý vô hình.

7. 

Trong số các bức thư xin xuất nhập cảnh đệ trình lên 
trung tâm Phúc Lợi của các tiếp viên, tôi phát hiện có thư dán 
hình của Lệ Mỹ và Vương Hải Lệ, với lý do xuất cảnh về thăm 
người thân. Trong nội quy của phòng trà Đặc Ước, chỉ cần tiếp 
viên có thời gian phục vụ ba tháng và có lý do chính đáng đều 
được xin xuất nhập cảnh; nếu thời gian phục vụ chưa đủ ba 
tháng thì phải bị khấu trừ chi phí chiêu mộ của trạm chiêu mộ 
Đài Bắc, không những vậy còn bị sát hạch rất nghiêm khắc. 
Đương nhiên Lệ Mỹ đến Kim Môn đã được một quãng thời gian 
dài, nên cô ấy có quyền về Đài Loan thăm người thân, nhưng 
điều khiến tôi khó hiểu là tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến 
việc ấy.

Tối hôm đó, thời tiết hơi oi bức, những ánh sao nhấp 
nháy trên trời xa càng hiện rõ hơn, đêm không trăng, mặt đất 
tối đen như mực, khiến người ta có cảm giác ghê rợn. Chúng tôi 
nắm tay đi dạo trên con đường đê yên ắng ở Thái Hồ. Đến lúc 
mệt thì ngồi dưới cội dương liễu, lắng nghe tiếng ếch và tiếng 
trùng kêu rỉ rả trong đêm.

- Giấy chứng nhận xuất cảnh đã làm xong rồi, bao giờ thì 
đi? – Tôi phá tan màn đêm tịch mịch, khẽ hỏi.
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dỗ con cái mới là một gánh nặng tâm lý vô hình.

7. 

Trong số các bức thư xin xuất nhập cảnh đệ trình lên 
trung tâm Phúc Lợi của các tiếp viên, tôi phát hiện có thư dán 
hình của Lệ Mỹ và Vương Hải Lệ, với lý do xuất cảnh về thăm 
người thân. Trong nội quy của phòng trà Đặc Ước, chỉ cần tiếp 
viên có thời gian phục vụ ba tháng và có lý do chính đáng đều 
được xin xuất nhập cảnh; nếu thời gian phục vụ chưa đủ ba 
tháng thì phải bị khấu trừ chi phí chiêu mộ của trạm chiêu mộ 
Đài Bắc, không những vậy còn bị sát hạch rất nghiêm khắc. 
Đương nhiên Lệ Mỹ đến Kim Môn đã được một quãng thời gian 
dài, nên cô ấy có quyền về Đài Loan thăm người thân, nhưng 
điều khiến tôi khó hiểu là tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến 
việc ấy.

Tối hôm đó, thời tiết hơi oi bức, những ánh sao nhấp 
nháy trên trời xa càng hiện rõ hơn, đêm không trăng, mặt đất 
tối đen như mực, khiến người ta có cảm giác ghê rợn. Chúng tôi 
nắm tay đi dạo trên con đường đê yên ắng ở Thái Hồ. Đến lúc 
mệt thì ngồi dưới cội dương liễu, lắng nghe tiếng ếch và tiếng 
trùng kêu rỉ rả trong đêm.

- Giấy chứng nhận xuất cảnh đã làm xong rồi, bao giờ thì 
đi? – Tôi phá tan màn đêm tịch mịch, khẽ hỏi.

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

63

- Sẽ đi chuyến đầu tiên, càng sớm càng tốt. Hải Lệ đã 
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- Không, không phải, Lệ Mỹ, anh sợ mất em. – Tôi ôm cô 
ấy chặt hơn, cố hết sức siết thật chặt.

- Chỉ cần anh đồng ý, chỉ cần anh không khinh thường 
em, anh Trần, dù chân trời góc biển em vẫn chờ anh.

- Lệ Mỹ, xin đừng gọi anh bằng họ, hãy gọi anh bằng tên!

- Không, dù kết cục sau này của chúng ta ra sao, trong 
lòng em, anh mãi mãi là anh Trần của em. 

Tôi lắc lắc đầu, như người vừa uống cạn một ly rượu 
đắng. Tình cảm tâm lý không phải như vị rượu. Sau vị đắng 
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chát là mật ngọt, hay chỉ càng thêm đắng, càng thêm chát ngắt! 
Lòng tôi ngập đầy câu hỏi, chỉ mong thời gian sẽ cho tôi một 
câu trả lời mỹ mãn.

Những ngày chờ đợi luôn dài dằng dặc càng khiến người 
ta sinh lòng nôn nóng.

Chớp mắt, những ngày phép của Lệ Mỹ đã hết, nhưng 
tuyệt nhiên không thấy cô ấy quay lại, thậm chí tôi không nhận 
được một bức thư nào. Kiểm lại những đồ đạc quan trọng của 
cô ấy, tất cả đều đã gói ghém gửi về Đài Loan. Có phải cô ấy sẽ 
chẳng bao giờ trở lại? Tôi cảm thấy mơ hồ không hiểu. Chút tình 
cảm dễ dàng đến cũng sẽ mất đi nhanh như thế sao? Đương khi 
tôi muốn đến với cô ấy, thì cô ấy lại đi bặt tích. Tâm trạng tôi 
tồi tệ cực độ, có lẽ chỉ có Lệ Mỹ mới có thể nhen lại chút hơi ấm 
trong lòng mình.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận được một bức thư:

 Anh Trần:

Em đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, em quyết định sẽ 
không trở lại Kim Môn nữa. Không trở lại Kim Môn không phải 
là muốn rời xa anh, mà là muốn rời xa môi trường không có chút 
nhân tính ấy, và để em mãi mãi rời xa những ký ức bất hạnh 
trong đời mình. Với anh, với em, với con bé tất cả đều tốt hơn. 
Nhưng tạm thời em không thể gặp anh, em sẽ luôn giữ lời hứa 
với anh rằng “dù ở chân trời góc biển nào em cũng vẫn đợi anh.”

Trong những ngày chúng ta quen nhau, em phát hiện ra, 
anh là một thanh niên Kim Môn chuẩn mực; anh đã nỗ lực rèn 
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luyện để bù chỗ thiếu trong con đường học tập của mình, anh có 
đủ tinh thần để bước chân vào thực tiễn và đạt được chức vị như 
hiện nay, đó là điều không phải thanh niên nào cũng làm được.

Lăn lộn trong cõi bụi hồng nhiều năm nay, đối với thiện ác, 
tốt xấu của cuộc đời, em đã quan sát từ thực tế khá nhiều, tuy 
anh là người từng đọc tác phẩm Mỹ học của Benedetto Croce, 
nhưng đó chỉ là lý luận suông, hoàn toàn chưa tự mình thể 
nghiệm và ấn chứng. Trong xã hội này, nói thật rằng, anh vẫn 
như một trang giấy trắng.

Em trai em đã tốt nghiệp đại học sư phạm, và đã được 
điều đến dạy học tại trường trung học vùng trung bộ. Theo nghề 
dạy học là chí nguyện cả đời của nó, hiện tại là thế, tương lai thì 
không biết sẽ đổi thay thế nào. Nó tin rằng nó có thể nuôi được 
em, nuôi được người chị từng vì cả nhà mà đi vào hầm lửa. Nỗi 
bất hạnh của em là nỗi đau mãi mãi trong lòng của đứa em em.

Khi em đã rửa sạch đôi tay đầy bùn tanh, em sẽ rửa sạch 
những vết nhơ trong lòng em bằng chính đôi tay của mình, em 
muốn khi em trao cho anh, em là người trong sạch và hoàn mỹ, 
dù em đang ở chân trời góc biển nào đó…

Chúc anh nhiều may mắn.

Lệ Mỹ

Năm đầu tiên khi Lệ Mỹ về Đài Loan, chúng tôi vẫn còn 
giữ liên lạc đều đặn mỗi tuần một bức thư, tình cảm của hai bên 
vì thế cũng ngày càng nồng và chúng tôi càng hiểu nhau hơn. 
Chúng tôi cũng dự tính cho cuộc sống sau này của mình, rằng 



66 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

66 

sẽ làm một căn nhà nhỏ ở một vùng quê xa xôi và sống hạnh 
phúc, nuôi một đàn gà vịt, ngày đội nón lá, tay cầm roi lùa đàn 
dê lên đầu non gặm cỏ, xa lánh cõi trần ồn ào, sống những ngày 
bình yên. Nhưng tất cả thành mộng huyễn khi bức thư số 76 
gửi Lệ Mỹ của tôi bị chuyển trả nằm trên bàn sách của mình, dù 
tôi đã cố gắng gửi thư hay điện báo, đều không được. Thứ bị trả 
lại không chỉ là tờ giấy của tôi mà có cả tình cảm đậm đà của 
mình! Tôi cảm thấy mịt mù, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, trong 
lòng tôi, không còn là những tương lai tốt đẹp nữa, chỉ có một 
hiện thực đau đớn và buồn bã.

Một năm. Hai năm. Ba năm. Năm năm. Mười năm…

8.

Không biết tự bao giờ nước mắt tôi lăn dài trên mặt, tôi 
choàng tỉnh. Lệ Mỹ kề sát người tôi, cô ấy rút chiếc khăn tay 
mềm mại nhẹ nhàng lau những ngấn lệ trên khuôn mặt tôi.

- Anh lại đang nhớ… – Cô ấy sờ vào mặt tôi thân thiết hỏi.

- Nhớ lại quá khứ của chúng ta.

- Thiệt thòi cho anh quá. 

- Không, anh không thấy bị thiệt thòi, chỉ là anh chưa 
chuẩn bị tâm lý, đột nhiên trong lúc bặt vô âm tín thì lại gặp 
em càng khiến anh thêm đau khổ mà trước đây anh chưa từng 
cảm thấy.

Cô ấy vừa cười vừa lắc lắc đầu.
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- Đừng coi em là kẻ phụ tình. Khi em nhận được thông 
báo của người thân ở Hongkong, em đã vượt sóng gió đi ngay 
về Hải Khẩu để kế thừa gia sản của ông nội, trong thời buổi đó, 
một phụ nữ như em, còn chịu nhiều khổ sở hơn cả anh! – Cô ấy 
giận dữ rời khỏi phòng. Tôi cúi đầu im lặng, một lát sau, cô ấy 
xách chiếc vali nhỏ đi vào phòng tôi.

- Anh xem đi. – Cô ấy mở chiếc rương, - Em từ Đài Loan 
qua Hongkong đến Hải Khẩu, em mang theo gì nào? Là vàng 
ngọc hay là tiền của? – Cô ấy đặt mạnh lên bàn một chồng thư, 
cao giọng nói: - Em đã mang theo bảy mươi lăm bức thư mà 
anh đã gửi cho em. – Cô ấy nói xong thì bật khóc. Phải chăng cô 
ấy khóc để giải tỏa hết nỗi oan uất và oán giận trong lòng?

Tôi đứng lên khỏi ghế, ôm lấy Lệ Mỹ như sợ cô ấy lại lần 
nữa rời khỏi tôi. Cô ấy khóc òa và ôm mạnh lấy tôi.

Khóc nữa đi, Lệ Mỹ, khóc để chúng ta mãi mãi ôm nhau, 
hãy khóc để trút hết những nỗi niềm. Khóc từ mùa xuân đến 
mùa hạ, từ mùa thu đến mùa đông, khóc cho nhòa đôi mắt, cho 
cạn khô dòng lệ. Tôi sẽ ôm em, em sẽ ôm tôi cùng đến thiên 
đường hay xuống địa ngục!

Mọi hiểu lầm giữa hai chúng tôi đều hóa giải, chúng tôi 
bình tĩnh lại sau một lúc không tự kiềm chế. Từ khi cô ấy đến 
Hải Khẩu kế thừa gia sản của ông nội để lại, và làm sao để xây 
dựng khách sạn với tập đoàn Hongkong, cô ấy đều kể lại một 
lượt. Tôi cũng thẳng thắn nói cho cô ấy biết, năm thứ hai bị mất 
liên lạc với cô ấy thì tôi từ bỏ công việc, mở một tiệm sách nhỏ, 
kinh doanh tạp chí và sách báo, chỉ cầu đủ ăn đủ mặc, chẳng 
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còn thiết gì với đời. Nhưng cô ấy không ngờ được hơn hai mươi 
năm trước một thanh niên mà trong mắt cô ấy rằng chuẩn mực, 
có chí tiến thủ, có lý tưởng, đầy hoài bão đã cam tâm sống một 
cuộc đời như bây giờ.

Đêm nay, nằm trong khách sạn hào hoa này, nhưng tôi cứ 
trằn trọc không chợp được mắt. Tôi kéo rèm nhìn ra, Hải Khẩu 
đã chìm vào đêm yên ắng, mấy ánh đèn đường rọi từng mảng 
sáng trong đêm, chỉ còn hàng dừa trong ánh đèn đường, cô đơn 
rủ những chiếc lá dài đong đưa trong cơn ngủ. - Ngủ đi thôi! 
Sáng mai hãy còn thức sớm. – Tôi tự lầm bầm trong miệng.

Nhưng đầu óc tôi vẫn không ngừng cuộc giao tranh, 
trong cơn hôn trầm tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

Ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ trên đầu giường 
báo thức, nhưng tứ chi của tôi như bất lực, đầu óc quay cuồng, 
cả người tôi nóng như lửa đốt, miệng khô khốc, ý thức mơ hồ, 
tôi bị sốt cao.

Lệ Mỹ cho gọi bác sĩ trong khách sạn, chích kim và cho tôi 
uống thuốc, lại cấm tôi không được tham gia các hoạt động của 
đoàn. Tôi van nài mãi, mong được đi cùng đoàn du lịch, nhưng 
lực bất tòng tâm, tôi đứng lên cứ bị đổ xuống. Lệ Mỹ được thế, 
lên lớp tôi mấy câu:

- Chẳng phải anh muốn đi cùng đoàn lữ hành đến “Tam 
Á”, đến “Thông Thập” à? Mau lên đi, cứ đi đến “Miêu Gia”, “Lê 
Trại” đi!
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Tôi gượng cười khổ trong thần trí mê man, mắt khép lại 
vô hồn, chỉ cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.

- Hai mươi năm sống những tháng ngày cô độc, anh phải 
nên mạnh mẽ, phải càng biết tự chăm sóc mình chứ. Xin hỏi 
Trần tiên sinh, nếu hôm nay người nằm xuống là em, anh phải 
làm sao, làm sao để lo cho em chứ? 

Tôi bị hỏi đến á khẩu không thốt nên lời.

Lệ Mỹ lại kêu trưởng đoàn lữ hành đến, mọi người cũng 
lục tục kéo đến thăm hỏi tình hình của tôi. Trong ánh mắt của 
họ, tôi tự hiểu, điều họ muốn nói là: “Cái ông già họ Trần cổ 
quái này thật là may mắn làm sao!” Người trưởng đoàn đồng ý 
không để tôi theo đoàn, nhưng bảo, đến một giờ trưa ngày hai 
mươi bốn tháng bảy phải đến sân bay Hải Khẩu đúng giờ, vì 
còn một hành trình nữa là đi Phúc Châu, Tuyền Châu, Hạ Môn. 
Nhưng Lệ Mỹ lại một mực thương lượng bàn bạc với người 
trưởng đoàn và hủy hết mọi hành trình của tôi, đồng thời còn 
thay mặt trưởng đoàn lữ hành nhận “hộ chiếu” và “chứng nhận 
Đài bào” cho tôi. Tôi cũng không còn hơi đâu để níu kéo nữa, tất 
cả mọi việc đều do cô ấy sắp xếp.

Sau hai ngày uống thuốc nghỉ ngơi, cơn sốt của tôi đã hạ, 
cơ thể suy kiệt của tôi cũng dần hồi phục.

- Cơ thể khỏe mạnh rồi thì sợ gì không có nơi để đi chơi. 
– Lệ Mỹ luôn nói như thế.

Nhưng, chớp mắt một cái đã là ngày thứ năm tôi ở Hải 
Khẩu, Lệ Mỹ hoàn toàn không sắp xếp cho tôi bất kỳ một việc 
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gì. Mỗi ngày cô ấy bận đầu tắt mặt tối. Sau bữa ăn sáng, cô ấy 
giao cho người trợ lý đưa tôi đi cắt tóc, và còn dặn đi dặn lại, 
phải nhuộm đen cái đầu bạc phơ của tôi; phải chải dầu sấy 
hơi, cạo mặt cạo râu. Đã lâu tôi không để ý gì đến bộ dạng bên 
ngoài của mình, cũng đã gần một đời người rồi sống ru rú, nếu 
nay phải thay hình đổi dạng bị kẻ khác sắp xếp thao túng, thật 
chẳng khác gì một con robot.

Từ trong ra ngoài, Lệ Mỹ đều đối với tôi một cách thân 
tình. Hớt tóc xong, mặc bộ trang phục mới, đứng trước gương, 
ngoài những nếp chân chim trên đuôi mắt, toàn bộ vẻ thanh 
xuân của tôi như được kéo trở về. Tôi đứng trước gương hồi 
lâu, soi qua soi lại, soi trước soi sau, vẻ hài lòng mà tôi từ lâu đã 
buông bỏ nay chợt ùa trở về trong đầu. Lệ Mỹ lúc ấy xuất hiện 
bên tôi, cô ấy nhè nhẹ vỗ vỗ vào vai tôi.

- Anh Trần hai mươi năm nay vẫn không thay đổi, lại 
càng chín chắn hơn, chỉ sửa sang sơ lại đã thấy khí chất đặc 
biệt của người đàn ông trung niên hiện rõ. – Cô ấy kéo lấy tay 
tôi dẫn đến trước gương, chúng tôi nhìn nhau bất giác không 
nhịn được cười. 

9.

Điểm tham quan đầu tiên mà Lệ Mỹ sắp xếp cho tôi là 
“Thư viện Đông Pha”.

- Nhà văn mà, phải đi thăm nhà văn trước chứ. – Cô ấy 
cười nói.
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Chiếc xe công vụ của khách sạn Hải Lệ lái theo hướng 
Tây của thành phố Hải Khẩu, qua con đường cảng tự do kinh 
doanh Dương Phố, ngoặt về bên trái, men theo con đường đất 
quanh co, dừng lại dưới hàng cây đào và rặng trúc xum xuê. Từ 
xa trông thấy bốn chữ lớn “Thư viện Đông Pha” ánh lên trong 
khung cửa. Cuộc đời bấp bênh của Tô Đông Pha trong những 
ngày tháng bị biếm đến vùng Cổ Đam càng khiến tôi trầm ngâm.

Lệ Mỹ xách một chiếc dù tây in hoa màu hồng phấn, cô 
ấy mặc bộ tây phục xanh nhạt, đôi giày cao gót màu trắng, càng 
khiến cô ấy trông cao nhã và xinh đẹp. Cô trợ lý xách chiếc bao 
da và chiếc điện thoại di động của Lệ Mỹ đi theo sau. Chúng tôi 
bước lên bậc thềm, đi theo đường hành lang khúc khuỷu, xuyên 
qua một cái hồ đầy sen thì đến tòa nhà chính của thư viện Đông 
Pha – “Tái Tửu đường”.

Nếu nhìn từ góc độ nghệ thuật kiến trúc cổ, Tái Tửu 
đường chỉ là một tòa kiến trúc khá bình thường. Nhưng nó lại 
có sức lôi cuốn vô số tao nhân mặc khách và khách du lịch đến 
đây tham quan, chúng tôi bất chợt khâm phục phong cách của 
họ Tô.

Trong phòng bày rất nhiều tấm bia đá khắc thơ văn của 
danh sĩ văn nhân các đời đề vịnh về thư viện Đông Pha, tôi 
quan sát và thưởng thức kỹ càng từng tác phẩm, trong lòng có 
ý sẽ nhớ hết những thứ này. Cô trợ lý họ Tôn, người sinh ra và 
lớn lên ở Hải Nam, vừa đưa tay như muốn giảng giải cho tôi 
hiểu thì bị Lệ Mỹ ngăn lại.
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- Trợ lý Tôn, chúng ta hãy đứng đây, cứ để cho ông ấy tự 
xem cho đã; cứ để ông ấy tự mình nhớ tưởng cho đã mắt!

Tôi hoàn toàn để mặc họ, lấy hết tinh thần chăm chú vào 
những tấm bia trong phòng. Tôi dừng lại khá lâu trước tượng 
“Tô Đông Pha đi guốc khoác áo tơi”, chỉ thấy Tô Thức tay cầm 
sách, đầu ngẩng cao, ánh mắt lấp lánh trong bộ trang phục bình 
dân vùng Cổ Đam, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã của một 
văn nhân. Tinh thần nhà thơ Tô Thức thật sự đã in lại trong 
lòng tôi một cách sâu sắc và vĩnh hằng.

Ngã lai đạp biến châu nhai lộ
Yếu lãm Đông Pha, Tái Tửu đường

(Đường ngọc phố hoa chân giẫm khắp
Thăm nhà Xách rượu của Đông Pha)

Cả Lệ Mỹ và cô trợ lý Tôn đơn thuần vì tôi mới đến đây, 
mà đối với tôi, số văn bia này cơ hồ như thấy còn chưa đủ. 
Đương lúc tôi chú thần thưởng thức các văn bia thì chẳng còn 
để ý gì đến họ. Ngoài việc quan sát kỹ càng, tôi còn rút cây bút 
và tập bút ký thường mang trên người để ghi chép nhanh.

Tham quan xong thư viện Đông Pha, chúng tôi đến tiếp 
một nơi lân cận đó là “Miếu thờ Ngũ Công”.

Vừa vào miếu thờ Ngũ Công, Lệ Mỹ đã cười bảo:

- Lúc nãy tại thư viện Đông Pha đã để anh xem đã rồi nhé. 
Một văn nhân hiện đại thăm văn nhân cổ đại, rốt cuộc chẳng 
biết là anh thăm ông ấy hay ông ấy thăm anh, coi gì mà đến cả 
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hai tiếng đồng hồ. Miếu thờ Ngũ Công cũng là nơi thờ nhân vật 
lịch sử, hãy để trợ lý Tôn giới thiệu cho anh nhé.

Tôi cười trừ với bộ ngốc nghếch.

Trợ lý Tôn đi sát tôi, khẽ gật gật đầu nói:

- Ngũ Công là năm người, chỉ quan tể tướng Lý Đức Dụ 
thời Đường từng bị biếm đến đảo Hải Nam, và bốn trung thần 
yêu nước Lý Cương, Lý Quang, Triệu Đỉnh, Lưu Thuyên thời 
Tống nữa là năm người. Trong năm người ấy, Lý Đức Dụ là 
nhà chính trị có tư tưởng cởi mở nhất thời Đường, vì bất đồng 
chính kiến nên xảy ra cuộc tranh chấp hai phái Lý – Ngưu. Đời 
vua Đường Tuyên Tông, do tin những lời sàm ngôn nên biếm 
Lý Đức Dụ đến Kinh Nam, lại biếm đến Triều Châu, lại biếm 
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- Cảm ơn cô Tôn. – Cô ấy giới thiệu xong tôi lịch sự gật 
đầu cảm ơn. Đợi khi trợ lý Tôn đi khỏi, tôi khẽ giọng nói với 
Mỹ Lệ:

- Hình như mình không phải đến tham quan miếu thờ 
Ngũ Công mà là đi học lịch sử ấy nhỉ.

Lệ Mỹ trợn mắt với tôi, khẽ nói lại với tôi một câu:

- Đừng có xem thường người ta, cô ấy là học viên phòng 
nghiên cứu lịch sử đại học Hải Nam đó nhe.

Những chuyến lữ hành còn lại đều do Lệ Mỹ để tâm sắp 
xếp, và trợ lý Tôn cũng giới thiệu khá kỹ càng phong tục từng 
nơi, chúng tôi du lãm con sông Vạn Tuyền, núi Đông Sơn, vịnh 
Nha Long, đảo khỉ Nam Loan, qua dải đất bắc ngang huyện 
Hưng Long và huyện Lăng Thủy, sau đó đến thành phố Tân Hải 
ở cực nam của đảo Hải Nam là Tam Á.

Đến thành phố Tam Á, chúng tôi tham quan ngay công 
viên Lộc Hồi Đầu vô cùng lãng mạn. Lệ Mỹ như không đợi được 
nữa buộc phải đưa tôi đến “chân trời góc biển”. Tôi không biết 
cảnh sắc nơi đây đẹp thế nào, nhưng bốn chữ “chân trời góc 
biển” đối với tôi chẳng còn xa lạ bởi Lệ Mỹ đã nhiều lần nói với 
tôi bốn chữ ấy.

Thế rồi chúng tôi đến một bãi biển nước xanh cát trắng, 
phía nam biển mênh mông mịt mù. Xa xa giữa cõi nước trời một 
màu, mấy cánh buồm thuyền cá ẩn hiện như đang ở tận cùng 
của trời và đất. Có lẽ vì thế người ta gọi là “chân trời” chăng? 
Nhưng trong vùng những chòm đá tảng hình thù kỳ quái kia, 
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có một tảng đá lớn khắc sâu hai chữ màu đỏ “Góc Biển”, cũng 
đủ khiến tôi liên tưởng đến nguyên do của từ “chân trời” và 
“góc biển”.

Cách bãi biển không xa, dưới hàng cây dừa cao lớn, chúng 
tôi ngồi trên thảm cỏ xanh như nhung. Cô trợ lý Tôn mua về ba 
quả dừa tươi. Khi chúng tôi uống vào những ngụm nước dừa 
thanh mát, cô ấy lại bắt đầu giảng giải theo kiểu một nhà sử học 
về câu chuyện truyền kỳ “Chân trời góc biển”:

- Thuở xưa, một đám hải tặc từ phương nam đến đây 
cướp bóc ngư dân, chiếm lấy ngư thuyền, áp bức những người 
ngư dân không còn nhà cửa, không còn cái gì để ăn. Một ngày 
nọ, bỗng nhiên có con thần ưng bay đến, nó giang rộng đôi 
cánh lớn, vung xuống một loạt đá, khiến cho thuyền của bọn 
hải tặc vỡ nát, và cứu được những ngư dân. Những tảng đá lớn 
kia đến nay vẫn còn vương vãi trên vụng biển này, trở thành 
những chứng nhân cho sự trừng phạt bọn cướp biển. Về sau 
người ta khắc trên những tảng đá lớn kia các chữ “chân trời” và 
“góc biển”, cũng từ đó nơi đây được gọi là “chân trời góc biển”.

Trợ lý Tôn nói xong, tôi thể hội được rằng dù mình đang 
ở một điểm du lịch nào đó cũng đều có những câu chuyện khiến 
người nghe vui tai mà rất cảm động. 

Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, đối mặt với cảnh 
biển trời bao la vô hạn, nghe tiếng sóng vỗ bờ, ngồi dưới bóng 
dừa, thưởng thức cốc nước dừa tươi mát ở Hải Nam, tôi nhìn 
những đôi trai gái dạo bước bên nhau, chỉ tay về phía ấy nói:
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- Lệ Mỹ, chúng ta cũng từng có một tuổi trẻ như thế.

Cô ấy khẽ cười, chìa cánh tay ra trước để tôi nắm chặt. 
Đột nhiên cô ấy kéo tay tôi bật dậy, chỉ về phía biển, nói một 
cách thương cảm:

- Anh Trần, đó là “chân trời” còn đây là “góc biển”, anh 
đừng quên, dù ở chân trời hay góc biển, chúng ta vẫn mãi chăm 
sóc cho nhau.

Tôi kéo cô ấy vào lòng, một lần nữa nắm chặt lấy tay 
cô ấy, nhưng vẫn không thể nắm được bóng thời gian trôi đi, 
những năm tháng trôi đi…

10.

Nháy mắt, tôi đến Hải Khẩu đã hai mươi lăm ngày, các 
bạn trong đoàn, có thể họ đã rời Phúc Châu, Tuyền Châu, Hạ 
Môn mà quay về nhà. Tuy được gặp lại Lệ Mỹ khiến tôi vui 
mừng nhưng cũng làm tôi lỡ mất những chuyến lữ du, nhưng 
tôi hoàn toàn không vì thế mà cảm thấy nuối tiếc. Nhìn thấy Lệ 
Mỹ ngày nào cũng bận rộn, mà vẫn đưa tôi đi xem khắp nơi, 
thực sự tôi cũng áy náy, thậm chí muốn giúp gì đó cho cô ấy 
nhưng tôi không thể nhúng tay vào, ngược lại còn tưởng mình 
như một loại trùng ký sinh, ký sinh trong khách sạn hào hoa 
này để ăn để uống để chơi và để vui.

Từ sau khi đến nơi “chân trời góc biển” trở về, tôi nói 
cho Lệ Mỹ biết rằng tôi chẳng muốn đến Thông Thập và cũng 
không muốn đi Văn Xương nữa.
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- Sao thế? Anh không phải muốn đến Thông Thập để xem 
“Miêu Tộc” và “Lê Trại” sao? Uống rượu Khổng Tống mà không 
đến Văn Xương để thăm nhà tổ của Tống Mỹ Linh(1), thì anh 
đừng hối hận đấy. – Cô ấy nói với giọng cảnh cáo.

- Visa tham quan trong ba mươi ngày đã sắp hết rồi, sau 
này hẳn tính đi. – Tôi hạ giọng.

- Kỳ hạn ba mươi ngày a? – Cô ấy lặp lại ngữ điệu của 
tôi, nghi hoặc nói: - Anh có nhầm không đó? – Cô ấy trợn 
mắt với tôi, thuận tay nhấc máy điện thoại lên: - Trung tâm 
thương vụ à, xin kiểm tra xem visa tham quan của Đài bào 
một kỳ mấy ngày?

Tôi nghe khá rõ ràng người trong máy trả lời là chín 
mươi ngày.

- Anh Trần, anh nghe thấy chưa? Có phải Hải Nam không 
có gì khiến anh lưu luyến sao? Hay là có người tiếp đãi anh 
chưa chu đáo? Từ khi chia tay ở Kim Môn đến nay đã hai mươi 
mấy năm, anh chỉ ở đây mới có hai mươi mấy ngày, trong mấy 
ngày này chúng ta nói chuyện toàn là lúc trước và hiện nay, 
chẳng lẽ không nói gì về tương lai hay sao? – Cô ấy nói có vẻ 
không vui.

- Tương lai ư? – tôi lặp lại, lòng tôi lại dấy lên nỗi buồn 
khó tả.

1. Tống Mỹ Linh: phu nhân của tổng thống Tưởng Giới Thạch.
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- Năm đó lúc chúng ta quen nhau mới hai mươi mấy 
tuổi; hôm nay gặp lại nhau, thời gian vô tình đã qua hai mươi 
mấy năm. Anh Trần, đời người có bao nhiêu, mười năm hay hai 
mươi năm? Lẽ nào anh không có chút gì nuối tiếc sao? – Cô ấy 
cao giọng nói.

Tôi lặng nghe cô ấy giáo huấn mà không biết phải giải 
thích thế nào.

- Lệ Mỹ, anh phải về Kim Môn một chuyến, giải quyết mấy 
việc vặt xong anh sẽ quay lại. – Tôi thử giải thích theo hướng ấy.

Cô ấy trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nói: 

- Cũng được. Anh Trần, đừng quên rằng hạnh phúc của 
chúng ta nằm trong tay chúng ta đó. Sự nghiệp ở Hải Nam 
không chỉ là sự nghiệp của em, mà nó cũng là của anh, anh có 
thể thấy con bé Hải Lệ ngoan ngoãn kia, trên giấy tờ chứng 
minh thân phận vẫn còn thiếu tên “ba” của nó, vẫn đang đợi 
điền tên của anh vào đó.

Tôi ngưng thần lắng nghe và gật gật đầu. Đúng thế, trong 
con đường đời của kiếp người, nó ngắn ngủi như giấc mơ ngày 
hôm qua, lại càng giống như những con sóng trong biển cả, một 
đợt sóng trào lên rồi lại tiếp đợt sóng khác, nó chẳng hề lưu lại 
dấu tích nào trong đời người. Loài người kể cũng đáng thương, 
dù ta có tận hưởng bao nhiêu sự giàu sang trong đời hay làm 
kẻ ăn mày trên hè phố thì khi nằm dưới những lớp đất cũng chỉ 
là một nắm xương tàn, có gì để mà so đo chứ? Có gì phải mưu 
cầu nữa chứ? 
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Lệ Mỹ đã bảo bên trung tâm thương vụ đặt vé cho tôi 
chuyến mười giờ trưa ngày tám tháng tám của hãng hàng 
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tặng bạn bè, rồi nhờ trung tâm thương vụ thu xếp chuyển hành 
lý, nhận hàng ở sân bay Trung Chính.
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trở lại anh chẳng cần phải mang gì cả, chỉ trừ những cuốn sách 
mà anh quý ra. – Cô ấy đinh ninh dặn đi dặn lại.

- Cảm ơn em, Lệ Mỹ, mấy năm nay trong môi trường này 
đã mài giũa em trở nên mạnh mẽ hơn, nhiều sáng kiến hơn, 
điều gì cũng tính toán chu đáo. – Tôi thật thà nói.
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- Thôi bớt giùm chút đi! – Cô ấy trợn mắt lên với tôi, một 
nụ cười mỏng cùng lúc ấy lướt qua trên khóe môi. Sau đó nói 
tiếp: - Ngày hai mươi chín tháng chín em sẽ đến Hongkong đón 
anh, chúng ta sẽ dạo công viên Hải Dương trước, thưởng thức 
hải sản trên thuyền Minh Châu Đông Phương. Sau đó chuyển 
đến Bắc Kinh xem duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn 
ngày một tháng mười. Trường Thành, Cố Cung, Thiên Đàn, 
công viên Bắc Hải, Minh Thập tam lăng sẽ đều là những hành 
trình quan trọng của chúng ta.

- Em lấy đâu ra nhiều thời gian như thế? – Tôi có chút 
hoài nghi.

- Anh yên tâm, em tự sắp xếp được. Chơi xong ở Bắc 
Kinh, chúng ta sẽ đến Vũ Hán ngắm cảnh Hoàng Hạc lâu, đến 
Trường Giang ngắm Tam Hiệp, đến Quế Lâm ngắm sông nước, 
đến Trùng Khánh ngắm Sơn Thành, đến Hạ Môn ngắm Kim 
Môn. – Cô ấy nghiên túc và nói chắc chắn.

Tôi gật gật nhẹ đầu, trong lòng xen lẫn niềm hạnh phúc 
và khổ đau. Giữa biển người mênh mông, trong xã hội vô 
thường biến ảo này, tôi nên chọn điều gì? Học trung học một 
năm, tóc đã phơ phơ bạc, những chấm da mồi của người già đã 
hiện diện một cách tự nhiên trên gương mặt. Chẳng lẽ tôi lại 
tiếp tục đi học, để được chút lý lịch học tập mà ngạo cùng đời? 
Nhuộm mái tóc đen, dùng chút giả dối để che giấu tất cả; dùng 
chút thuốc làm đẹp tiên tiến để tẩy những vết da mồi, mới có 
thể đứng được trên xã hội hiện thực ở Hải Nam này? Mới có 
thể xứng với vẻ đẹp của Lệ Mỹ? Con người thật hiểm ác. Chẳng 
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phải các người luôn mồm nói rằng phải cải cách cái xã hội bất 
lương này, phải kiến lập một xã hội hoàn hảo tốt đẹp, nhưng tại 
sao không cách nào xóa bỏ được ánh mắt của lợi danh và quyền 
lực? Tại sao? Tại sao?

11.

Mang tâm tình phấn khởi trở về quê, nhưng tôi cũng có 
mấy phần buồn phiền vì chia cách.

Vừa sáng sớm, Lệ Mỹ đã đến giúp tôi thu dọn hành lý, 
mấy chiếc áo cũ đều không mang về, cả chiếc túi du lịch cũng 
đổi thành một chiếc mới. Cô ấy cố ý biến tôi thành một thân sĩ 
trong xã hội thượng lưu, chỉ là thiếu mất cái tẩu thuốc và điếu 
xì gà, và dù đầu bạn có chứa đầy sách vở cũng không bằng cái 
ca vát thắt trên cổ. Tôi biết nói gì đây? Biết từ chối thế nào đây? 
Chỉ đành yên lặng nhận chút tình không thể thiếu được trong 
số phận kia.

- Trong bao thư có hai ngàn đô Mỹ, có thể đổi ở bất kỳ 
ngân hàng nào, chừng đó đủ cho anh chi phí để trở lại. Từ Đài 
Bắc đến Hongkong có rất nhiều chuyến bay, đặt vé xong thì gọi 
cho em, đến lúc đó em sẽ đến sân bay Khải Đức đón anh.

- Lệ Mỹ, anh vẫn còn tiền mà. – Tôi thuận tay rút cái bao 
thư ra định trả lại cho cô ấy.

- Anh lại xem em là ai nhỉ! Có thể anh không hài lòng khi 
em sắp xếp cho anh, nhưng xin lỗi; anh Trần, dù anh không hài 
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lòng cũng phải chịu, biết không? – Cô ấy vỗ vỗ liên tiếp vào vai 
tôi, cười nói. 

Người phục vụ đã mang hành lý của tôi đến sảnh khách 
sạn, Lệ Mỹ kéo tay tôi, nụ cười lúc nãy cũng biến mất, lẽ nào 
“nỗi buồn ly biệt lại một phen chiếm lấy ý nghĩ cô ấy” sao?

Đến sảnh khách sạn, cô bé Hải Lệ đi sát bên tôi, hai tay để 
sau lưng, hỏi tôi một cách thần bí:

- Chú Trần nè, chú biết hôm nay là ngày gì không?

- Hôm nay là ngày chú về quê mà. – Tôi cười nói.

- Sai. – Con bé xua xua tay nói: - Hôm nay là ngày tám 
tháng tám, cũng là ngày lễ Papa, chú Trần, chúc chú ngày lễ 
Papa vui vẻ nhé. – Nói xong, cô bé đưa hai tay dâng món quà đã 
chuẩn bị từ trước tặng cho tôi.

- Cảm ơn cháu, Hải Lệ, chú có mơ cũng không ngờ được. 
– Tôi cảm kích nói.

- Cái con bé này, nó học cái kiểu phương Tây từ lúc nào 
chẳng biết. – Lệ Mỹ cười nói.

Khi tôi đang ở trong văn phòng trung tâm thương vụ, 
từng người làm việc ở đây đều nói cảm ơn, và chào tạm biệt, 
còn Hải Lệ cứ giục tôi lên xe.

- Cảm ơn cháu, Hải Lệ, chú cũng tạm biệt cháu nhé. – Tôi 
vẫy vẫy tay với con bé.

Nó đưa mắt chăm chăm nhìn tôi, đôi vành mắt đỏ hoe. 
Rồi bước đến gần tôi một bước, khẽ nói: 
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- Chú đừng quên, ngày hai chín tháng chín mẹ sẽ đợi chú 
ở Hongkong đó. – Đôi giọt lệ, cuối cùng cũng trào ra trên khuôn 
mặt xinh đẹp của nó.

Tôi nhẹ nhàng hướng về nó gật gật đầu, Lệ Mỹ nắm 
lấy tay tôi, buồn bã không nói, bước vào trong xe. Hai bên 
đường những hàng dừa cao lớn vẫn buông những chiếc lá 
dài xanh biếc đung đưa như trước, trời Hải Nam vẫn một 
màu xanh thẳm như trước. Có thể lúc này lặng yên còn hơn 
cả nói thành lời.

Vào trong phòng chờ, trợ lý Tôn đã giúp tôi làm xong các 
thủ tục lên máy bay. Còn cách giờ bay không lâu, khóe mắt Lệ 
Mỹ đỏ hoe lên, cô ấy cũng khẽ nói với tôi:

- Số phận của chúng ta đều do mình tạo ra, hạnh phúc 
đang nằm trong tay anh, đời người sẽ chẳng thể chờ đợi mười 
năm hai mươi năm nữa. Xin anh đừng quên, anh mãi là Trần 
tiên sinh trong lòng em, ngày hai chín tháng chín hẹn gặp anh ở 
Hongkong, chúng mình sẽ mở một hành trình khác trong kiếp 
người để cùng bước đi trong hạnh phúc! 

Tôi nuốt lệ vào lòng, hướng về cô ấy vẫy vẫy tay, bước 
qua khu vực kiểm tra an ninh, chuyến bay đến Hongkong của 
công ty hàng không Nam Phương Trung Quốc đã dừng sẵn chờ 
ở đó. Tôi chầm chậm bước lên bậc thang để lên cửa máy bay. 
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, giữa hai chữ lớn “Hải Khẩu” vẫn phất 
phới lá cờ năm sao. Bầu trời thẳm xanh lúc nãy giờ đã kín mây 
đen, lẽ nào tôi cam lòng làm một ký sinh trùng dưới đám mây 
đen ấy? Thế rồi tôi cởi bỏ chiếc ca vát trên cổ, kẻ thân sĩ giả dối 
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kia không phải là thứ tôi theo đuổi, phú quý vinh hoa chỉ như 
những đám khói mây nhanh đến và nhanh tan. Trên con đường 
lữ hành của kiếp người đầy gai góc này, tôi vẫn sẽ tiếp tục hành 
trình dù cuộc hành trình đó có thể trong cô độc.

Tạm biệt, đảo Hải Nam.

Đảo Hải Nam, hẹn gặp lại.

(Sáng tác năm 1996)
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Tướng quân và Gạo Bồng Lai 

Hôm nay, vô tình đọc được một dòng tin buồn trên báo, 
đó là tin tướng quân đã tạ thế.

 

1.

Tôi đã gặp tướng quân từ hơn ba mươi năm trước. Ông 
người tầm thước, hơi mập mạp, bộ quân phục xanh lá cây bó sát 
người được ủi thẳng tắp, khóa đồng trên thắt lưng được chùi 
bóng loáng, nhưng sợi dây lưng đen không quấn chặt quanh 
hông mà buông lỏng xuống phần bụng dưới hơi nhô ra. Mái tóc 
thưa rẽ ngôi lệch, dùng dầu dưỡng tóc của Tư Sinh đường ép 
thẳng vào da đầu. Gương mặt nhăn nheo luôn phảng phất một 
nụ cười, song nụ cười ấy không hề tương xứng với đôi mắt hình 
tam giác không hề nhìn thẳng vào người đối diện. Nhìn từ bên 
này, nụ cười ấy mang lại cảm giác là một nụ cười được nặn ra 
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một cách gượng gạo; nhìn từ bên kia, nụ cười ấy không chỉ giảo 
hoạt mà còn mang chút háo sắc, đó là gương mặt xấu xí của 
tướng quân, không phải dung mạo hiền từ. 

Năm đó, tôi đang công tác ở tổ 5 cục Chính chiến thuộc 
bộ Tư lệnh phòng vệ Kim Môn, tướng quân khi ấy được điều 
đến làm phó chủ nhiệm cục Chính chiến chỉ là thượng tá, mà 
chỗ ấy lại dành cho thiếu tướng. Vào Nguyên đán năm sau, 
trong sự nhòm ngó của mọi người, ông lại gặp vận may, thuận 
buồm xuôi gió lên chức tướng quân. Sau khi nhận phong hàm 
từ Đài Bắc trở lại, ông cố tình đi tuần sát tất cả các văn phòng 
trong địa đạo, ngoài việc nhận lời chúc mừng của tham mưu 
trưởng và tổ trưởng các tổ ra, mục đích cuối cùng chắc chắn là 
muốn diễu võ dương oai, cũng nhân đó mà cho quan binh biết 
rằng ông cùng bậc thiếu tướng với tổng tư lệnh trung tâm hỗ 
trợ tác chiến, chỉ huy cục hậu cần, chỉ huy binh đoàn pháo binh, 
phó tham mưu trưởng thứ nhất, tham mưu trưởng, chủ nhiệm, 
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tướng quân, cũng chẳng ai dám không cung kính vâng lời, đứng 
nghiêm chào thẳng.

Tướng quân tuy phụ trách tổ 1, 3, 4 cục Chính chiến 
và quản lý văn phòng Kim Thành của Đảng vụ, nhưng ông lại 
là phó chủ nhiệm thứ nhất, nếu chủ nhiệm đi công tác hoặc 
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một cách gượng gạo; nhìn từ bên kia, nụ cười ấy không chỉ giảo 
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nghỉ phép, thì cục Chính chiến tại doanh khu Vũ Dương do 
ông tiếp quản. 

Tướng quân tuy không phải người gốc Quảng, nhưng lại 
thích ăn thịt chó.

Tướng quân tửu lượng rất cao, nhưng cách uống rượu 
lại rất bần tiện.

Tất cả các quan binh của cục Chính chiến, gần như chẳng 
ai không biết điều này.

Dù nghiệp vụ của chúng tôi không phải do tướng quân 
phụ trách, nhưng tôi vẫn thường bị sai vặt, hơn nữa lần nào 
cũng liên quan đến trà thất quân đội(1). Tướng quân ngoài việc 
quan tâm đến tình hình kinh doanh của “phòng trà” ra, thì tất 
cả tình hình nội bộ, điều động nhân viên, kỷ lục doanh thu của 
nhân viên “phục vụ trà” v.v..., phàm là việc liên quan đến trà thất 
này, ông đều hết sức sâu sát. Lúc đầu tôi không hề để ý, nhưng 
lâu dần, cũng lần ra vài dấu vết. Hóa ra, tướng quân không chỉ 
thích ăn thịt chó, mà sau khi uống thêm vài ly rượu, thì thường 
thích tới trà thất Am Tiền mua vé tìm kiếm niềm vui. Vô hình 
trung, ông cũng đặc biệt quan tâm đến nghiệp vụ của trà thất. 
Nói thẳng ra, trà thất Am Tiền vốn chủ yếu dành để phục vụ các 
sĩ quan quân đội từ hàm thiếu tá trở lên, có cấp tướng đến mua 
vé, lại chẳng phải niềm vinh quang của quán hay sao, những 
người làm việc ở đây tất phải vô cùng vinh hạnh.

1. “Trà thất” là tên gọi đặc biệt của kỹ viện trong quân đội.
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Nghe đâu ăn thịt chó có thể giúp tăng cường thể lực, 
tránh cảm nhiễm phong hàn, uống rượu ngâm giái chó có thể 
tráng dương bổ thận, nên tướng quân mê lắm. Vì thân thể 
tướng quân đã cường tráng sẵn, chẳng cần giữ gìn tinh lực để 
phản công đại lục làm gì, mỗi tuần đến trà thất Am Tiền mua vé 
hưởng lạc nào có nhằm nhò chi đâu. Nhân viên quán trà có thu 
nhập, mà bộ chỉ huy phòng vệ Kim Môn cũng được thêm vài 
ngàn đồng phúc lợi, tích góp ba tháng cũng là một con số không 
nhỏ. Khi tôi báo cáo với Tư lệnh ở Ủy ban phúc lợi, báo cáo của 
tôi luôn nhận được lời khen ngợi nồng nhiệt, ấy thế mà tôi lại 
không dám nói đó là công lao của tướng quân. 

Ngoài việc công vụ, văn phòng làm việc của tướng quân 
nằm cạnh phòng quan sát của cục Chính chiến, không phải 
tham mưu nào cũng có thể tùy tiện ra vào, cũng không phải 
cứ muốn thấy là thấy được bộ dạng nhìn người không bao giờ 
nhìn thẳng của tướng quân. Tôi lại may mắn, vào một dịp cuối 
tuần lạnh cóng, được cùng tướng quân ăn bữa thịt chó ở trung 
tâm Văn Khang của Vũ Dương. Ngồi cùng bàn còn có tổ trưởng, 
đội trưởng Dương của đội văn công, cô Nhan cùng sĩ quan 
trưởng Lưu, quản lý trung tâm Văn Khang. 

Thịt chó, gọi một cách văn nhã là “thịt thơm”. Lần đầu 
tiên thấy hai chữ này, là vào đầu đông năm 1970, lúc xử lý vật 
liệu sắt thép bỏ đi ở Cao Hùng. Năm ấy, tôi cùng đi với nhân 
viên công ty gang thép Đường Vinh đến bến tàu số 13, xem xét 
xong đống sắt vụn đồng nát thì đã đến trưa, khi tôi chuẩn bị 
quay về quán Anh Hùng Quốc Quân dùng bữa, đi ngang một 
ngôi nhà xây dựng trái phép bằng gỗ và tôn sắt, từ xa xa đã 
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ngửi thấy mùi thơm của thuốc Bắc. Trên tấm gỗ ngoài cửa treo 
tấm biển nhỏ “thịt thơm mới ra lò”, đã có người ngồi vào bàn 
ghế tạm bợ trong quán để thưởng thức món thịt thơm nóng 
hôi hổi. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ: “Thịt thơm rốt 
cuộc là thịt gì?” Nhìn thực khách người nào người nấy rung đùi 
ngồi ăn ngon lành, lại thêm mùi thơm nức mũi theo gió bay lại, 
quả thật khiến tôi thèm rỏ dãi.

Vừa rẽ phải vào đường Ngũ Phúc Tứ, tôi đã lập tức quay 
đầu lại, không ngập ngừng gì mà tiến thẳng đến tiệm thịt thơm, 
chọn góc gần tường ngồi xuống, cả chủ quán lẫn người phục vụ 
đều là những lão binh đã giải ngũ.

- Lão đệ, dùng thịt thơm?

Tôi gật đầu.

- Muốn bát to hay bát nhỏ?

- Tùy.

Một lát sau, nhân viên phục vụ đã mang tới cho tôi một 
bát thịt thơm lớn, tôi dùng đũa khều nhẹ trong bát, thấy ngoài 
mấy cục thịt cả xương cả da ra, trong canh có một số nguyên 
liệu thuốc Bắc và vỏ quýt phơi khô cho vào nấu chung. Tuy 
nhiên, khi tôi đang sì sụp nhồm nhoàm, thì lại thấy dưới một 
gầm bàn khác, hai con chó đen to bị cột dây thừng đang bò trên 
đất gặm xương. Tôi gác đũa, nhìn mấy cục thịt thơm cả xương 
cả da trong bát, đầu không ngừng suy nghĩ: biết đâu, thứ thịt tôi 
đang ăn lúc này chính là thịt chó, và hai con chó dưới bàn kia 
cũng đang gặm xương đồng loại. Tuy có chút khó lý giải, song 



90 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

90 

tôi vẫn ăn hết sạch bát thịt thơm đầy ú ụ, đồng thời từ đó bắt 
đầu kết oán với chó, sau này mỗi lần gặp chó, không bị sủa cũng 
bị đuổi, thậm chí bị cắn. 

Tôi vẫn luôn không hiểu nổi, sĩ quan trưởng vì sao nỡ 
giết luôn con chó đen nhỏ ngoan ngoãn ấy, rồi sau khi nấu 
nướng xong không mời chủ nhiệm, hoặc phó chủ nhiệm phụ 
trách nghiệp vụ phúc lợi đến cùng hưởng, mà lại mời vị tướng 
quân chẳng bao giờ nhìn thẳng vào ai. Chẳng lẽ sĩ quan trưởng 
giết chó là do ông này xúi giục? Hay dùng món ông yêu thích 
để lấy lòng ông? Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, có nói nữa 
cũng không gỡ lại được mạng sống của chú chó bé nhỏ. Nhưng 
tôi vẫn tìm cơ hội hỏi sĩ quan trưởng vì sao giết chó, ông bảo 
tôi bằng giọng bất lực: “Tướng quân đã nói nhiều lần rồi, giết 
thì giết vậy.”

Trong bữa tiệc chó tối hôm ấy, khách chính đương nhiên 
là tướng quân. Vì trung tâm Văn Khang thuộc trạm phúc lợi, 
nên sĩ quan trưởng có ý tốt mời tổ trưởng và tôi đến cùng dùng 
bữa, tổ trưởng lại mời đội trưởng đội văn công và cô Nhan cùng 
tham gia. Tổ trưởng quả thật chu toàn mọi mặt, ông biết rõ 
thịt chó và rượu là thứ tướng quân yêu thích nhất, nếu thiếu 
người đẹp bên cạnh, ắt chưa thể hoàn mỹ. Cô Nhan không chỉ 
có vẻ đẹp trời sinh, đối xử chân thành với mọi người, mà múa 
hát đều giỏi, là nhân vật linh hồn không thể thiếu của đội văn 
công. Tổ trưởng cũng biết tôi quen thân với cô Nhan, cách nghĩ 
của ông chu đáo đến mức tôi không thể không khâm phục. 
Nói thẳng ra, nếu không có sự góp mặt của cô, mà để cho năm 
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Nói thẳng ra, nếu không có sự góp mặt của cô, mà để cho năm 
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thằng đàn ông cùng ngồi quanh một bàn, thì không khí chắc 
chắn sẽ hơi đơn điệu.

Tôi mang một bình Ích Thọ tửu, cùng tổ trưởng đến trung 
tâm Văn Khang. Sĩ quan trưởng đã sắp xong bát đũa, tướng 
quân, đội trưởng và cô Nhan đã an tọa, món thịt chó thơm ngào 
ngạt rất nhanh được dọn lên. Khi tôi mở nắp bình để rót đầy ly 
cho tướng quân, ông lim dim cặp mắt hình tam giác, khó giấu 
nổi sự hài lòng, thuận tay nâng ly rượu, chẳng còn thấy sự tồn 
tại của ai khác, tự mình hớp luôn một ngụm, rồi lại dùng đũa lật 
tới lật lui, gắp đầy một bát toàn những miếng thịt ngon, bắt đầu 
ăn như hổ đói. Chỉ thấy ông cứ một miếng thịt một ngụm rượu, 
ăn uống vô cùng vui vẻ. 

Cách tướng quân uống rượu vốn đã vang danh khắp 
chốn, hôm nay được dịp tận mắt trông thấy tướng ăn của ông, 
quả thực khiến người ta không biết nói sao. Rượu được tam 
tuần, môi ông đã bóng loáng những mỡ, bọt mép trăng trắng 
sùi ra hai bên, rượu chảy xuống cả chiếc cằm nần nần thịt, chốc 
chốc lại dùng đũa hoặc ngón tay chọc vào miệng, kéo từ kẽ răng 
ra mấy mẩu thức ăn thừa, sau đó chùi vào bàn. Cái động tác 
buồn nôn này chắc chỉ có tướng quân bách chiến mới làm ra 
được. Nhưng quanh bàn toàn là thuộc hạ của ông, ai dám nói 
tướng ăn của ông không được văn nhã lắm. 

Tướng quân đã hơi say, đôi mắt đầy tia máu đỏ nhìn xoáy 
vào cô Nhan phía đối diện. Từ trong ánh mắt háo sắc của ông, 
dáng vẻ anh Trư lộ ra rất nhanh khiến người ta phát tởm.
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- Nào, nào, ngồi qua đây. - Tướng quân lim dim mắt, nói 
với cô Nhan - Cô đưa tay đây tôi xem tướng tay cho.

Cô Nhan cười cười, không hề đứng lên. 

- Báo cáo phó chủ nhiệm, phó chủ nhiệm biết xem chỉ 
tay? - Đội trưởng có vẻ nghi ngờ.

- Nói thật với anh, - Ông chỉ vào đội trưởng - Tôi ấy à, 
mười tám ban võ nghệ thứ nào cũng thông thạo, cái món xem 
chỉ tay, chẳng qua là chuyện vặt mà thôi.

Nói rồi, ông lại quay về phía cô Nhan:

- Lại đây, ngồi sang đây, cho tôi xem đôi bàn tay nhỏ mềm 
mại của cô em nào!

- Báo cáo phó chủ nhiệm, tôi không bao giờ xem bói toán. 
- Cô Nhan cười ngượng nghịu, vẫn không đứng lên.

- Sợ cái gì? - Tướng quân xoa xoa tay, đôi mắt tam giác 
chơm chớp, hai hàng lông mày bỗng nhiên dựng ngược lên, 
cười khan ha ha hai tiếng, đắc ý nói - Đời này tôi đã xem chỉ 
tay cho không biết bao nhiêu cô, cầm tay không biết bao nhiêu 
cô, có lẽ đếm cũng không đếm nổi nữa! Nào, qua đây, để phó 
chủ nhiệm giúp cô xem chỉ tay, coi thử lúc nào kiếm được tấm 
chồng tốt.

Cô Nhan đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mai, chỉ cười cười 
không biết nói sao.
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- Cô ngồi sang đây - Tổ trưởng bên cạnh tướng quân 
đứng lên, đưa ghế ra, mặt không biểu cảm gì, nói với cô - Đừng 
phụ tấm lòng của phó chủ nhiệm.

Đội trưởng lắc lắc đầu, cười khổ.

Cô Nhan đứng lên, buộc lòng phải đến bên tướng quân, 
vừa ngồi xuống thì tướng quân đã chộp ngay lấy tay cô, lim dim 
mắt, chăm chú nhìn kỹ một lúc, sau đó khẽ ve vuốt mu bàn tay, 
cọ cọ vào lòng bàn tay, hưng phấn nói với mọi người: 

- Các vị xem đôi tay này, vừa trắng vừa mềm, cả đời tôi 
còn chưa bao giờ được sờ vào một đôi tay con gái mềm mại 
mịn màng đến thế này!

Nụ cười trên gương mặt cô Nhan vụt tắt, trong lòng dâng 
lên một cảm giác bất mãn và bị sỉ nhục. Cô giật mạnh tay, quầng 
mắt đỏ lên, trừng mắt nhìn tướng quân một cái, rồi quay về 
ngồi lại chỗ của mình.

- Sao thế? Không vui à? - Tướng quân lập tức thay đổi sắc 
mặt, chỉ vào quân hàm của mình, hất mặt nói - Chức của tôi cao 
thế này, tuổi cũng lớn thế này, chả lẽ tôi còn sàm sỡ cô?

- Phó chủ nhiệm xin đừng giận - Đội trưởng vội cười vuốt 
- Cô Nhan này tuổi trẻ, không hiểu chuyện, đừng trách cô ấy.

- Đàn bà kiếm ăn bằng cách múa may hát hỏng ở mấy 
đội nhạc nhẽo thì có gì ghê gớm, tôi thấy thiếu gì đàn bà đẹp! - 
Tướng quân nhìn lên trần nhà, nói giọng khinh thường - Đừng 
đánh giá mình cao quá! 
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- Anh đưa cô Nhan về đội trước đi. - Tổ trưởng bảo tôi.

Cô Nhan tuy có chút thất sắc, song vẫn lễ phép cúi chào 
mọi người. Tôi vừa đưa cô ra khỏi cổng lớn của trung tâm Văn 
Khang, cô liền bật khóc.

- Đừng để tâm đến loại người đó - Tôi an ủi cô.

- Anh không thấy hắn coi tôi như cái gì sao, chẳng lẽ 
người múa hát trong đội nhạc thì không phải là người? - Cô 
nghiến răng rủa - Lão già dê, sớm muộn cũng bị báo ứng!

- Cô yên tâm, nếu ông ấy không biết tiết chế, cứ uống 
rượu rồi dăm ba ngày lại chạy tới trà thất một lần, dính lấy 
Gạo Bồng Lai không rời, thì dù trời không phạt, ông ấy cũng 
có ngày nhiễm phải bệnh giang mai. Lúc đó, cho đám vi trùng 
độc hại ấy gặm nhấm dần lão Trư kia cũng được! - Tôi nói, có 
chút kích động.

- Gạo Bồng Lai? - Cô hỏi giọng thắc mắc - Ai là “Gạo 
Bồng Lai”?

- Là tiếp viên ở trà thất Am Tiền. - Tôi giải thích với cô - 
Vốn tên cô ấy là Hoàng Ngọc Tiêu, doanh thu cô ấy mang về rất 
cao, rất nhiều quan lớn mua phiếu của cô ấy, thậm chí còn ghen 
tuông đánh lộn lẫn nhau vì cô ấy. Tướng quân họ Trư của chúng 
ta chính là khách quen đặc biệt. 

- Thật có chuyện này? - Cô kinh ngạc.

- Tôi đã bao giờ nói dối cô đâu - Tôi thành thực đáp - Vì 
chuyện trà thất và Gạo Bồng Lai, tôi vẫn thường bị gọi đến căn 
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vặn giáo huấn đủ điều, nhiều chuyện thực tình còn ngại không 
kể cô nghe được ấy.

- Nhìn cái dáng vẻ dâm dê đó là biết không phải người 
đàng hoàng.

- Thời buổi này khác rồi, chỉ có loại người thích rượu mê 
gái mới biết cách lấy lòng cấp trên, thăng quan tiến chức.

- Tục ngữ nói không sai, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, 
chỉ là chưa đến lúc thôi. - Cô có chút mừng thầm - Ắt sẽ có ngày 
hắn gặp quả báo!

- Được rồi, tôi tiễn cô đến đây thôi. - Lúc gần tới đài Vũ 
Dương, tôi dừng bước, khẽ nói - Đừng để những việc không vui 
hôm nay ở trong lòng, nghỉ ngơi sớm nhé, biết không?

- Vâng. - Cô nhìn tôi đầy tình cảm, sau đó lặng lẽ đi về 
phía ngọn đèn leo lét của đài Vũ Dương.

Quay lại trung tâm Văn Khang, cơn giận của tướng quân 
vẫn chưa nguôi, từ xa tôi đã nghe thấy:

- Mẹ nó chứ! Nó là cái quái gì, chẳng qua là cái con múa 
hát, tự cho mình ghê gớm! Bao nhiêu đứa còn đẹp hơn nó!

- Báo cáo phó chủ nhiệm, chúng ta uống rượu nào, uống 
rượu! - Sĩ quan trưởng nâng cao ly rượu, cố gắng xoa dịu - Uống 
hết Ích Thọ tửu, dưới giường của tôi vẫn còn rượu thuốc do tôi 
tự ngâm.

- Rượu gì? - Tướng quân có vẻ phấn chấn - Dùng vị gì 
để ngâm?
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- Giái chó, nhân sâm, đương quy, phục linh, đỗ trọng, ba 
kích thiên, ngũ vị tử nhục thung dung, còn có cả tỏa dương. - Sĩ 
quan trưởng giơ tay đếm nhẩm.

- Sao không nói sớm! - Tướng quân rối rít - Mau đem 
ra đây!

Sĩ quan trưởng quay người đi, tướng quân cuối cùng 
cũng lộ ra một nét cười, thuận tay nốc hết phần rượu uống dở 
vào mồm, rồi đẩy ly ra trước, đợi rượu giái chó. Nhưng uống 
xong liệu có thực hừng hực được như chó không, có lẽ, chỉ 
mình tướng quân biết rõ.

- Làm quan nửa đời - Tướng quân nghiêng đầu, lim dim 
mắt, khoa chân múa tay nói với mọi người - Tôi không hút 
thuốc, cũng không bài bạc, chỉ một sở thích là uống chút rượu, 
ăn thịt chó, xem tướng tay cho phụ nữ, thỉnh thoảng đến chốn 
vui chơi trong quân đội mua tấm vé, vài thú vui lặt vặt vậy thôi, 
những thứ khác tôi đều không màng tới. 

Ông nói rồi, lại bắt đầu trở nên kích động.

- Đời tôi ghét nhất là cái hạng đàn bà giả vờ giả vịt, như 
cái cô Nhan của đội văn công, tuy coi cũng được, nhưng lại 
không biết điều. Tôi chỉ muốn giúp xem chỉ tay, giải vận cho 
cô ta. Các vị nói xem, xem chỉ tay có thể không cầm tay không? 
Chẳng qua là sờ nhẹ một cái, thế mà đã cáu kỉnh! Nó không mở 
mắt ra mà xem, tôi đường đường chính chính là thiếu tướng 
lục quân của Trung Hoa Dân quốc, sờ tay nó là coi trọng nó, là 
đề cao nó rồi. Nói thật nhé, xét tướng mạo, xét thân hình, xét 
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khí chất, nó đều không bằng một góc Gạo Bồng Lai của trà thất 
Am Tiền, lần nào cũng phục vụ ông đây đâu ra đấy, thế mới là 
đàn bà chứ! 
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đen không?”

- Phó chủ nhiệm thật tinh mắt, là chó đen giống ta thuần 
chủng, cột nuôi ở cây ổi phía sau vườn, chưa từng cho nhảy cái 
bao giờ. Cái giái chó này tốt chính là ở chỗ đó, lại thêm các vị 
thuốc Bắc quý, ngâm suốt hơn năm trời, uống xong lập tức công 
hiệu, giữa tiết trời quái quỷ vừa lạnh vừa ẩm thế này, có mặc ít 
áo len cũng không thấy lạnh.

- Áo len mặc ít mặc nhiều thì quan trọng quái gì! - 
Tướng quân nói giọng khinh khỉnh – Uống xong mà cái của 
kia dựng được và giữ lâu thì mới gọi là thần kỳ, chứ thứ khác 
đếch quan tâm! 
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- Phó chủ nhiệm thử là biết ngay! - Sĩ quan trưởng cười 
nói - Tôi dám đảm bảo, uống xong lập tức hiệu nghiệm, nhất 
định muốn gì được nấy, giúp ngài ngày nào cũng ăn “gạo Bồng 
Lai” không ngán.

Tướng quân khoái chí cười ha hả. Những người khác tuy 
cảm thấy ngại ngùng, nhưng sợ cái chức quan mà đành hùa 
theo cái giọng cười đầy dâm dục của ông.

2.

Hoàng Ngọc Tiêu đến Kim Môn phục vụ đã được hơn 
một năm. Với đôi mắt đen lay láy, nụ cười ngọt ngào, thân mình 
bốc lửa và ưu thế tuổi trẻ sung sức, kỷ lục doanh thu phòng 
vé của cô lúc nào cũng dẫn đầu ở trà thất Am Tiền. Có lẽ chính 
vì lý do này, nên từ lúc cô bước chân đến mảnh đất Kim Môn, 
sau khi được bố trí đến trà thất Am Tiền thì chẳng hề điều đi 
nơi nào khác. Vì vậy, những người cô tiếp xúc ban ngày đều 
là sĩ quan quân đội cấp thiếu tá trở lên, ban đêm đều là các 
quan to có xe và giấy thông hành trong đêm. Hoàng Ngọc Tiêu 
ngoài sự trẻ trung xinh đẹp ra, nghe đâu còn có bản lãnh mưu 
sinh khác với các tiếp viên thông thường, khách chỉ cần nếm 
trải một lần, dường như đều bị cô hút lấy, từ đó về sau đều trở 
thành khách quen. Thế nên, thượng tá sẵn sàng chờ thiếu tá đi 
ra, thiếu tướng cam tâm tình nguyện ngồi trong phòng làm việc 
của quản lý để đợi. Trừ khi bất đắc dĩ, không ai dễ dàng mua vé 
của tiếp viên khác. Thế là, các tiếp viên ganh tị, đặt cho cô biệt 
hiệu “Gạo Bồng Lai”.



99

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

98 

- Phó chủ nhiệm thử là biết ngay! - Sĩ quan trưởng cười 
nói - Tôi dám đảm bảo, uống xong lập tức hiệu nghiệm, nhất 
định muốn gì được nấy, giúp ngài ngày nào cũng ăn “gạo Bồng 
Lai” không ngán.

Tướng quân khoái chí cười ha hả. Những người khác tuy 
cảm thấy ngại ngùng, nhưng sợ cái chức quan mà đành hùa 
theo cái giọng cười đầy dâm dục của ông.

2.

Hoàng Ngọc Tiêu đến Kim Môn phục vụ đã được hơn 
một năm. Với đôi mắt đen lay láy, nụ cười ngọt ngào, thân mình 
bốc lửa và ưu thế tuổi trẻ sung sức, kỷ lục doanh thu phòng 
vé của cô lúc nào cũng dẫn đầu ở trà thất Am Tiền. Có lẽ chính 
vì lý do này, nên từ lúc cô bước chân đến mảnh đất Kim Môn, 
sau khi được bố trí đến trà thất Am Tiền thì chẳng hề điều đi 
nơi nào khác. Vì vậy, những người cô tiếp xúc ban ngày đều 
là sĩ quan quân đội cấp thiếu tá trở lên, ban đêm đều là các 
quan to có xe và giấy thông hành trong đêm. Hoàng Ngọc Tiêu 
ngoài sự trẻ trung xinh đẹp ra, nghe đâu còn có bản lãnh mưu 
sinh khác với các tiếp viên thông thường, khách chỉ cần nếm 
trải một lần, dường như đều bị cô hút lấy, từ đó về sau đều trở 
thành khách quen. Thế nên, thượng tá sẵn sàng chờ thiếu tá đi 
ra, thiếu tướng cam tâm tình nguyện ngồi trong phòng làm việc 
của quản lý để đợi. Trừ khi bất đắc dĩ, không ai dễ dàng mua vé 
của tiếp viên khác. Thế là, các tiếp viên ganh tị, đặt cho cô biệt 
hiệu “Gạo Bồng Lai”.

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

99

Thực ra, trong thời kỳ quân quản nghiêm ngặt những 
năm 1960, gạo mà người Kim Môn được ăn đều là gạo mốc 
meo mối mọt trữ trong kho của quân đội, gạo Bồng Lai chắc 
chắn rất xa lạ với những người chưa từng được đi đâu xa. Mỗi 
lần được đến đảo Đài Loan công tác, ăn được bữa cơm gạo 
Bồng Lai nhà bạn bè, cơm gạo ấy không chỉ trắng ngần, dẻo 
thơm, ngon miệng, mà hương vị so với gạo trong kho trữ của 
quân đội, thì thật là một trời một vực. Các tiếp viên khác trong 
trà thất đặt cho đồng nghiệp của họ cái tên đó, chắc chắn là 
khen chứ không chê. Cái tên “Gạo Bồng Lai” cũng dần thay thế 
tên thật Hoàng Ngọc Tiêu, giúp cô giành được sự sủng ái hàng 
đầu tại chốn vui chơi trong quân đội, kỷ lục phòng vé không ai 
vượt nổi.

Tuy nhiên, tiếp viên có doanh thu cao đồng thời cũng là 
những người chịu nguy cơ cao. Xem trong báo cáo tài chính của 
trà thất đưa lên, thì “Gạo Bồng Lai” một tháng từng bán được 
gần ngàn trang vé vui chơi, bình quân mỗi ngày tiếp khoảng 
hơn ba mươi khách, đương nhiên trong đó có một bộ phận nhỏ 
là vé khách mua thêm giờ. Dù tiếp viên mỗi tuần đều phải kiểm 
tra phụ khoa định kỳ, cứ ba tháng nhất định phải xét nghiệm 
máu một lần, nhưng vẫn không thể miễn nhiễm hoàn toàn với 
bệnh phụ khoa. Thử nghĩ xem, một tiếp viên mỗi ngày quan hệ 
với mấy chục đàn ông, thì dù có phòng tránh cỡ nào, vẫn khó 
tránh vi trùng xâm nhập. Tất nhiên, không chỉ mỗi tiếp viên 
xui xẻo, ba quân tướng sĩ đang trấn giữ trên hòn đảo này, thỉnh 
thoảng cần đến trà thất giải quyết vấn đề sinh lý cũng chẳng thể 
may mắn thoát bệnh. Tuy y tá quân y có lòng dán bảng “Điều 
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cần biết để phòng tránh bệnh lây qua đường tình dục” để chỉ 
cách tránh lây lan truyền nhiễm, nhưng rất ít người chịu tin cái 
điều: “Trước khi quan hệ phải uống nhiều nước, sau khi quan 
hệ phải đi tiểu”, hoặc chịu sử dụng bao cao su được phát miễn 
phí. Vì vậy, khách dính chưởng chẳng kể quan hay binh. 

Nếu phán đoán theo lẽ thường, tỷ lệ tướng sĩ cấp cao 
nhiễm bệnh thường phải ít hơn lính lác, vì các tiếp viên có đôi 
mắt biết nhìn người, không dám đắc tội quan trên. Có một số 
quan lớn muốn lấy lòng tiếp viên để được chiều chuộng đặc 
biệt, thường cho thêm tiền boa cho các cô vui lòng, mong rằng 
sau khi xong việc rồi vẫn được lân la nằm lại trên giường thêm 
lúc nữa. Nhưng phân tích theo thường thức y học, đàn ông sau 
khi xuất tinh, sức đề kháng của bộ phận sinh dục sẽ trở nên yếu 
đi, lúc này chính là thời cơ tốt để vi khuẩn tấn công xâm nhập, 
cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ bị bệnh truyền nhiễm 
của quan binh cấp cao cao hơn sĩ tốt. Lính lác vừa lên giường, 
tiếp viên đã vội giục “nhanh nhanh lên, nhanh chút đi”. Họ xong 
việc là phải rời khỏi ngay, thậm chí một số binh sĩ thật thà còn 
tay nắm quần, vừa đi vừa cài thắt lưng, đến khu tiểu tiện lộ 
thiên thì tè luôn một bãi, tống khứ được đám vi khuẩn độc hại 
còn sót lại trong người ra ngoài. Cứ như thế, tỷ lệ người nhiễm 
bệnh đương nhiên sẽ giảm.

Không ngoài dự đoán, tướng quân cuối cùng cũng 
“trúng đạn”.
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Không phải tôi thích thú hả hê khi thấy ông gặp vận rủi, 
mà tối hôm đó tôi bị gọi đến dạy dỗ một hồi, trong lòng có chút 
bất mãn.

- Việc kiểm tra phụ khoa định kỳ của trà thất, các anh có 
cho người đi giám sát không? - Tướng quân vắt chân lên đùi, 
hai mắt nhìn vào tường, hỏi tôi.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, theo quy định, do bên quân 
y phái người đôn đốc kiểm tra. - Tôi đứng thẳng, nói với vẻ 
nghiêm trang.

- Nếu có tiếp viên hối lộ quân y, không thực sự kiểm tra, 
mà ngụy tạo kết quả kiểm tra để che mắt chúng ta, thì phải làm 
thế nào?

- Việc này chưa từng xảy ra.

- Cái cô Hoàng Ngọc Tiêu thường được gọi là “Gạo Bồng 
Lai” ở trà thất Am Tiền, có ghi chép gì về việc đưa đến trung 
tâm bệnh truyền nhiễm trị liệu không?

- Trong báo cáo kiểm tra mấy tuần gần đây, hình như 
không thấy có tên cô ấy.

- Tôi biết ngay là có vấn đề. - Tướng quân đột nhiên quay 
đầu về phía tôi, đôi mắt mở lớn - Từ sau khi Gạo Bồng Lai đến 
trà thất Am Tiền, tôi chưa từng mua vé của các tiếp viên khác. 
Bây giờ rõ rồi, tôi chắc chắn là bị cô ta truyền bệnh cho, phần 
dưới đỏ tấy lên không chịu nổi, đành phải muối mặt đi tiêm. 
Thế mà mấy bác sĩ Mông Cổ lại không kiểm tra ra là nó có bệnh 
tình dục.
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Ông nói rồi, chỉ ngón tay trỏ vào mặt tôi:

- Cậu đi kiểm tra rõ ràng cho tôi, liệu có phải có người 
nhận hối lộ của Gạo Bồng Lai, tự ý thay đổi kết quả kiểm tra, rõ 
ràng biết nó có bệnh mà không đưa đi chữa, còn cho tiếp tục 
tiếp khách, lây lan sang người khác.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, - Tôi vẫn đứng thẳng như cũ, 
bỗng nhiên buột miệng – Hoa hồng nhiều gai, rất nhiều tiếp 
viên xinh đẹp, kỷ lục phòng vé cao, đều thuộc đối tượng có 
nguy cơ cao, ngài phải hết sức cẩn thận!

- Láo toét! - Tướng quân trừng mắt nhìn tôi - Còn đến 
lượt cậu giáo huấn!

Tôi không biết nói sao, chỉ nhìn ông.

- Về mặt phòng tránh và điều trị bệnh, bên quản lý các 
cậu phải hết sức nghiêm ngặt, đừng việc gì cũng đẩy cho bên 
quân y, sức khỏe của quan binh quan trọng hơn bất cứ điều gì 
khác. - Khẩu khí của tướng quân trở nên nhẹ nhàng hơn - Chức 
tôi cao như thế, nếu chẳng may nhiễm bệnh, chỉ cần đến bệnh 
viện Thượng Nghị chích vài mũi là khỏi, nhưng những binh sĩ 
khác thì sao được như tôi! 

- Ở mỗi nơi bán vé của trà thất, chúng tôi đều dán thông 
báo “Điều cần biết để phòng tránh bệnh lây qua đường tình 
dục”, quan binh đến mua vé chỉ cần làm theo chỉ dẫn, thì khả 
năng bị truyền nhiễm sẽ giảm xuống ở mức thấp nhất.

- Trong đó viết cái gì?
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ràng biết nó có bệnh mà không đưa đi chữa, còn cho tiếp tục 
tiếp khách, lây lan sang người khác.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, - Tôi vẫn đứng thẳng như cũ, 
bỗng nhiên buột miệng – Hoa hồng nhiều gai, rất nhiều tiếp 
viên xinh đẹp, kỷ lục phòng vé cao, đều thuộc đối tượng có 
nguy cơ cao, ngài phải hết sức cẩn thận!

- Láo toét! - Tướng quân trừng mắt nhìn tôi - Còn đến 
lượt cậu giáo huấn!
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- Về mặt phòng tránh và điều trị bệnh, bên quản lý các 
cậu phải hết sức nghiêm ngặt, đừng việc gì cũng đẩy cho bên 
quân y, sức khỏe của quan binh quan trọng hơn bất cứ điều gì 
khác. - Khẩu khí của tướng quân trở nên nhẹ nhàng hơn - Chức 
tôi cao như thế, nếu chẳng may nhiễm bệnh, chỉ cần đến bệnh 
viện Thượng Nghị chích vài mũi là khỏi, nhưng những binh sĩ 
khác thì sao được như tôi! 

- Ở mỗi nơi bán vé của trà thất, chúng tôi đều dán thông 
báo “Điều cần biết để phòng tránh bệnh lây qua đường tình 
dục”, quan binh đến mua vé chỉ cần làm theo chỉ dẫn, thì khả 
năng bị truyền nhiễm sẽ giảm xuống ở mức thấp nhất.

- Trong đó viết cái gì?
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- Nói ngắn gọn, có hai điều quan trọng nhất, một là phải 
dùng bao cao su... - Tôi còn chưa nói xong.

- Đàn ông đeo cái quỷ đó vào còn gì là sướng! Không thấy 
vô vị à? - Tướng quân cướp lời, rồi lại hỏi - Còn gì nữa?
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hệ phải đi tiểu.

- Ai nói thế?

- Y tá quân y.

- Tầm bậy! - Tướng quân không đồng tình - Uống một 
bụng nước, bưng cái bụng đó vào, không thấy khó chịu à? Quan 
đến cấp tướng như tôi, sao có thể đứng đái chung với binh sĩ ở 
khu tiểu tiện ngoài trời?

- Thực ra đã đến trà thất đặt phòng rồi thì đừng phân 
cấp quan nữa. - Tôi nói chẳng nể nang - Ai cũng đều mua vé, 
xếp hàng trước sau, việc thiếu úy bước ra, tướng quân đi vào 
cũng là việc thường ngày. Để phóng ra được đám độc hại còn 
lại trong niệu đạo, thì đứng tiểu tiện chung với sĩ quan các cấp 
khác cũng đâu có gì không được, trừ khi không sợ lây bệnh qua 
đường tình dục!

- Kinh nghiệm của cậu cũng phong phú quá! - Tướng 
quân chẳng những không giận, mà còn hỏi tôi - Cậu từng mua 
vé của trà thất chưa?

- Chưa ạ. - Mặt tôi nóng bừng lên, thẳng thắn trả lời.
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- Tí tuổi đầu, nhớ đừng học ba cái thói xấu linh tinh. - 
Tướng quân lộ ra nét cười hiếm thấy - Nếu phát hiện hồ sơ 
kiểm tra của Gạo Bồng Lai có dấu chứng nhận dương tính, phải 
mau báo ngay cho tôi biết, để trong lòng tôi có sự chuẩn bị, đến 
lúc đó không thể không dùng bao cao su. Hiểu không?

- Vâng. - Tôi cung kính đáp.

- Cậu biết đấy, phó chủ nhiệm cả đời chẳng có thú vui 
nào, chỉ mỗi rượu, thịt chó và đàn bà. Những thứ khác đều 
không hề dính tới.

- Nếu phó chủ nhiệm đã thích thế, lại sợ nhiễm bệnh, 
thì sao cứ nhất định phải Gạo Bồng Lai mới được? Cứ theo ghi 
chép phòng vé của cô ấy, bình quân mỗi ngày tiếp hơn ba mươi 
khách, tỷ lệ cao như thế, muốn không nhiễm bệnh cũng khó! - 
Tôi nói rồi, lại sợ ông nổi giận, bèn chuyển vội đề tài - Thực ra 
mỗi chuyến tàu tới, trà thất đều có tiếp viên mới, những người 
trẻ tuổi, xinh đẹp nhất đều ưu tiên phân tới trà thất Am Tiền, 
phó chủ nhiệm có thể tìm thêm một người nữa, hà tất phải dính 
chặt mãi với Gạo Bồng Lai?

- Cậu còn trẻ, chưa vợ, không biết chỗ hay ho của đàn 
bà. - Tướng quân không còn vẻ nghiêm trang như trước nữa, 
cười cười đắc ý nói - Gạo Bồng Lai không chỉ xinh đẹp, thái độ 
phục vụ tốt, mà cả người cô ấy đầy hương vị đàn bà. Đời tôi đã 
chơi bời với biết bao phụ nữ, chưa từng gặp ai làm tôi thỏa mãn 
như Gạo Bồng Lai. Tôi đã đặt vấn đề với chủ nhiệm quản lý trà 
thất Am Tiền, không được thuyên chuyển cô ấy đi đâu hết. Cậu 
cũng phải giúp tôi để ý một chút, tìm cơ hội đánh tiếng với giám 
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đốc Lưu của tổng thất Kim Thành. Dù sao tình hình trà thất Am 
Tiền cũng đơn giản, các nhân viên quản lý đều quen thân với 
tôi, mỗi lần thấy tôi đến, đều chủ động giúp tôi sắp xếp, tránh 
cho tôi phải xếp hàng mua vé với đám cấp dưới. Nghe rõ chưa? 

- Xin tuân theo chỉ thị của phó chủ nhiệm. - Tôi nói rồi, cố 
ý thu chân đứng thẳng, nhìn ông với vẻ bướng bỉnh.

- Đừng giở trò đó với tôi. - Tướng quân lim dim mắt, nhìn 
vào bức tường trắng trước mặt, lại quay về với bản tính không 
coi ai ra gì - Nhất cử nhất động của đơn vị phúc lợi các cậu 
người ta đều biết, nhưng nếu muốn đối nghịch với tôi, thì người 
xui xẻo chắc chắn là cậu chứ không phải tôi. Cậu hãy nghe tôi 
nói cho rõ, đừng tưởng tôi không làm gì được tổ 5 nhà các cậu!

- Mệnh lệnh của phó chủ nhiệm, cục Chính chiến ai dám 
không theo. - Trong câu nói của tôi có chứa chút khinh thường.

- Biết thế thì tốt. - Tướng quân đã nghe ra được khẩu khí 
của tôi, đáp lại một cách không vui.

3.

Tướng quân có gia quyến ở Đài Loan, đây là điều ai ai 
cũng biết. Nhưng những gì ông làm ở Kim Môn, ngoài việc vợ 
con hoàn toàn bị che mắt, thì ai trong bộ chỉ huy tối cao của khu 
phòng vệ Kim Môn lại không hay. Dù tổ 4 chuyên về nghiệp vụ 
phòng vệ do tướng quân chịu trách nhiệm, nhưng “đội phản 
tình báo” và “trạm công tác số 0” của tổ 4 nếu thu thập được tin 
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tức bất lợi đối với tướng quân, vẫn có thể vượt cấp lên thẳng 
văn phòng chủ nhiệm và văn phòng tư lệnh để báo cáo. 

Vì vậy, có thể tưởng tượng ra, chủ nhiệm và tư lệnh không 
thể không biết tướng quân thường đến trà thất Am Tiền chơi 
gái. Tuy nhiên, tướng quân thường đến trà thất Am Tiền tìm 
Gạo Bồng Lai sau giờ làm, theo cách chính đáng thông thường. 
Dẫu cho ông dùng đặc quyền, không xếp hàng mua vé trước, 
nhưng sau khi xong việc rồi lại mua thêm vé “thêm giờ” với 
giá cao theo quy định, không có chỗ nào trái lẽ cả, nên chẳng ai 
bắt bẻ gì được! Trừ khi tư lệnh hạ lệnh đóng cửa trà thất, hoặc 
dùng mệnh lệnh hành chính quy định tướng quân không được 
đến trà thất mua vui. Hai điều này đều quá khiên cưỡng, nên 
có lẽ đây chính là lý do khiến tướng quân chẳng e ngại gì, công 
khai tiến vào trà thất Am Tiền tìm Gạo Bồng Lai. 

Tâm lý con người có lúc rất kỳ quái, trong bộ Chính chiến 
có một số tham mưu, rõ ràng biết Gạo Bồng Lai là “mối ruột” 
của tướng quân, song vẫn cố ý vào trà thất Am Tiền mua vé của 
Gạo Bồng Lai. Đến chủ nhật, họ thậm chí muốn tranh chỗ trước 
tướng quân, sau khi về còn bàn luận với nhau những điều đắc 
ý tai nghe mắt thấy trên giường, cũng như mùi thơm trên thân 
thể Gạo Bồng Lai. Cuối cùng, kết luận chung là Gạo Bồng Lai 
xinh đẹp, độ hấp dẫn cao, đi vào trong nàng giống như thuyền 
khách số một của Vũ Xương đi trên hải vực Đại Kim Môn và 
Tiểu Kim Môn, khiến người ta có cảm giác phiêu diêu như lên 
tiên, thần hồn điên đảo, phút chốc không lưu tâm là có thể lạc 
đường! Chẳng trách tướng quân chẳng ngại bỏ luôn danh dự, 
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mê đắm nhan sắc của nàng, không hề chán ngán. Điều gì cũng 
có lý do của nó.

 Từ sau khi trà thất Sơn Ngoại xảy ra vụ án bắn chết 
người, để phòng tránh việc này phát sinh thêm lần nữa, chúng 
tôi thường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra bất ngờ không 
định kỳ vào buổi tối sau khi kết thúc thời gian phục vụ của trà 
thất, xem khách có thực sự ra về hết rồi không, tránh việc các 
nhân viên tùy tiện câu kết với tiếp viên, cho một số ít quan binh 
có giấy thông hành ban đêm tự tiện ở lại, gây ra những sự vụ 
khó lường trước. 

Tối hôm đó, chúng tôi đi kiểm tra một loạt các trà thất 
Thành Công, Tiểu Kính, Kim Thành v.v... đến trà thất Am Tiền, 
rõ khéo, gặp ngay tướng quân trong văn phòng chủ nhiệm 
quản lý.

Tướng quân ngồi trên ghế salon cũ mèm, vắt chéo chân, 
thưởng thức trà thơm, trông vẻ sốt ruột của ông thì thấy chắc 
đã đợi lâu rồi.

- Xin chào phó chủ nhiệm. - Tôi đưa tay lên, vội vã chào 
ông theo kiểu lính.

- Các cậu đến đây làm gì? - Mắt ông nhìn phía trước, chân 
vắt tít đến trần nhà, hơn nữa còn không ngừng lắc qua lắc lại.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, đến tìm hiểu một chút xem sau 
khi kết thúc giờ kinh doanh, họ có thực sự cho khách ra về hết 
không. - Tôi lịch sự đáp, thuận miệng hỏi một câu - Vẫn chưa 
tới lượt ngài sao?
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- Mẹ nó, - Ông đặt chân đang gác xuống, nhìn đồng hồ 
đeo tay - Không biết là cái thằng rùa rụt đầu nào, làm đến giờ 
vẫn chưa thèm ra, khiến ông đây phải đợi suốt hàng chục phút.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, bây giờ vé bán ra là vé thêm 
giờ, thời gian có thể kéo dài hơn một chút, chẳng phải ngài có 
giấy thông hành ban đêm sao, đợi thêm chút nữa chẳng sao, 
Gạo Bồng Lai sẽ bù đắp cho mà. - Tôi cười nói, khiến ông cũng 
ngại không nổi giận.

- Giấy thông hành mà tác dụng đếch gì. - Ông ngang ngạnh 
trừng mắt nhìn tôi - Các người chẳng phải đến chấp hành việc 
đúng giờ là không cho ai ở lại à? Đợi chút nữa đúng thời gian 
đó, đến tướng quân tôi đây cũng sẽ bị các người đuổi đi!

- Ai dám, - Tôi cười nhạt - Chẳng ai có gan này cả.

- Có thách các người cũng không dám! - Ông nói giọng 
kẻ cả.

Chủ nhiệm quản lý họ Khâu cũng nhân lúc đó tiến lại, cúi 
chào tướng quân.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, Gạo Bồng Lai đã tiếp khách 
xong, cửa phòng đã mở rồi.

Tướng quân lập tức phấn chấn tinh thần, vội vã đứng 
dậy, thuận tay vuốt vuốt tóc, chỉnh trang lại, rồi đi ra cửa từ 
đường phía sau. Đúng lúc đó, một sĩ quan lưng thắt đai S, tay 
cầm mũ cối thong thả từ trong phòng Gạo Bồng Lai bước ra. 
Tướng quân vừa nhìn đã nhận ra là thiếu tá Trương của tổ 1 
cục Chính chiến.
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- Mẹ nó, - Ông đặt chân đang gác xuống, nhìn đồng hồ 
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- Anh đến đây làm gì? - Tướng quân cao giọng hỏi.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, trực gác ạ. - Thiếu tá Trương có 
chút hoảng hốt.

- Đến trực gác ở trà thất? - Tướng quân nghi hoặc - Anh 
có nhầm không đấy?

- Không, không phải. - Thiếu tá Trương xua xua tay, vội 
vàng nói - Thời gian trực gác vẫn chưa tới, đúng lúc tôi đi ngang 
qua đây, nhân tiện mua tấm vé.

- Ở đây các cô đẹp thiếu gì, sao anh không mua vé của các 
cô ấy, lại phải mua vé của Gạo Bồng Lai? - Tướng quân chỉ mặt 
anh nói - Chẳng lẽ anh không biết chúng tôi là chỗ quen biết lâu 
ngày, có phải cố ý muốn phá rối tôi không?

- Báo cáo phó chủ nhiệm, tôi trước giờ đều mua vé của 
Gạo Bồng Lai mà! - Thiếu tá Trương giải thích - Tôi đâu có biết 
ông đợi bên ngoài.

- Mua vé của cô ấy rồi thì động tác phải nhanh lên chứ, rờ 
rờ rận rận trong đó, làm những gì mà bắt tôi phải đợi đến hơn 
bốn mươi phút! - Tướng quân phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, rồi 
phất phất tay - Mau đi canh gác!

- Vâng. - Thiếu tá Trương giơ tay chào ông.

Tướng quân vào phòng rồi, thiếu tá Trương ngơ ngơ 
ngẩn ngẩn đến bên tôi, tôi vỗ vỗ vai anh, nói đùa:



110 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

110 

- Quý quan thật là gan to bằng trời, dám “vào trước” 
tướng quân. Tiền đồ trong quân của anh kiếp này chắc chắn là 
vô cùng “tối lạn”!

- Mẹ nó chứ, tôi tưởng khuya thế này rồi sẽ không gặp 
người quen, mới đến mua cái vé rồi đi trực gác, ai dè gặp quỷ! - 
Anh có chút lo lắng - Thật là xui xẻo tám đời!

- Đừng để tâm làm gì - Tôi an ủi anh - Mua vé theo quy 
định, chứ đâu phải chơi miễn phí. Ông ấy đến được, sao anh 
không đến được?

- Nói thì nói vậy, - anh vẫn có chút suy nghĩ - Đâu phải 
mới quen biết ông ta, cục Chính chiến ai không hiểu ông ta là 
người thế nào. Quan trên mà đắm chìm trong tửu sắc, lòng dạ 
hẹp hòi, thủ đoạn lại vô cùng cay độc.

- Không nghiêm trọng vậy đâu, có giỏi thì đến văn phòng 
cho ông ta dạy dỗ! - Tôi nói giọng bất cần - Không sợ quý quan 
anh đây chê cười, chứ tôi vẫn thường bị gọi đi “cạo đầu” vì 
chuyện của trà thất và tiếp viên đấy.

- Nghiệp vụ của các anh chẳng phải do phó chủ nhiệm 
Thạch quản lý sao? - Anh hỏi vẻ khó hiểu.

- Anh hai, người ta là tướng quân. - Tôi nói giọng châm 
chích - Bên ngoài có vẻ lếch thếch chẳng thiết tha gì, chứ uống 
rượu vào, ăn thịt chó vào, lại bàn đến gái nữa là thôi, tinh thần 
phơi phới! Nếu tôi đoán không nhầm, ông ta chẳng thích thú 
gì cái nghiệp vụ mình quản lý, chỉ quan tâm nhất đến trà thất. 
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cho ông ta dạy dỗ! - Tôi nói giọng bất cần - Không sợ quý quan 
anh đây chê cười, chứ tôi vẫn thường bị gọi đi “cạo đầu” vì 
chuyện của trà thất và tiếp viên đấy.
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Chủ nhiệm đáng lẽ phải phân ông ta chăm lo nghiệp vụ tổ 5 
mới phải.

- Mẹ nó, thấy tôi mua vé của Gạo Bồng Lai thì không vui 
à, thật quá nhỏ nhen! - Anh hơi phẫn nộ - Có gia đình rồi, lại còn 
thường xuyên đến trà thất, cắn chặt lấy Gạo Bồng Lai không 
chịu nhả, không bằng lũ độc thân này, lại còn đê tiện! Ngon thì 
cưới về làm vợ bé đi, sau này chẳng ai tranh đâu!

- Quý quan anh đừng quá lạc quan - Tôi cười nhắc nhở 
anh - Gạo Bồng Lai tuy ngon, nhưng ăn nhiều quá cũng có tác 
dụng phụ, khó tiêu đấy, chớ để bị mắc vào!

- Điểm này lão đệ yên tâm - Anh đắc ý nói - Anh đây hai 
mươi mấy tuổi vào lính, đi khắp chốn vui chơi của Đài Loan, 
Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ, chưa từng dính chưởng!

- Tướng quân thì không may mắn như anh rồi.

- Cái gì - Anh hớn hở - Lão dính chưởng rồi?

- Bị Gạo Bồng Lai lây cho đó. - Tôi hơi nhiều chuyện.

- Sao cậu biết? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Chẳng lẽ anh không biết, tướng quân là “tri giao” với 
tôi mà!

- Hóa ra các người cùng hội cùng thuyền! - Anh chỉ tôi 
cười cười, rồi lại nghiêm mặt nói - Ông trời có mắt, người đã 
có gia đình lại đắm chìm trong sắc dục với tiếp viên, thật là 
quả báo!



112 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

112 

- Được rồi, đừng lằng nhằng nữa - Tôi nhắc anh - Mau đi 
trực gác đi, chút nữa tướng quân ra, thấy anh còn ở đây, chắc 
chắn lại sinh chuyện! 

- Cậu xong việc nhanh thế? - Trương thiếu tá hỏi ngược 
lại tôi, rồi thấp giọng nói - Gạo Bồng Lai từng lén mách với tôi, 
tướng quân không chỉ đủ chiêu trò, mà uống rượu vào rồi, còn 
có những động tác rất biến thái rẻ tiền. Nói thẳng ra, tuy Gạo 
Bồng Lai là kỹ nữ, nhưng vẫn có nhân cách và sự tôn nghiêm, 
vì muốn kiếm sống ở đây, không thể không chiều theo tướng 
quân, để ông ta mặc sức hoành hành. Hôm nay tôi phải xem 
xem các anh dọn dẹp thế nào, nếu thời gian vừa điểm, có thể 
mời được tướng quân ra cho đúng giờ, thì mới là anh hùng, còn 
không thể, thì là con chó!

- Pháp lệnh và đặc quyền lúc nào chẳng ở hai đầu cán 
cân! - Tôi cười cười bất lực - Tôi đành chịu vậy!

- Đếch dám, phải không? Người thừa hành công vụ như 
cậu, thật đều như con chó! - Anh nói vẻ khoái chí, vỗ vỗ tay.

- Đừng đắc ý, cũng đừng vội kết luận. Ai mới thật là con 
chó còn chưa biết được đâu. - Tôi cười nhạt.

Không lâu sau, bóng thiếu tá Trương đã biến mất khỏi 
khu vực doanh trại Vũ Dương. Chức mới của anh là lính chiến 
canh giữ Liệt Dũ(1). Cho dù anh có học vấn cao, đầy hy vọng lên 
chức trung tá, thế nhưng, tướng quân lại nắm giữ nghiệp vụ đội 
1,3,4, mà nhân sự Chính chiến thuộc đội 1, chỉ cần một câu nói 

1. Liệt Dũ, tức đảo Liệt, còn gọi là Tiểu Kim Môn.
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hoặc một mẩu giấy nhỏ của ông, thì việc muốn điều một thiếu 
tá nhìn chướng mắt quả thật dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, 
thiếu úy Trương thật ngàn vạn lần không nên làm “tiên phong” 
trên chiếc giường kêu cót két đó, hơn nữa thời gian “tác chiến” 
lại quá dài, làm dấy lên tinh thần “cách mạng”. Có phải vì vậy 
mà chọc giận tướng quân, hay do nhân tố khác, thì chắc chỉ có 
tướng quân biết, trời biết mà thôi.

4.

Mấy chuyến tàu liên tục cập bến đã mang lại cho trà thất 
nguồn tiếp viên mới trẻ trung xinh đẹp, theo quy định phải ưu 
tiên phân đến trà thất Am Tiền. Việc thay thế người cũ, bổ sung 
chỗ thiếu đều do tổng thất Kim Thành phụ trách, điều động 
lần lượt những tiếp viên đã phục vụ thời gian khá dài tại một 
địa điểm, để binh sĩ có chút cảm giác tươi mới. Trong đợt điều 
động này, Gạo Bồng Lai được điều đến trà thất Sơn Ngoại của 
cục Quân quan, tôi nhìn công văn báo cáo xác minh của tổng 
thất Kim Thành mới biết. Tuy tướng quân từng căn dặn không 
được điều động tiếp viên này, nhưng quyền nằm trong tay tổng 
thất Kim Thành, đồng thời theo quy định, điều động trước rồi 
mới có công văn báo cáo xác minh, nếu can thiệp quá sâu hoặc 
đi năn nỉ thì thực tình vi phạm nguyên tắc với đơn vị cấp trên. 
Nhưng tự tôi cũng biết, phải chuẩn bị tâm lý cho việc không hay 
sẽ xảy đến. 

Vậy mà, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày trôi qua 
rồi, vẫn không thấy tướng quân gọi tôi đến giáo huấn. Trong 
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lòng tôi mừng thầm, chẳng lẽ tướng quân lại đặc cách gia ơn, 
không truy cứu chuyện này, hay ông đã có niềm vui mới, sớm 
quên mất Gạo Bồng Lai rồi? Dù lý do nào chăng nữa, đối với tôi 
cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần không phiền đến tôi là được. 
Tuy nhiên, mọi việc không dễ dàng như tôi tưởng tượng, hóa ra 
tướng quân quay về Đài Loan nghỉ phép, hết mười ngày phép 
mới trở lại.

Tối đó, tôi bước lên những bậc thang đá của phòng quan 
sát cục Chính chiến, lòng nặng như đeo đá, không phải tôi sợ 
bị mắng, mà vì tôi vô cùng hoài nghi về nhân cách của tướng 
quân. Đường đường một thiếu tướng lục quân của Trung Hoa 
Dân quốc, lại có những hành vi như vậy, lại có cuộc sống cá 
nhân thối nát đến thế. Loại tướng quân này, có lẽ đã sớm mất 
đi linh hồn của một người quân nhân cách mạng. Một ngày nào 
đó, tiếng kèn báo hiệu thời khắc phản công đại lục nổi lên, liệu 
còn có thể tử chiến cùng quân địch? Hay là trốn trong lòng Gạo 
Bồng Lai, làm một con rùa thụt đầu? 

- Báo cáo. - Tôi đứng ngoài cửa lên tiếng.

- Vào đi. - Giọng tướng quân vang lên một cách khó nghe.

Tôi đứng thẳng trước bàn làm việc của ông.

- Chẳng phải tôi đã dặn cậu không được điều Gạo Bồng 
Lai đi sao? - Tướng quân ngồi trên ghế mây, mặt hướng về phía 
tường, mắt liếc xéo nhìn tôi giận dữ.

- Quyền điều động tiếp viên thuộc về tổng thất Kim 
Thành - Tôi sợ chọc giận ông, bèn trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ lễ 
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phép – Có lẽ mấy chuyến thuyền gần đây đưa tới không ít tiếp 
viên trẻ đẹp, nên mới tạm thời điều động cô ấy.

- Cậu mở to mắt ra mà xem, Gạo Bồng Lai có già không? 
có xấu không? - Tướng quân kích động hét lên - Chức tôi cao 
như thế, không chỉ không chê cô ấy, mà còn mê cô ấy. Mấy thằng 
thiếu, trung, thượng úy lẽ nào không thích?

- Lệnh điều động của trà thất đã đưa ra, tiếp viên cũng đã 
đến báo cáo đơn vị mới theo quy định, lần sau chúng ta tìm cơ 
hội điều cô ấy về vậy. - Tôi nhún mình nói nhỏ.

- Các người rõ ràng chống đối tôi! - Tướng quân khí giận 
ngút trời, giọng the thé.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, ai dám chống đối ngài ạ. - Tôi 
hơi bực, nhưng lập tức quay lại khẽ khàng như trước - Vì điều 
động một tiếp viên mà khiến ngài giận dữ thế này, thực tôi xấu 
hổ quá. Nói thẳng ra thì trà thất Sơn Ngoại rất gần đây, sau này 
chẳng phải còn tiện cho ngài hơn sao?

- Tiện đếch gì! - Tướng quân quay đầu nhìn trừng trừng 
vào tôi - Trà thất Sơn Ngoại cục Quân quan vừa đông vừa phức 
tạp, người đến mua vé đều là mấy thằng nhãi thiếu úy, còn tôi 
là thiếu tướng! 

Ông chỉ chỉ mấy ngôi sao lấp lánh trên cầu vai:

- Nhìn cho kỹ đi, tôi là thiếu tướng, tôi là tướng quân! Đi 
tranh trước sau với bọn lính lác coi sao được!
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- Phó chủ nhiệm, ngài có thể dùng cách cũ - Tôi gợi ý cho 
ông - Giống như ở trà thất Am Tiền, đợi ở văn phòng quản lý 
trước, rồi bảo họ sắp xếp giúp ngài, còn không xong?

- Tôi nói rồi đó thôi, cục Quân quan Sơn Ngoại đông 
người phức tạp. Cậu động não mà xem, Gạo Bồng Lai xinh đẹp 
như thế, thái độ phục vụ lại tốt, sau này nhất định có rất nhiều 
người mua vé của cô ấy. Bọn nhãi cấp úy đều là bọn chẳng học 
hành gì, biết gì về thường thức vệ sinh đâu. Thế thì hay ho rồi, 
để cô ấy bị chúng giày vò, không lây bệnh tình dục mới lạ! - 
Tướng quân lo lắng nói - Nếu bị nhiễm bệnh, sẽ lại lây sang cho 
người khác, cậu hiểu không?

- Quân nhân cách mạng ở tiền tuyến, đao thương đạn 
pháo cũng không sợ, đổi lại, thì người dám đến mua vé ở trà 
thất cũng đâu có sợ gì bệnh tình dục! - Tôi cố ý.

- Cậu đừng nhân dịp nói này nói nọ ra vẻ ta đây! - Tướng 
quân đáp, giọng không vui.

- Tôi chỉ nói sự thực. - Tôi biện bạch, cũng âm mưu muốn 
làm ông xấu hổ - Phó chủ nhiệm ngài chẳng phải từng dính một 
lần, giờ vẫn không sao đó thôi.

- Cậu không biết tôi uống bao nhiêu thuốc, tiêm bao 
nhiêu mũi? Thậm chí còn không dám về Đài Loan nghỉ phép, 
sợ lây bệnh cho vợ tôi.

- Nếu đã sợ, thì đừng... - Tôi không dám buông thêm một 
chữ “đi”.
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- Cậu tuổi trẻ chưa vợ, hiểu cái gì! - Ông chẳng những 
không giận, còn ngoảnh đầu lại phía tôi nói - Việc quan hệ nam 
nữ, không chỉ thần kỳ, mà còn ảo diệu. Tôi là người biết nếm 
trải, cũng xem trọng tình điệu, sức lực lại mạnh mẽ, nhưng vợ 
tôi lãnh cảm, không biết vui thú, người lại xấu, mỗi lần chăn gối 
đều chẳng ra cái vị gì. Đời người mà, nếu không thể thỏa mãn 
nhu cầu này của bản thân, thì cho dù nhiều tiền hơn nữa, chức 
to hơn nữa, sống cũng không ý nghĩa.

- Đây chính là lý do lớn nhất khiến ngài đến trà thất? - Tôi 
to gan hỏi.

- Nói thẳng ra, đàn bà làm nghề này, họ hiểu cách giúp 
cho đàn ông sướng. Đặc biệt là con bé Gạo Bồng Lai, không chỉ 
đẹp, đầy đủ điện nước, biết tạo hứng thú, mà còn có bản lãnh 
lợi hại không dễ tìm thấy ở những người phụ nữ khác. Cậu nói 
xem, người phụ nữ như vậy, lẽ nào tôi không đổ? Cũng chỉ có 
đàn bà như cô ấy mới thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của tôi. - 
Tướng quân vừa nói vừa quay đầu lại nhìn vách tường - Hôm 
nay, các cậu điều cô ấy rời khỏi Am Tiền, sau này chỉ khiến tôi 
thêm bất tiện, cậu phải đi nói khó với tổng thất Kim Thành, 
mau điều cô ấy trở lại, hiểu chưa? 

- Vâng, - tôi không dám chậm trễ.

- Con người của tôi, lúc nào cũng hết lòng vì việc công, 
tận trung báo quốc, không ngại vất vả gian nguy hoàn thành 
nhiệm vụ, tôi chẳng có thú vui xấu nào khác, chẳng qua chỉ là 
uống chút rượu, ăn ít thịt chó, và chơi gái. Những việc này chủ 
nhiệm, tư lệnh, thậm chí tổng tư lệnh cũng đều biết, nhưng họ 
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làm gì được tôi, chẳng phải tôi vẫn lên thiếu tướng đó sao. - 
Tướng quân dùng giọng cảnh cáo - Hôm nay tôi gọi cậu đến 
đây, là muốn nói chuyện phải trái với cậu, không phải cầu xin gì 
cậu, cậu nên hiểu cho rõ ràng! Tuy nghiệp vụ tổ 5 không phải 
do tôi nắm, nhưng nếu muốn làm khó các cậu, thì thiếu gì cách! 
- Tướng quân đang nói, bỗng dưng chuyển giọng - Thiếu tá 
Trương tổ 1 vì sao phải đi, tin rằng cậu rõ mười mươi. Tối hôm 
đó, chẳng phải cậu cũng có mặt sao, phải trực gác thì không 
trực gác, lại đến khu vui chơi mua vé trước, trong đó mười mấy 
cô không chọn cô nào, lại mua vé của Gạo Bồng Lai, khiến tôi 
đợi suốt buổi! Cái loại tham mưu không biết điều như vậy, dù 
năng lực làm việc tốt đến đâu, học vấn cao đến đâu, tôi cũng 
chẳng thèm để tâm.

- Thiếu tá Trương bận giải quyết trong đó, sao biết được 
ngài đợi bên ngoài. - Tôi lấy hết can đảm nói giúp.

- Hắn giày vò người ta cả tiếng đồng hồ, nếu ai cũng như 
thế, Gạo Bồng Lai chịu nổi không? - Trong lòng tướng quân dậy 
lên niềm thương cảm mãnh liệt.

- Hôm đó chúng tôi đến trà thất Am Tiền chờ xem tình 
hình đóng cửa thế nào, phó chủ nhiệm ngài chẳng phải cũng ở 
trong phòng Gạo Bồng Lai hơn tiếng đồng hồ... - Tôi cười nói. 

- Tôi là thiếu tướng, hắn là thiếu tá, tướng và tá có thể so 
sánh với nhau à? - Tướng quân nói vẻ không vui.

- Đều là vé của trà thất Am Tiền, cũng không phân biệt 
tướng hay tá.
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- Khốn kiếp! - Tướng quân nổi trận lôi đình, đập bàn quát 
- Cậu cố ý chống đối tôi phải không? Tôi cả đời tận trung, đem 
lại vinh quang cho tổ quốc, trà thất mỗi tháng phát cho tôi mấy 
vé miễn phí thì có gì quá! Tôi bỏ tiền ra mua vé, khó khăn lắm 
mới tìm được một người vừa ý, thế mà ai cũng cố tình phá rối, 
điều cô ấy đi chỗ nọ chỗ kia. Mấy người muốn gì! 
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5.
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120 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

120 

chờ tướng quân đến “xem”, nhưng “xem” mãi chẳng thấy gì, 
khiến tướng quân thất vọng đến nhức đầu lòi mắt.

Một hôm, chị tổng đài viên số 2 ở Tây Khang chuyển cuộc 
gọi của tướng quân tìm tôi.

- Báo cáo phó chủ nhiệm - Tôi lễ phép nói.

- Có chút việc muốn nhờ cậu. - Giọng tướng quân nghe lại 
hòa nhã thân mật đến thế!

- Báo cáo phó chủ nhiệm, xin ngài cứ dặn dò.

- Mẹ Gạo Bồng Lai mất rồi, cần về nhà gấp để chịu tang, 
cậu mau giúp cô ấy làm thủ tục xuất cảnh.

- Tôi sẽ liên hệ ngay với tổng thất Kim Thành, nhờ họ đưa 
gấp đơn xin xuất nhập cảnh sang đây.

- Xong việc nhớ báo tôi một tiếng.

- Vâng.

Cái giọng quan quyền của tướng quân trước đây chẳng 
còn nữa, tôi như mở cờ trong bụng. Nhận được đơn xin xuất 
nhập cảnh của Gạo Bồng Lai, tôi lập tức làm tờ trình, sau khi 
được tổ trưởng đóng dấu, bèn đích thân đến tổ 4 Bộ Chính 
chiến nộp hồ sơ, sau đó nhờ làm “xuất cảnh cấp tốc”, đồng thời 
gọi điện báo cáo tướng quân.

- Cậu nghĩ cách giúp cô ấy xếp chỗ máy bay. - Tướng quân 
ra lệnh.
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- Xếp chỗ máy bay? - Tôi nhẩm thầm mấy chữ này trong 
đầu, phút chốc lác hết cả mắt.

- Mẹ người ta mất là đủ đau lòng rồi, chẳng lẽ đơn vị 
hành chính các cậu không thể tỏ chút lòng thương, giúp đỡ 
một chút, xếp cho người ta chỗ máy bay, để người ta sớm về 
chịu tang mẹ! - Giọng tướng quân có chút kỳ lạ, cứ như người 
mất là mẹ ông.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, chưa từng có tiền lệ cho tiếp 
viên ngồi máy bay. - Tôi báo cáo sự thực.

- Các cậu đầu đất hay sao, - Ông hối thúc - Chưa có lệ thì 
giờ có!

- Tổ 4 nhất định sẽ không đóng dấu cho tờ trình ngồi máy 
bay. - Tôi hơi xúc động.

- Cậu phải phối hợp, phải nghĩ cách đi!

- Báo cáo phó chủ nhiệm, - Tôi hít một hơi dài - Về việc 
này, tôi thực chẳng nghĩ ra cách nào!

- Tôi cần đám tham mưu giá áo túi cơm như các cậu làm gì! 

Chỉ nghe “cạch” một tiếng, ông đã dập máy.

- Chả hiểu làm sao! - Tôi đặt ống nghe xuống, bực bội nói.

- Sao vậy? - Tổ trưởng bấy giờ vừa bước vào phòng làm 
việc, quan tâm hỏi thăm.

- Phó chủ nhiệm lại muốn chúng ta xếp chỗ máy bay cho 
cô tiếp viên Gạo Bồng Lai. - Cơn giận của tôi chưa nguôi.
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- Quan to như thế mà lại nói những lời thiếu tri thức, 
đừng quan tâm! - Tổ trưởng thản nhiên đáp.

Tổ trưởng có thể không quan tâm, nhưng tôi có thể sao? 
Không quan tâm cũng phải quan tâm, không muốn nghe điện 
thoại của ông cũng phải nghe, đây là việc chẳng đặng đừng của 
một người thi hành nhiệm vụ. Dù sao, ông cũng là tướng quân. 

- Việc chỗ máy bay của Gạo Bồng Lai đã xong chưa? - 
Ngày hôm sau, tướng quân lại gọi điện hỏi.

- Báo cáo phó chủ nhiệm, vẫn chưa. - Tôi thành thực đáp.

- Tôi đã đặt vấn đề với tổ 4, cậu mau gửi đơn lên cho họ, 
để gửi đến tổ vận chuyển, giúp cô ấy xếp chỗ máy bay.

Tôi ngừng một lúc, không trả lời ngay.

- Nghe rõ chưa? - Ông hỏi lớn.

- Vâng! - Tôi giận dữ đặt ống nghe xuống.

Dù có khó chịu đến đâu, nhưng việc này không xử lý gấp 
không được. Nói thẳng ra, tướng quân không quản lý nghiệp vụ 
phúc lợi, nhưng rất nhiều việc dường như chẳng liên quan mà 
ông lại không ngừng dùng chức vị của mình để tác động và áp 
đặt, đây là điều khổ não nhất của nhân viên tham mưu chúng 
tôi. Cuối cùng, tôi không do dự mà viết lên tờ trình:

Nội dung:

Trình về việc tiếp viên Hoàng Ngọc Tiêu đi máy bay, xin 
được xác nhận.
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Thuyết minh:

1. Nhận chỉ thị Ngưu tướng quân phó chủ nhiệm thi hành.

2. Theo kết quả kiểm tra, các chuyến đi khứ hồi giữa Đài 
Loan và Kim Môn của tiếp viên trà thất, đều dùng thuyền quân 
dụng, chưa từng có tiền lệ cho ngồi máy bay quân dụng. Tiếp 
viên Hoàng Ngọc Tiêu (biệt hiệu: Gạo Bồng Lai), tiếp viên trà 
thất Sơn Ngoại cục Quân quan, do mẹ mất, được phó chủ tịch 
chỉ thị sắp xếp chỗ trên máy bay, giúp tiện việc về Đài Loan chịu 
tang, điều này không phù hợp với phương thức sắp xếp chỗ trên 
máy bay cho quan binh của cục, nếu phá lệ cho phép, thì thực có 
chỗ không thỏa đáng.

3. Xét lại tiếp viên Hoàng Ngọc Tiêu trong quá trình phục 
vụ, có một bộ phận quan quân say mê sắc đẹp của cô đến mức 
không kiềm chế được bản thân, phát sinh hiện tượng ghen tuông 
tranh giành, cãi vã xích mích, làm tăng thêm những lo lắng về 
vấn đề quản lý.

Nay xin đề nghị:

1. Việc sắp xếp chỗ cho Hoàng Ngọc Tiêu trên máy bay, vì 
không phù hợp quy định, nên đề nghị Tổ trưởng, thượng tá Hứa 
đích thân báo cáo với phó chủ nhiệm.

2. Để tránh vấn đề tái diễn, sau khi tiếp viên Hoàng Ngọc 
Tiêu xuất cảnh rồi, đề nghị đồng thời cho thôi việc, đề nghị tổng 
thất Kim Thành xử lý việc này theo quy định.

3. Kính trình xem xét giải quyết. 
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Sau khi viết xong tờ trình, tôi đồng thời thêm vào cả phần 
ý kiến xác nhận của tổ 4 đảm nhiệm nghiệp vụ phòng vệ, cùng 
tổ 3 đảm nhiệm nghiệp vụ giám sát quân kỷ, rồi đánh dấu vào ô 
tư lệnh trong phần phê duyệt, cũng có nghĩa công văn này nhất 
định phải được tư lệnh xem qua và cho chỉ thị.

Nếu theo trình tự xử lý công văn, rõ ràng tờ trình này chỉ 
cần chủ nhiệm phê là được, mục đích của tôi trình lên tư lệnh 
là để trưởng quan các cấp được biết rõ về hành vi của tướng 
quân, cũng là phản ứng tự nhiên của tôi, cố ý khiến ông khó coi 
trong mắt mọi người. Chiêu xuất kỳ bất ý này có lẽ tướng quân 
trở tay không kịp.

Tư lệnh đã nhanh chóng phê hai chữ “đồng ý” vào tờ 
trình, tôi cầm công văn trong tay mà lòng thầm hớn hở. Tục ngữ 
nói: ngoài trời còn có trời cao hơn, người lợi hại ắt có người lợi 
hại hơn, nhưng lẽ nào lại không phải là quan cao ắt có quan 
cao hơn? Nếu chỉ nói về việc công vụ, giả như tôi có chỗ nào sơ 
sót hoặc sai lầm, dù nghiệp vụ chúng tôi không chịu sự quản lý 
của tướng quân, tôi vẫn cam tâm tình nguyện để ông quở trách 
uốn nắn. Thế nhưng, vì một tiếp viên, ông lại có thể bỏ đi sự 
tôn nghiêm của một tướng quân, không chỉ tranh giành ghen 
tuông với thuộc hạ, mà còn tác oai tác quái, yêu cầu vô lý, quả 
thực khiến người ta buồn lòng và thất vọng.

7.

Gạo Bồng Lai chẳng những không được ngồi máy bay mà 
còn bị cho thôi việc, tướng quân đương nhiên biết là do tôi bày 
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trò. Nhưng tôi không hề sợ ông, đồng thời cũng muốn nhân đó 
khiến ông hiểu rằng tôi tuyệt đối không chịu để ông bức bách 
hoặc yêu cầu vô lý. Sự thực là tướng quân nên cảm ơn tôi, nếu 
tiếp tục vùi mình trong hố sâu không đáy của Gạo Bồng Lai, 
lâu ngày, vi khuẩn độc hại trong thân thể ắt sẽ ngày một phát 
triển lây lan, rồi từ lúc khởi phát tới khi thành bệnh không thể 
chữa khỏi, khiến sống mũi lõm vào, chỗ kín sưng tấy biến dạng, 
khi ấy, không phải cứ đến bệnh viện Thượng Nghị tiêm là khỏi. 
Nhưng việc này dường như tôi đã quá lo nghĩ, tướng quân tự 
mình không sợ, người khác sợ thay có ích gì?
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Kim Môn, mỗi lời nói hành động của tướng quân, có thể nói 
quan tư lệnh đều rõ như lòng bàn tay. Nếu ông không chỉnh 
đốn lại hành vi, tiếp tục bản tính háo sắc ưa rượu, thì với kỷ 
luật nghiêm minh của quân đội, sự thông minh nhanh nhạy 
của cấp trên, ông chỉ qua mặt được một lúc, không thể lừa dối 
vĩnh viễn. Tướng quân đã đi khắp đại giang nam bắc, có lý nào 
không biết điều này? Thế mà, lương tâm của ông lại bị tửu sắc 
che lấp, trong lòng không còn những khẩu hiệu vang dội như 
được khắc trên những bức tường đầy trầm tích lịch sử nữa, mà 
là rượu, thịt chó và đàn bà.

Thời kỳ quân quản giới nghiêm, phía quân đội ngoài việc 
được phủ lên một lớp màn bí mật ra, thì còn úp thêm một chiếc 
lồng mà người dân bình thường không chui qua được. Dân đảo 
thiện lương lúc nào cũng nghĩ rằng: quan chức cấp cao ngoài 
việc chức cao học vấn phải cao ra, còn có phẩm chất và tài hoa 
hơn người một bậc, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy không phải lúc 
nào cũng thế. Các quan lớn sở hữu hình thức và nội dung không 
tương xứng nhau thì đâu đâu cũng có, những người từng đích 
thân trải nghiệm, chẳng qua ngại không vạch trần bộ mặt giả 
dối của họ, chứ không phải hoàn toàn không biết gì. Dù trong 
quân đội ngọa hổ tàng long, nhân tài không ít, đa phần quan 
chức đều là những tướng lĩnh trải qua hàng trăm trận đánh, 
văn võ song toàn, nhưng cũng có một số ít đạo đức suy đồi, 
chẳng học hành gì, chỉ biết ton hót nịnh bợ để thăng tiến, điều 
này cũng không khác gì các hình thái khác trong xã hội, có thể 
nói cũng chẳng lấy gì làm lạ.
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Cuối cùng, tướng quân bị điều đi, ngược lại với dự liệu 
của nhiều người, hóa ra ông được thăng chức. Có người nói ông 
biết cách nịnh bợ lấy lòng cấp trên để trèo cao, có người nói 
ông có bệ đỡ chắc, ô dù mạnh. Dù sao chăng nữa, việc ông sẽ 
rời khỏi khu doanh trại Vũ Dương đã rõ rành rành, khiến đại đa 
số quan binh cục Chính chiến đều vỗ tay reo mừng, chắc chắn 
không phải vì ông lên chức, mà vì họ chán ghét phải làm việc 
cùng cấp trên như vậy. Bởi vì, các bộ phận phòng vệ, quân kỷ, 
giám sát đều cùng thuộc cục Chính chiến, cán bộ Chính chiến 
cũng được coi là điển phạm trong quân đội, sao có thể chịu nổi 
một số ít tướng lĩnh bê tha như thế tác oai tác quái bên trong. 
Dù chức ông cao, nhất thời chẳng làm gì được ông, nhưng thế 
nào cũng có ngày gặp khắc tinh, chỉ là ngày ấy chưa tới.

Tục ngữ nói: Trời không biết trước gió mưa, người biết 
phúc họa mà ngừa được đâu. Thế sự biến hóa khôn lường, quả 
thực khiến người ta khó tưởng tượng. Tướng quân còn ngồi 
chưa nóng chỗ trên ghế mới, đã bị điều đến làm trong một ủy 
ban thuộc bộ Quốc phòng, đảm nhiệm chức ủy viên không cần 
ngày nào cũng đi làm. Nếu nói theo thể chế và đạo lý trong quân 
đội, thì lần điều động này có thể nói là hồi kết cuộc sống quân 
đội và nghiệp quan trường của tướng quân. Tướng quân không 
biết là gặp được quý nhân, hay đi đêm nhiều cuối cùng cũng 
gặp ma. Đối với việc này, có không ít lời đồn thổi, mà chuyện 
tương đối đáng tin và khiến người ta tin là: Một hôm, tướng 
quân tham gia một bữa tiệc, rượu được tam tuần, lập tức hiện 
nguyên hình, giữa sự có mặt của biết bao nhiêu người, lại kéo 
tay của một phu nhân xinh đẹp trẻ tuổi đòi xem chỉ tay. Lúc 
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đầu mọi người không để ý, chỉ thấy tướng quân trợn đôi mắt 
dê nhìn chòng chọc vào ngực phu nhân, chà chà cái bàn tay 
tanh tưởi của mình vào lòng bàn tay vị ấy, rồi lại giở giọng dâm 
dật không biết kiềm chế, khiến các vị phu nhân đều thất sắc, 
kinh hoàng. Mọi người quanh bàn tiệc đều sửng sốt ngó cái 
dáng yêu râu xanh, giận dữ mà không biết nói sao. Đúng lúc 
ấy, trong số người hiện diện có bạn thân của phu nhân tổng 
tư lệnh, dám công khai trách mắng tướng quân giữa bàn dân 
thiên hạ, rồi lại đàng hoàng đến trước mặt báo cáo cho tổng tư 
lệnh biết sự tình. Chỗ dựa của tướng quân dù vững chắc đến 
đâu cũng làm sao mà bằng được chỗ dựa của tổng tư lệnh; núi 
cao chống lưng cho ông dù cao đến đâu cũng làm sao cao bằng 
bệ đỡ của thượng tướng. Vì vậy, không thể không cúi đầu nhận 
tội, đi xin lỗi khắp nơi, nhưng đã muộn. Việc điều động làm ủy 
viên trước, rồi sau hạ lệnh cho giải ngũ đã thành việc đã rồi. 
Thế là, những ngôi sao trên vai không còn tỏa sáng nữa, thần 
thái hô phong hoán vũ cũng không còn. Rượu, thịt chó, đàn bà 
đều đã trở thành giấc mộng đẹp của tướng quân, kết thúc cuộc 
đời của tướng quân.

Hôm nay, tướng quân đã vào quan tài. Dẫu có lời rằng: “Thị 
phi thành bại chuyển đầu không”, nhấn mạnh vào cái cảnh giới 
đúng sai thành bại rồi cũng thành không, nhưng phàm đã đi qua 
nhất định sẽ lưu dấu tích. Tình cảnh đương thời còn hiển hiện 
trước mắt, là công hay tội, xin lưu lại cho các sử gia định đoạt!

(Viết xong năm 2005)
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Xuân Đào

Xuân Đào và Lai Phước qua mai mối đã nên duyên vợ 
chồng được gần ba mươi năm. Giống như những con nhà nông 
khác, dù không được đi học nhiều nhưng Phước cũng nắm 
được bí quyết giúp nước bằng cách gia tăng nhân khẩu. Hai 
vợ chồng lần lượt sinh được hai trai ba gái. Con gái lớn và con 
gái út của họ cách nhau đúng hai mươi tuổi. Chuyện như thế ở 
vùng nông thôn nghèo nàn lạc hậu này hoàn toàn không có gì 
lạ. Thậm chí có nhà mẹ và con gái, mẹ chồng nàng dâu lần lượt 
mang bầu, nên cháu với chú, cậu gần bằng tuổi nhau cũng là 
chuyện bình thường.

Nhà họ Lý sống ở đây từ thời cụ Lý Trang di cư đến vùng 
nông thôn này. Cuộc sống gia đình tuy chỉ dựa vào vài mẫu 
ruộng khô do tổ tiên để lại nhưng vợ chồng hòa thuận thương 
yêu lẫn nhau, chăm chỉ tiết kiệm, lại biết kế thừa lời dặn giữ 
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vững lễ nghĩa của tổ tiên nên cả nhà có một cuộc sống gia đình 
hạnh phúc viên mãn giữa bao vất vả của nhà nông. 

Con gái cả của họ tên Liên, mười sáu tuổi đã gả cho nhà 
người ta. Con trai lớn Văn Tường sau khi tốt nghiệp tiểu học 
vốn định ở nhà phụ ba mẹ, nhưng sau do không chịu nổi sự 
thuyết phục và cả áp lực của người lính già và trưởng thôn nên 
cuối cùng đã đăng ký tham gia kỳ thi vào trường sĩ quan lục 
quân số ba. Nhưng vào ngày thi, ở môn thi viết, ngoài việc viết 
họ tên của mình thì cứ câu hỏi đúng sai anh đều đánh dấu O, 
câu lựa chọn thì chọn số 2, còn bài điền từ vào chỗ trống hay 
hỏi đáp thì cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Tuy thế môn thi 
nói thì lại khác, anh tỏ ra khá thận trọng không dám có chút 
sơ hở nào. Bởi vì anh biết rõ những câu hỏi đều liên quan đến 
tình thế nhạy cảm hiện tại. Nếu trước mắt chủ khảo ai dám nói 
nhăng nói cuội hay trả lời sai chủ đề thì rất có thể sẽ bị chụp mũ 
“có vấn đề về mặt tư tưởng”, vào thời điểm đó ai bị khép vào tội 
này thì chỉ có khổ mà thôi. Thế cũng đủ biết anh là một chàng 
trai/thanh niên đầu óc tỉnh táo và biết thời thế lắm. 

Với tỉ lệ đỗ cao đến 99.9%, Văn Tường dễ dàng thi đậu 
vào lớp sĩ quan của trường, chính thức đứng vào hàng ngũ thần 
thánh của những người tòng quân báo quốc. Mấy năm sau, anh 
từ hạ sĩ lên làm thượng sĩ. Lúc mới về được phân làm tiểu đội 
phó, giờ vừa lên trung đội phó. Nhưng không may trong một 
lần làm nhiệm vụ anh đã gặp nạn, ngực bị công sự đè làm xuất 
huyết nội tạng. Vết thương quá nặng, anh được đưa đi cấp cứu 
ngay lập tức. Dù giữ lại được mạng sống nhưng anh buộc phải 
xuất ngũ về nhà dưỡng thương. Được ba mẹ Xuân Đào và Lai 
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xuất ngũ về nhà dưỡng thương. Được ba mẹ Xuân Đào và Lai 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

131

Phước chăm lo hết mực nên anh hồi phục nhanh chóng, giờ 
không chỉ đi lại bình thường mà còn có thể giúp làm vài việc 
nhà và đồng áng nhẹ nhàng khiến ba mẹ không khỏi thở phào 
nhẹ nhõm.

Qua đông chí, Xuân Đào ngó thấy hai chú lợn trong 
chuồng, con nào con đấy to béo phải hơn tạ thịt, nhưng bà 
không vội đem bán lấy tiền cải thiện cuộc sống gia đình. Với 
dáng vợ hiền mẹ tảo, bà gọi chồng lại thủ thỉ bàn bạc.

- Sức khỏe của thằng Tường khá hơn nhiều rồi, lợn trong 
chuồng thì cũng đã lớn, nếu tìm cho thằng Tường được mối 
nào thì tốt biết mấy.

Lai Phước nghe xong trong lòng lấy làm buồn bã, nói:

- Bà nói đúng lắm, thằng Tường cũng hơn hai mươi rồi. 
Nhưng ở Kim Môn này giờ trai nhiều gái ít, thanh niên hơn ba 
mươi tuổi chưa lấy được vợ còn có cả đống. Nhà mình lại làm 
nông thế này, muốn tìm vợ cho nó đâu có dễ.

- Ông nói đúng đấy, dù mình có tìm được đối tượng thì 
cũng không trả nổi tiền lễ. 

Xuân Đào lắc đầu, thở dài nói.

Lai Phước cũng cười chua xót:

- Đâu chỉ mỗi vậy, quan trọng là con dâu nó phải thích 
ứng được cuộc sống nhà nông nhà mình nữa. Như thằng Tài 
con chú Hải mất bao nhiêu tiền cưới được con bé mười lăm 
tuổi về, đã chả biết trên dưới gì lại còn lười biếng tham ăn. 
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Nó suốt ngày lêu lổng trong xóm chơi đùa với lũ nhóc con, rồi 
còn cười đùa cợt nhả với mấy anh lính, quá là mất mặt, bị mọi 
người cười lắm. Con dâu thế tôi thà không có còn hơn.

Xuân Đào nghe thế cũng thủ thỉ:

- Nếu có con dâu như con Lệ, vừa chăm vừa ngoan thì tốt 
biết mấy.

- Cái Lệ quả thật là đáng thương. Chị Sinh mất sớm, anh 
Sinh cũng nhẫn tâm bỏ lại ba chị em nó đi gặp chị. Lệ nó mới 
mười bảy mà đã phải cuốc ruộng làm việc rồi chăm lo cho hai 
em, thật không biết nói sao. - Lai Phước tỏ vẻ thương hại.

Xuân Đào thủng thẳng đáp lời:

- Nếu lấy được con Lệ về làm dâu, sau này hai bên chăm 
sóc lẫn nhau, thế cũng tốt cho hai em con Lệ ông ạ.

- Tôi quả thật chưa nghĩ đến điều này. – Một niềm vui vô 
hình bất chợt hiện lên – Bình thường tôi và anh Sinh rồi cậu con 
Lệ cũng thân tình, thêm bà cũng hay thăm hỏi lũ trẻ khéo việc 
này cũng được đấy.

Xuân Đào cười mãn nguyện nói:

- Để tôi tìm dịp thăm dò xem ý con Lệ thế nào. Việc này 
mà thành thì tốt quá. Con Lệ còn trẻ nhưng nhìn mông má tròn 
trịa thế, sau này đẻ con chắc cũng dễ.

Lai Phước đắc ý nhìn Xuân Đào nói:

- Tuổi tác không thành vấn đề bà ơi, con Liên nhà mình 
cũng mười sáu cưới, mười bảy đẻ con còn gì. Tôi thì lại lo sức 
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khỏe của thằng Tường ấy. Về nhà dưỡng thương được mấy 
tháng rồi, thỉnh thoảng vẫn thấy nó lấy tay che ngực ho dữ lắm, 
có lúc còn ho ra tí máu, nhìn nó đau mà sốt cả ruột.

Nhắc đến đây Xuân Đào hậm hực nói:

- Tất cả đều là do cái ông phó trưởng thôn bợm rượu 
mà ra cả, miệng suốt ngày nói nhập ngũ mới có tiền đồ. Giờ thì 
xem đấy, về nhà ốm yếu đau nhức nửa sống nửa chết, tiền đồ 
ở đâu ra?

Lai Phước thở dài:

- Thôi, chỉ cần sức khỏe ngày càng ổn định là tốt rồi, dù gì 
cũng xác định cả đời gắn với làm nông thôi chứ chả mong làm 
được gì to tát hơn.

- Ông nói đúng đấy, sinh ra ở đây thì phải chịu vậy thôi. 
– Xuân Đào thủng thẳng. – Chỉ cần chăm chỉ cấy cày, biết tiết 
kiệm thì dù không giàu có như ai nhưng đủ ăn đủ mặc chắc 
cũng được.

- Bà nói cũng đúng nhưng tôi thỉnh thoảng lại nghĩ, thằng 
Tường dù không học nhiều nhưng đầu óc cũng sáng láng, lúc 
trong quân ngũ lại rèn được viết chữ đẹp, nếu có cơ hội cho nó 
ra ngoài làm việc, làm công nhân viên hay gì đó bà. Nói thật chứ 
cả nhà bảy miệng ăn cứ chen chúc trong căn nhà rách nát và chỉ 
dựa vào mấy mẫu ruộng khô thì cũng không phải kế lâu dài.

- Muốn ra ngoài tìm việc đâu có dễ ông, phải có quan lớn 
giới thiệu. - Xuân Đào xòe tay ra, bức xúc nói, - mà quan lớn 
mà chúng ta biết thì còn ai ngoài cái ông phó trưởng thôn suốt 
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ngày rượu chè say be bét. Lão ý mở miệng ra là nói đám dân 
đen dân đỏ, tôi thấy lão ý thân mình còn lo chưa xong thì tìm 
được việc gì cho con trai mình cơ chứ.

- Có lẽ đây là số mệnh của đám người nghèo chúng ta rồi 
bà ạ. – Lai Phước lắc đầu buồn bã, - nghĩ lắm cũng chả có tác 
dụng gì, thôi thì cứ chăm lo cày cấy, làm việc cần làm là hơn.

Nói rồi hai vợ chồng nhìn nhau cười. Nụ cười làm những 
nếp nhăn trên mặt của họ càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lai Phước tay dắt trâu, tay vác cày, còn Xuân Đào gánh 
hai quang gánh to, một bên để liềm, nước uống và mấy tấm 
bánh dụ trẻ, một bên là cậu con trai út. Ở nông thôn ba mẹ đi 
làm ruộng vác theo con để trên bờ là chuyện thường lắm. Như 
thế vừa tiện trông con, vừa dễ cho con bú. Ông cha ta nói cái 
khó ló cái khôn thật cấm có sai.

Hai vợ chồng vừa đi vừa huyên thuyên chuyện này 
chuyện kia không dứt. Ngày nào cũng hạnh phúc như thế 
quên hết cả mệt nhọc, lại thấy cuộc sống nhà nông cũng có 
phần vui vẻ.

Khi hai vợ chồng đi qua một quả đồi, Xuân Đào đổi bên 
đòn gánh rồi thỏ thẻ với chồng:

- Ông này, tôi thấy từ hôm nay ông dựng một cái phòng 
ngủ ở cuối nhà rồi qua đó ngủ mình đi thôi, đừng giả bộ tốt 
bụng đòi ngủ với mẹ con tôi nữa.

- Sao thế? – Lai Phước cười tò mò hỏi.
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- Chúng ta cũng đông con rồi, tôi lo mình lại bầu nữa. – 
Xuân Đào nhìn chồng bẽn lẽn nói.

- Bà quên ông bà ta có câu “con nhiều phúc lớn” rồi à? – 
Lai Phước cười vui vẻ.

- Tôi sợ bị người ta cười ấy. – Xuân Đào tỏ vẻ thẹn thùng.

- Cười gì? Có gì đáng cười à? – Lai Phước tỏ vẻ không 
quan tâm.

- Thì mẹ và con tranh nhau đẻ, ông không thấy kỳ cục và 
buồn cười à.

- Nó sinh con nó, bà sinh con bà, có gì mà kỳ cục và 
buồn cười?

- Tôi cũng lớn tuổi rồi, nhỡ bụng lại ưỡn ra thì cũng 
ngại lắm.

- Thằng út đã cai sữa đâu, không sao đâu bà. – Lai Phước 
an ủi.

- Tôi cứ tưởng ông cả ngày đã mệt vì cả nhà, cứ nghĩ 
tối đến lên giường là ông lăn ra ngủ luôn, không ngờ ông vẫn 
mạnh chuyện ấy quá. – Xuân Đào quay ra nhìn chồng rồi cười 
bẽn lẽn, - tôi thua ông thật.

- Bà này, bà đừng quên đấy là phúc chung của hai vợ 
chồng mình đấy, nghĩa là tôi vẫn còn khỏe chưa đến mức già – 
Lai Phước cười đắc ý, - bà thấy đúng không?

Xuân Đào lườm chồng, cúi đầu thỏ thẻ:
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- Chả hiểu sao hôm nay lại nói chuyện này với ông, ngại 
chết đi được.

- Chúng ta ngủ cùng giường cả mấy chục năm, có năm 
mặt con rồi, có gì mà không nói được? – Lai Phước bất chấp 
nói, - hai vợ chồng mà còn ngại ngùng thì sao mà đẻ hết đứa 
này đến đứa khác được.

- Thôi không nói nữa, đây có phải ở nhà đâu – Xuân Đào 
tỏ vẻ lo lắng, - nhỡ có ai lỡ nghe thấy thì sẽ bị cười chết mất.

- Bà cứ yên tâm đi, - Lai Phước động viên, - cả cánh đồng 
rộng mênh mông thế này ai cũng bận tối mắt tối mũi, chả có ai 
ăn no rỗi việc chạy sau bà mà nghe chuyện của chúng ta đâu. 

- Thật ra cũng chả có gì, mình cũng chỉ đang nói chuyện 
bình thường giữa các cặp vợ chồng thôi, - Xuân Đào đột nhiên 
cười nói, - mình không biết chứ mụ Phấn béo đùa cợt giữa chốn 
đông người mà không biết xấu hổ là gì. 

- Bả thì làm gì biết xấu hổ, - Lai Phước khinh miệt nói, - có 
lần bả dám đứng giữa một đám đàn ông nói “Phấn này cả đời 
chỉ sợ dài không sợ lớn”, làm cho cả đám cười nghiêng ngả.

- Thế thì có là gì, có lần bả còn đố cho đám phụ nữ chúng 
tôi, - Xuân Đào chưa nói hết đã cười, - “Cái gì không mắt không 
tai, Cổ đeo hai bị tóc dài ngang lưng”, đoán là một bộ phận của 
đàn ông. Bả vừa nói xong mọi người cười đau cả bụng, nhưng 
cũng bị mắng quá trời. Nhưng bả thì tỏ vẻ chả để ý, nhìn mà 
thấy kinh lắm.
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- Chả hiểu sao hôm nay lại nói chuyện này với ông, ngại 
chết đi được.

- Chúng ta ngủ cùng giường cả mấy chục năm, có năm 
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này đến đứa khác được.
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tôi, - Xuân Đào chưa nói hết đã cười, - “Cái gì không mắt không 
tai, Cổ đeo hai bị tóc dài ngang lưng”, đoán là một bộ phận của 
đàn ông. Bả vừa nói xong mọi người cười đau cả bụng, nhưng 
cũng bị mắng quá trời. Nhưng bả thì tỏ vẻ chả để ý, nhìn mà 
thấy kinh lắm.
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- Cả cái Kim Môn này chắc chỉ có một người không biết 
xấu hổ như bả. Bả vừa tục lại thích chọc ngoáy, tốt nhất sau này 
đừng có qua lại gì với bả. – Lai Phước dặn dò.

- Tính bả thì ai không biết, ngày nào cũng lượn lờ trong 
thôn tám chuyện nhà này nhà kia. Ai cũng sợ muốn tránh bả 
còn không kịp chứ ở đó mà chủ động tìm bả. – Xuân Đào gật gù.

Hai vợ chồng đến khoảnh ruộng khoai lang. Lai Phước 
dắt bò ăn cỏ, Xuân Đào đặt con bên mé ruộng cho tự chơi, còn 
mình thì cầm liềm xuống cắt ngọn khoai lang mang về nấu với 
cám gạo cho lợn ăn. Mới được một lúc con chơi thấm mệt, lại 
có vẻ đói cứ bám lấy Xuân Đào, mấy tấm bánh mang theo cũng 
không có tác dụng. Xuân Đào bèn bế con ngồi xuống vạt cỏ bên 
bờ ruộng lần cởi nút áo. Bé con chỉ chờ có thế đã gập người 
xuống mút bầu ti vừa nhão, vừa chảy xệ của Xuân Đào.

Xuân Đào cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xíu ngây 
thơ, dễ thương của con trai, nhẹ nhàng vuốt tóc con rồi chỉnh lại 
dáng ngồi và nâng bầu vú chảy xệ của mình lên đưa vào miệng 
con. Xuân Đào biết rằng nhà mình vất vả, ăn uống kham khổ thì 
lấy đâu ra đủ sữa cho con bú. Nhưng khi nhìn dáng đáng yêu 
của con, cô vẫn không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Vì con, vì 
chồng, cô sẵn sàng dành trọn tuổi thanh xuân của mình, không 
một chút hối tiếc cho cái gia đình nghèo khó này.

Con trai nhắm hờ mắt tận hưởng thứ thức ăn ngon nhất 
thế gian từ bầu sữa của Đào, thỉnh thoảng lại thò bàn tay nhỏ 
sờ sờ, nắn nắn bầu vú còn lại. Bầu vú của Đào thì đã không 
còn căng hồng như thời con gái nữa, sau khi cho năm đứa con 
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bú giờ hai bên đã nhão và chảy xệ xuống, đầu vú cũng đã biến 
thành màu nâu thẫm. Nhưng Đào không hề ca thán, cô chỉ 
mong các con mình lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ.

Đào ngẩng đầu lên nhìn chồng đang cày ở ruộng bên 
cạnh. Cho dù gánh nặng cuộc sống đè lên vai nhưng bước chân 
của ông vẫn chắc nịch, tràn đầy sức sống, sức mạnh đàn ông 
vẫn thường xuyên được thể hiện trên giường. Điều duy nhất 
khiến Đào lo lắng là số lần nhiều quá, cô chỉ lo bụng mình lại to 
ra thì chắc chắn sẽ bị bà con lối xóm chê cười, đến lúc đó thật 
không biết phải làm sao. 

Được trời phật và bà chúa sanh phù hộ, Đào đã là bà mẹ 
năm con với hai trai ba gái. Con gái lớn cũng không chịu thua 
kém cũng đã đẻ hai đứa. Nhỡ Đào và con gái cùng mang bầu, 
bụng cùng to lên thì quả là ngại. Cho dù Đào có kéo dài thời gian 
cho con bú như cách ngừa thai truyền thống của các cụ truyền 
lại, nhưng đó cũng không đảm bảo. Thiếu gì đàn bà đang cho 
con bú mà bụng vẫn ễnh ra. Cho dù cảm thấy may mắn vì chồng 
mình chưa già, vẫn đáp ứng được nhu cầu sinh lý của mình, 
nhưng cứ nghĩ sau khi sướng bụng to ra cũng làm Đào không 
khỏi đau đầu.

Có lúc Đào cũng cự tuyệt yêu cầu của chồng, nhưng rốt 
cuộc cô cũng phải đầu hàng trước lời khẩn cầu và khiêu khích 
của chồng. Đương nhiên đó cũng xuất phát từ nhu cầu sinh lý 
của cô, nên không thể không dùng dằng, rồi cùng hòa nhịp để 
đáp ứng nhu cầu của cả hai. Sau khi quấn vào nhau, cả người 
Phước nóng lên hưng phấn, sau giây phút sung sướng đó thì 
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bú giờ hai bên đã nhão và chảy xệ xuống, đầu vú cũng đã biến 
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mình chưa già, vẫn đáp ứng được nhu cầu sinh lý của mình, 
nhưng cứ nghĩ sau khi sướng bụng to ra cũng làm Đào không 
khỏi đau đầu.

Có lúc Đào cũng cự tuyệt yêu cầu của chồng, nhưng rốt 
cuộc cô cũng phải đầu hàng trước lời khẩn cầu và khiêu khích 
của chồng. Đương nhiên đó cũng xuất phát từ nhu cầu sinh lý 
của cô, nên không thể không dùng dằng, rồi cùng hòa nhịp để 
đáp ứng nhu cầu của cả hai. Sau khi quấn vào nhau, cả người 
Phước nóng lên hưng phấn, sau giây phút sung sướng đó thì 
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mới là lúc cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và tràn đầy mâu thuẫn. 
Vừa muốn được thỏa mãn, lại vừa sợ mang bầu, đây có lẽ là nỗi 
lo lắng thường nhật của một bộ phận nữ nhà nông trung niên. 

Trưa hôm đó, Tú - con gái nhỏ sau khi tan học về nhà nấu 
một nồi cháo khoai môn to theo lời dặn của Đào. Vừa mới từ 
trên núi về, không để ý đến bụng mình cũng đang réo lên vì đói, 
Đào vội vàng xúc một nồi cháo nhỏ đưa sang nhà Lệ. Cho dù nồi 
không nhiều nhưng cũng đủ cho mấy chị em Lệ mỗi người một 
bát gọi là đổi khẩu vị. 

Lệ vừa đỡ nồi cháo từ tay Đào vừa cảm kích nói:

- Dì Phước, cứ ăn đồ nhà dì mãi thế này làm cháu không 
biết phải cám ơn dì thế nào.

- Ngốc quá, nhà dì với nhà cháu là hàng xóm lâu năm, chú 
Phước và ba cháu lại là anh em tốt việc gì cũng nói với nhau 
nên chăm sóc các cháu là chuyện đương nhiên, cháu đừng để ý 
đến cái việc cỏn con này. – Đào kẻ cả nói.

- Từ lúc ba cháu qua đời, việc đồng áng nào nặng nhọc 
toàn một tay chú Phước tranh thủ giúp, còn dì thì luôn giúp 
cháu việc nhà rồi việc này việc kia, lại còn coi chị em cháu như 
con cái trong nhà. Cháu thật không biết báo đáp dì thế nào…  
- Lệ nấc lên nói.

- Ngoan ngoan, đừng nói thế chứ. – Đào vỗ vỗ vai Lệ - 
giúp đỡ chăm sóc nhau thôi mà, là việc nên làm cháu ạ.
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- Dì hàng ngày vừa lo việc đồng áng vừa việc nhà, lại 
còn lo lắng cho chúng cháu, cháu thấy ngại quá. – Lệ rơm rớm 
nước mắt.

- Không có gì, không có gì đâu cháu, đừng nghĩ gì nhiều 
cho mệt. – Đào tiếp tục vỗ vai động viên an ủi Lệ, và không kìm 
nổi nhìn Lệ một lúc lâu.

Trong mắt Đào thì Lệ trưởng thành hơn bạn bè cùng 
trang lứa rất nhiều. Lệ có bầu ngực cao, mông nảy nở, điều đó 
cho thấy cô đã dậy thì hoàn toàn, thậm chí còn đẫy đà hơn cả 
con Tú – con gái lớn của Đào lúc lấy chồng. Nếu Lệ thành vợ 
thằng Tường, trở thành con dâu nhà mình thì tốt biết mấy. Đào 
tin mình cũng sẽ đối xử tốt với chị em Lệ, cho dù có thêm bao 
nhiêu vất vả đè lên vai cũng cam lòng. Nhưng Đào biết mình 
không thể tùy tiện thăm dò ý của Lệ vì dù gì cũng phải để ý đến 
lòng tự trọng của cô gái.

- Việc đồng áng nếu bận quá thì cứ nói với dì, dì kêu 
thằng Tường qua giúp con. – Đào thay đổi chủ đề, quan tâm nói.

- Cám ơn dì, anh Tường đang dưỡng bệnh, làm sao con 
dám gọi anh ý giúp. – Lệ trả lời.

- Nó còn trẻ nên phục hồi cũng nhanh lắm, việc nhẹ 
nhàng không thành vấn đề đâu con. – Mặc dù Đào nói chắc nịch 
nhưng thực tế thì không hẳn vậy vì Tường vẫn còn yếu lắm.

Lệ mở to mắt, long lanh nhìn Đào cười cười.
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thằng Tường qua giúp con. – Đào thay đổi chủ đề, quan tâm nói.
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- Thằng Tường từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, lớn lên cũng 
đàng hoàng. Cái này thì con biết rồi, nên chắc chắn nó sẽ sẵn 
sàng giúp thôi. 

Lệ hồ hứng nói:

- Dì ạ, nói thật là việc ngoài đồng nhiều lắm, cháu làm 
không hết việc, cả ngày không rảnh ra lúc nào. Nếu anh Tường 
quả thật có lòng giúp thì tốt quá dì ạ.

- Cái này cháu cứ yên tâm, - Đào nói rồi cầm tay Lệ, - có 
chuyện này dì cũng từng bàn với chú Phước, cháu cũng lớn rồi, 
nếu tìm được người thích hợp thì không bằng đi lấy chồng sớm 
đi. Như thế vừa có người đỡ đần việc đồng áng, vừa chăm lo 
được cuộc sống, như thế cũng tốt cho cháu và các em.

- Dì ơi, cháu vẫn còn nhỏ mà…- Lệ ngại ngùng cúi đầu.

- Cháu cũng đã mười bảy rồi còn nhỏ gì nữa, - Đào cười 
nói, - cháu xem con Tú nhà dì mười sáu tuổi đã lấy chồng, giờ 
đã có hai con rồi, hai vợ chồng thương yêu lẫn nhau, còn ai mà 
sướng hơn nữa?

- Mỗi người có một số mệnh dì ạ. Chị Tú có dì và chú 
Phước lo lắng mới được như thế, chứ như cháu không cha 
không mẹ, muốn tìm một người đáng tin cậy và thích hợp khó 
lắm, - Lệ tự ti thủ thỉ.

- Thế hay cháu lấy thằng Tường nhà dì đi. – Đào bắt lấy 
cơ hội, nhanh miệng nói.

Lệ đỏ mặt cười cười cúi đầu.
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- Thằng Tường lớn hơn cháu vài tuổi nên hai đứa không 
chơi với nhau từ nhỏ, nhưng hai nhà đã là hàng xóm lâu năm 
như một nhà rồi, dì nghĩ cháu cũng biết Tường là người như 
thế nào. – Đào thừa cơ khen thêm, - Thằng Tường nhà dì thì từ 
nhỏ đã thông minh ngoan ngoãn, lúc nhập ngũ không những 
không học tính xấu gì mà còn luyện được chữ đẹp lắm, cũng 
gọi là có học thức. Nhất là nó không như mấy thanh niên khác 
không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc gì, nói chung là đứng đắn 
lắm. Dì dám chắc với cháu, lấy nó cháu sẽ hạnh phúc, được nhờ. 
Cả gia đình dì cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cháu.

- Dì ơi, cháu biết anh Tường là người thực thà đáng tin 
cậy. – Lệ ngẩng đầu nhìn Đào nghiêm túc nói, - nhưng cháu còn 
có hai em phải chăm sóc, không thể cứ thể bỏ hai đứa để đi lấy 
chồng được dì ạ. Nếu để ba mẹ cháu dưới suối vàng biết được 
chắc chắn sẽ không tha lỗi cho cháu. Hơn nữa giờ cháu mới 
mười bảy vẫn còn nhỏ, nếu lấy chồng sớm cũng dễ bị người ta 
dị nghị dì ạ.

- Dì biết cháu là đứa hiểu chuyện. Nói thật ra thì mười 
bảy tuổi ở chỗ mình cũng không còn nhỏ nữa. Cháu xem, người 
cháu cũng nảy nở, thế đủ biết cháu đã lớn rồi, cháu lại xinh 
xắn nữa. Trong mắt mấy ông bà già bọn dì thì cháu đã trưởng 
thành rồi. – Đào nhìn Lệ hiền từ rồi lại từ tốn phân tích, - nếu 
cháu cưới thằng Tường thì dì tin cả nhà dì đều đối xử với hai 
em cháu không phân biệt. Con dì có đồ ăn thì em cháu cũng có 
đồ ăn, con dì đi học thì em cháu cũng không thể mù chữ được. 
Cái này dì có thể đảm bảo với cháu.
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Lệ cúi đầu im lặng.

Im lặng có lẽ là đồng ý, Đào chợt cảm thấy một niềm 
hạnh phúc không tên đang đến, cô vội nói thêm:

- Việc này để dì lo giúp nhé?

Lệ ngại ngùng cười cười.

Đào thấy thế càng thấy làm sung sướng.

- Việc này còn phải hỏi ý cậu mợ cháu nữa, - Lệ ngại 
ngùng nói, - Nếu không có sự đồng ý của cậu mợ thì không ai 
làm gì được dì ạ.

- Cậu cháu và chú Phước không chỉ là bạn lâu năm, hai 
người cũng là bạn chí cốt từ hồi ba mẹ cháu còn sống, thế nên 
cửa này không có vấn đề gì đâu, cháu cứ yên tâm, - Xuân Đào 
khẳng định chắc nịch.

Lệ nhoẻn miệng cười hạnh phúc, cô cười rất tươi, đầy 
vẻ mãn nguyện, giống như bông hoa đỗ quyên đang độ nở rộ 
rực rỡ.

Sau khi dì Phước rời đi, Lệ không kìm lòng nổi trở về 
phòng mình soi gương đầy hứng khởi. Cô chớp chớp mắt, chun 
chun mũi, chỉnh lại những lọn tóc rồi cứ thế ngắm nhìn mình 
trong gương. Cô lại vuốt vuốt lên má mình, nới lỏng chiếc áo 
ngực đang mặc để cho bộ ngực hàng ngày bị ép chặt trở lại 
trạng thái căng phồng bình thường. Cô giơ tay ra nắn nắn cặp 
mông vừa tròn vừa cong của mình, rồi bất chợt quay một vòng 
lớn như chú chim non. Khi ngắm lại mình trong gương, cô thấy 
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hài lòng với vẻ ngoài và dáng người của mình. Dì Phước nói 
đúng đấy, cô đã lớn rồi, có thể gả chồng được rồi…

Thế là cô tưởng tượng mình mặc áo cưới trắng, đầu đội 
voan trắng, chân đi đôi giày cao gót trắng. Cô sẽ đánh phấn, bôi 
má hồng, tô son đỏ, xịt lên mình nước hoa thơm nức mũi… chắc 
chắn cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thôn này. Còn anh Tường 
trông cũng khá đẹp giai. Cho dù hiện tại mặt anh hơi xanh xao, 
nhưng anh đã từng nhập ngũ nên cả cách ăn mặc, nói năng đều 
không nhà quê như những chàng trai nông thôn khác. Nếu cô 
lấy anh, xem ra cũng đẹp đôi lắm. Nghĩ đến đó, lòng Lệ tràn lên 
một cảm giác vui sướng hạnh phúc chưa bao giờ có. Cũng vì 
quá phấn chấn, đêm đó cô đã mất ngủ.

Đào sau khi về nhà vội vàng nói với Phước tin mừng.

- Nếu có được con dâu như con Lệ thì cũng là phước đức 
cho họ Lý nhà mình. – Phước phấn khởi nói.

- Lệ hiểu chuyện lắm, không dám tự mình đồng ý nên nói 
để cậu mợ quyết định, - Đào đắc ý nói.

- Để hôm khác tôi đích thân đi tìm cậu nó nói chuyện, - 
Phước nói chắc nịch, - theo như mối giao tình giữa hai bọn tôi 
thì chắc không có vấn đề gì.

- Có nhiều việc thật vượt quá dự liệu của chúng ta ông 
ạ, - Đào lắc lắc đầu phấn khởi nói, - có nằm mơ tôi cũng không 
nghĩ việc này thuận lợi thế, cám ơn trời phật, cám ơn trời phật.

- Đây đúng là việc vui nhưng sức khỏe của thằng Tường 
cũng làm tôi lo lắm. – Phước băn khoăn nói.
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- Tôi thì nghĩ sức khỏe của thằng Tường chả có vấn đề gì 
to tát, - Đào gạt đi, rồi lại nhỏ nhẹ, - sau khi cưới âm dương hài 
hòa, lại thường xuyên bồi bổ thì không chừng sức khỏe nó sẽ 
tốt lên, chúng ta lại có cháu bế ngay ý chứ.

- Chỉ mong đúng như thế bà nhỉ. – một nụ cười sung 
sướng xuất hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Phước.

Đêm đó, ngọn đèn dầu trên bàn đã tắt, cả căn nhà chìm 
trong bóng tối. Đối với những người nông dân vốn có thói quen 
ngủ sớm dậy sớm, thì giờ này đều đã chìm sâu trong giấc mộng. 
Nhưng hai vợ chồng Đào cứ lật qua lật lại không thể ngủ được, 
chỉ có đứa con nhỏ ngủ cùng giường vẫn ngủ say sưa.

- Bà này, - Phước nhẹ nhàng xoay người, hỏi nhỏ, - bà vẫn 
chưa ngủ hả?

- Cứ nghĩ đến con Lệ sắp về làm dâu nhà mình là tôi sung 
sướng quá không thể ngủ được đây, - Đào cũng hạ giọng phấn 
khởi nói.

- Đằng nào cũng không ngủ được, thế thì chúng ta làm 
nhé. – Phước vừa hạ giọng khiêu khích, vừa nhẹ nhàng kéo tay 
Đào đầy vẻ trêu ngươi.

- Già rồi, lại còn bận rộn từ sáng đến tối mà sao ông cứ 
thích thế nhỉ? – Đào nắn nắn tay Phước nói nhỏ nhưng cũng 
không giấu nổi hạnh phúc, - đừng để sau trong nhà cả mẹ, con 
gái rồi con dâu cùng bụng ễnh ra thì chết mất thôi.

- Thật ra bà có già đâu, chỉ là con gái chúng ta lấy chồng 
sớm thôi. – Phước vừa nói đã một tay ôm lấy Đào, một tay vừa 
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nhanh vừa thuần thục cởi quần áo Đào. Đào không những 
không từ chối, trong lòng còn thầm cảm thấy hạnh phúc, để 
mặc cho Phước trêu đùa, muốn làm gì thì làm, còn mình cũng 
thỏa thuê phối hợp từng động tác của Phước để cả hai cùng 
thấy thỏa mãn.

Phước thuần thục lật người. Chỉ nghe thấy chiếc giường 
cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt, cả thân hình nặng nề của Phước đã 
đè lên người Đào.

- Trời ạ, nhẹ nhàng thôi ông, đừng làm con nó dậy, - Đào 
nhẹ nhàng vỗ vào lưng chồng, trong lòng cảm thấy vui sướng 
mãn nguyện.

- Bà yên tâm, con nó ngủ say rồi. – Phước áp mặt vào tai 
Đào thủ thỉ, - bà đến đây, chúng ta làm nào!

- Già rồi mà còn không nhận, vẫn có hứng thế chứ, - Đào 
nhẹ nhàng véo má Phước, - Tôi thua ông thật.

- Lúc còn trẻ mọi người đều nói cô Đào nọ có khuôn mặt 
đào hoa, hồng hào ai nhìn cũng yêu. Mà đàn bà có khuôn mặt 
đấy thì khỏe chuyện ấy lắm, ai cũng bảo tôi phải điều độ đừng 
để bị chết trên giường mà thành con ma trăng hoa. May mà tôi 
cũng có cái eo cánh đàn ông đáng mơ ước, thế thì mới chơi lại 
với bà được chứ. Nói thật chứ chúng ta đúng là một đôi trời 
sinh bà ạ.

- Xấu hổ chết mất, - Đào vạch vạch lên mặt Phước mấy 
phát, - làm ông rồi mà còn nói chuyện đó được.

- Khi còn trẻ bà quả thật rất đẹp, rất ưa nhìn. – Phước khen.
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- Giờ già rồi không đẹp nữa đúng không, - Đào hỏi vặn lại.

- Không, là hai vẻ khác nhau chứ bà.

- Là thế nào?

- Khi còn trẻ người bà có mùi hương thơm thoang thoảng 
của con gái. Khi già hơn là mùi thơm của vợ. – Vừa nói Phước 
không kìm lòng được vuốt vuốt mặt Đào, - bà này, tôi không 
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148 

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

148 

nọ đã nhanh chóng biến mất trong mảnh giếng tràn trề mạch 
ấm. Khi hai người đang rung lên đầy khao khát, chỉ nghe thấy 
tiếng cọt cà cọt kẹt của chiếc giường cũ kỹ cũng như tiếng thở 
dốc nhè nhẹ. Nhưng điều đáng nói ở đây có thật chỉ là thỏa 
mãn nhu cầu sinh lý của nhau? Hay Phước muốn làm Đào có 
bầu tiếp? Hoặc đây là kết quả của tình yêu ngọt ngào giữa hai 
người? Có lẽ điều này chỉ có hai con người đang trần truồng 
phần dưới trên giường kia mới biết rõ. Cho dù họ đã có không 
biết bao nhiêu“cuộc chiến” trên mảnh giường cũ này, nhưng họ 
đều trân trọng những giây phút vui vẻ cùng nhau sau từng cuộc 
chiến mà không để ý đến ai là người chiến thắng.

Đêm đầy hưng phấn trôi qua thật nhanh. Chỉ một lúc 
sau, chó sủa, gà gáy rồi trời dần dần sáng. Người nông dân 
lại bắt đầu một ngày bận rộn của mình với những công việc 
quen thuộc, gánh phân, bón phân, dắt trâu vác cày, nhặt cỏ làm 
ruộng, gieo hạt, thu hoạch, cho gia súc gia cầm ăn… Các hoạt 
động quen thuộc khiến cho vùng thôn quê giáp biển này toát 
lên vẻ đầy sức sống và hy vọng, mang lại cho những người dân 
nơi đây cuộc sống hạnh phúc tràn đầy.

Tin Lệ sắp gả cho Tường lan truyền rất nhanh. Một vài 
người cho rằng nhà Phước thực thà tốt bụng, lại tiết kiệm. Từ 
lúc ông Sinh qua đời, Phước chăm sóc mấy chị em Lệ không 
khác gì con cháu trong nhà. Tường cũng là một thanh niên quy 
củ nghiêm túc. Tuy có bị thương nặng khi nhập ngũ chưa khỏi 
hẳn, nhưng qua một thời gian có vẻ cũng đang dần hồi phục. 
Nếu Lệ lấy Tường thì chỉ cần hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, 
biết lo toan thì không lo gì việc ăn mặc cả. Tường là người có 
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thể dựa vào cả đời được, lại còn có thể vẫn gần gũi chăm sóc 
hai em. Việc lấy chồng này nếu diễn ra thuận lợi, đối với người 
không cha không mẹ như Lệ, chắc chắn là một việc đáng chúc 
mừng. Còn đối với chàng trai hơn hai mươi tuổi như Tường 
cũng là một việc tốt lành. Đặc biệt ở vùng đất trai nhiều gái ít 
như thế này, việc thành thân của con cái nào có dễ dàng. Nếu 
không phải vì gần nhau thì không chừng phải vài năm sau mới 
tác thành được, lúc đó lại có cảnh cha già con cọc rồi.

Nhưng thôn này tuy bé, mà thị phi thì nhiều. Cho dù đa 
số đều tán thành hôn nhân của Lệ và Tường, nhưng cũng có vài 
ý kiến phản đối, phá hoại xuất hiện. Một số người thì nói sau 
lưng, lại cũng có người nói toạc ra trước mặt Lệ, đặt biệt bà 
Phấn bụng bự nọ thì phản đối ra mặt. Ai cũng biết Phấn bụng 
bự là mụ đàn bà đanh đá hiếm có trong thôn này. Những người 
già trong thôn nhớ rõ lúc đầu Phấn vác bụng bầu với một lão 
quân nhân già mà gả về đây. Mụ không chỉ có bề ngoài đanh 
đá, mà còn thích bới móc, ăn nói tục tĩu, hơi tí là cãi nhau với 
người khác. Vì thế mọi người toàn cho thêm hai chữ “bụng bự” 
đằng sau tên mụ. Thế là cái tên Phấn bụng bự già trẻ lớn bé đều 
biết, các việc xấu xa của mụ thì càng nổi tiếng khắp nơi không 
ai là không tỏ tường. Cho dù bị mọi người trong thôn xa lánh, 
nhưng mụ hình như đã quen với điều đó nên cứ tỏ ra mặc kệ, 
việc mình mình làm không để ý đến ai hết.

Nghe tin Lệ sắp gả cho Tường, ngọn lửa đố kỵ trong lòng 
mụ Phấn tự nhiên bùng cháy. Bởi vì đứa con riêng của mụ với 
lão quân nhân nọ năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi mà chưa 
tìm được vợ. Thằng Tường có hơn hai mươi tuổi cớ gì lại có 
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thể lấy Lệ mới mười bảy tuổi? Thế nên mụ lấy làm bất mãn khó 
chịu lắm, nghĩ bụng nhất quyết phải phá hoại, ngăn chặn việc 
này mới được.

Một ngày nọ, khi Lệ đang chặt rau chuẩn bị cho lợn ăn thì 
mụ Phấn bụng bự ngang nhiên đến cạnh hỏi thẳng luôn:

- Lệ này, nghe nói cháu sắp gả cho thằng Tường ốm yếu 
bệnh tật đó hả? 

Lệ ngẩng đầu lên nhìn mụ không nói gì, thậm chí không 
muốn để ý đến.

- Cháu xinh đẹp thế này, lo gì không tìm được mối tốt, nên 
phải mở to mắt ra để ý nhé. Cháu biết thằng Tường bị thương 
nặng khi nhập ngũ sống dở chết dở, không khác gì đứa bị bệnh 
lao. Sao cháu lại muốn gả cho một thằng mà bộ đội còn không 
thèm thế? Đừng mơ sẽ được nhờ nó cả đời nhé, không khéo 
lại trở thành cục nợ ám cháu cả đời. Cháu biết ta là người nghĩ 
gì nói nấy chứ không có ý xấu gì cả, cũng chả muốn phá hoại 
cháu đâu, chỉ là nhắc nhở cháu thôi. Đừng để mình chưa hưởng 
được gì đã thành quả phụ, thế có đáng không?

Lệ đứng dậy, tuy mụ Phấn nói rất khó nghe nhưng nghĩ 
đi nghĩ lại thì cũng có lý. Nhìn bề ngoài thì anh Tường trông yếu 
thật, lại hay ho nữa, không biết là bị thương kiểu gì? Không biết 
đến khi nào mới hoàn toàn bình phục được. Nhỡ ra nếu đúng 
như lời mụ nói, anh trở thành gánh nặng của đời thì cô phải 
làm thế nào? Thân đã là một đứa trẻ mồ côi không cha không 
mẹ, lẽ nào còn bắt cô phải chịu thêm nỗi đau về thể chất và tinh 
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thần? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu khiến Lệ 
cảm thấy vô cùng đau khổ và mâu thuẫn.

- Lệ này, ta chả lừa cháu đâu, cũng không muốn hại cháu. 
Việc gì cũng phải suy xét cho kỹ, đừng để đến lúc đó mới hối 
hận không kịp. – Mụ Phấn bụng bự cứ nhắc đi nhắc lại, còn 
nhấn mạnh, - Cháu vừa trẻ vừa đẹp thế này, tương lai tìm thằng 
nào có tiền có quyền, cơ thể khỏe mạnh có gì khó. Đừng để bị 
nhà Phước, Đào lừa. Nếu gả cho thằng Tường ốm yếu bệnh tật 
đó, còn không bằng gả cho thằng con ta. Ít nhất nó không bị 
bệnh, khỏe mạnh lắm, sau này chúng mày muốn đẻ mấy đứa 
cũng được, đảm bảo nó làm cho cháu sướng cả ngày, mà cuộc 
sống cũng chả phải lo lắng gì. Cháu cứ nghĩ kỹ đi nhé, có gì nói 
với ta.

Nói xong, mụ Phấn lấm la lấm lét ngó ngang ngó dọc xem 
có ai đang nghe trộm không, rồi mụ định chuồn về từ cổng phụ. 
Không ngờ lại đụng ngay Đào đang lửa giận phừng phừng.

- Mụ Phấn bụng bự, mụ đúng là đáng chết. – Đào tức giận 
chỉ mặt mụ nói.

- Tôi đáng chết cái gì? – Mụ Phấn hai tay chống hông gắt 
lại, rồi còn cao giọng, - cô mới đáng chết ấy.

- Mụ nói gì với Lệ tôi đều nghe hết rồi. – Đào chỉ mặt nói 
tiếp, - Sao mụ lại có thể như thế hả? Sao lại có thể như thế? Sao 
bụng dạ mụ xấu xa, độc ác thế. Mụ cố tình muốn phá chúng nó 
cưới nhau phải không?
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- Bà đây là nói thật, - Mụ Phấn béo không thèm để ý đến 
Đào, cao giọng nói, - sao cô không đi mà soi gương đi, thằng 
Tường cũng không tự biết thân biết phận đi, đừng nghĩ người 
ta mồ côi mà dễ bị lừa nhé? Định lừa con gái nhà người ta làm 
con dâu hả, làm vợ thằng con bệnh tật của cô hả? Cô tự xem lại 
lương tâm xem, như thế có nhìn mặt được ông Sinh bố người 
ta không?

- Mụ đúng là ngậm máu phun người, - Đào tiến lên trước 
ép sát mụ Phấn, - mụ nói rõ xem tôi lừa cháu nó thế nào?

- Không phải cô lừa thì lẽ nào tự nhiên một đứa con gái 
ngoan ngoãn lại nhanh chóng chủ động đồng ý gả cho thằng 
con ốm yếu đến quân đội cũng không cần của cô hả? – Mụ Phấn 
cao giọng chỉ mặt Đào nói.

- Mụ Phấn béo này, mụ thật đáng ghét và độc ác, chuyên 
đi bới móc người ta. – Đào cao giọng chửi mụ Phấn – Mụ sẽ 
chết, mụ chết đi, biến mất luôn khỏi cõi đời đi.

- Muốn chết cô tự đi mà chết, không ai cản cô cả nhé. – 
nói xong mụ Phấn đắc ý quay người đi thẳng.

Đào ở lại vừa tức giận vừa buồn. Sao vùng nông thôn 
này lại có loại đàn bà điên điên khùng khùng lại độc ác thế nhỉ? 
Đã không nói giúp mấy câu thì thôi, lại còn cố ý phá hoại. Lỡ 
ra chuyện này do mụ mà không thành thì Đào không cam tâm.

- Dì Phước ơi, dì đừng buồn. – Lệ đến gần động viên, - mụ 
Phấn thế nào cả thôn đều biết rồi, dì đừng chấp mụ ấy.
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- Bà đây là nói thật, - Mụ Phấn béo không thèm để ý đến 
Đào, cao giọng nói, - sao cô không đi mà soi gương đi, thằng 
Tường cũng không tự biết thân biết phận đi, đừng nghĩ người 
ta mồ côi mà dễ bị lừa nhé? Định lừa con gái nhà người ta làm 
con dâu hả, làm vợ thằng con bệnh tật của cô hả? Cô tự xem lại 
lương tâm xem, như thế có nhìn mặt được ông Sinh bố người 
ta không?

- Mụ đúng là ngậm máu phun người, - Đào tiến lên trước 
ép sát mụ Phấn, - mụ nói rõ xem tôi lừa cháu nó thế nào?

- Không phải cô lừa thì lẽ nào tự nhiên một đứa con gái 
ngoan ngoãn lại nhanh chóng chủ động đồng ý gả cho thằng 
con ốm yếu đến quân đội cũng không cần của cô hả? – Mụ Phấn 
cao giọng chỉ mặt Đào nói.

- Mụ Phấn béo này, mụ thật đáng ghét và độc ác, chuyên 
đi bới móc người ta. – Đào cao giọng chửi mụ Phấn – Mụ sẽ 
chết, mụ chết đi, biến mất luôn khỏi cõi đời đi.

- Muốn chết cô tự đi mà chết, không ai cản cô cả nhé. – 
nói xong mụ Phấn đắc ý quay người đi thẳng.

Đào ở lại vừa tức giận vừa buồn. Sao vùng nông thôn 
này lại có loại đàn bà điên điên khùng khùng lại độc ác thế nhỉ? 
Đã không nói giúp mấy câu thì thôi, lại còn cố ý phá hoại. Lỡ 
ra chuyện này do mụ mà không thành thì Đào không cam tâm.

- Dì Phước ơi, dì đừng buồn. – Lệ đến gần động viên, - mụ 
Phấn thế nào cả thôn đều biết rồi, dì đừng chấp mụ ấy.
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- Lệ ơi, cháu đừng nghe mấy lời linh tinh của mụ Phấn 
nhé. – Đào nghiến răng nói, - Đào không tha cho mụ đâu, con 
mụ điên khùng độc ác đáng ghét chuyên phá hoại này.

Lệ không an ủi Đào nữa, cũng không tỏ ý kiến gì. Liệu Lệ 
có bị ảnh hưởng bởi mấy lời của mụ Phấn mà từ chối gả cho 
Tường không. Đào cảm thấy lo lắng lắm. Dù gì Lệ cũng chỉ là 
cô gái quê mới mười bảy tuổi chưa được dạy dỗ nhiều nên khả 
năng phán đoán, đánh giá độc lập có lẽ chưa đủ. Cái này không 
thể trách Lệ được. 

Tất nhiên Đào cũng đã xét lại mọi việc. Sức khỏe của 
Tường đúng là phải cải thiện. Nếu do lấy nhau mà Tường yếu 
đi, khiến Lệ thành quả phụ thật thì đây sẽ thành chủ đề cười 
chê của mọi người trong thôn mất. Đây không phải điều Đào 
muốn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc này không thể xảy ra 
được. Bởi vì dù gì Đào vẫn tin Tường vẫn còn trẻ, mà trẻ đã là 
vốn lớn nhất, có chút bệnh tật thì có là gì? Sức khỏe của Tường 
sẽ hồi phục nhanh thôi, không lâu sau nó sẽ khỏe lại. Những lời 
phát ra từ miệng mụ Phấn béo làm sao có thể tin được. Nhưng 
dù thế nào thì cũng phải tìm dịp nói cho ra nhẽ với mụ Phấn dở 
người kia, tiện thể có gì tính sổ với mụ luôn, đừng tưởng Đào 
hiền mà bắt nạt.

Cho dù cậu mợ của Lệ đều đồng ý chuyện hai đứa lấy 
nhau, nhưng sau mấy lời khiêu khích cố ý của mụ Phấn, Lệ 
không còn vui vẻ, thậm chí còn có vẻ không đồng ý như trước 
nữa. Mỗi lời của mụ Phấn dường như đều nói trúng vấn đề Lệ 
nghĩ. Cô nhớ rõ từng câu từng lời, thậm chí chúng còn luẩn 
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quẩn trong đầu cô cả ngày lẫn đêm. Thế rồi Lệ có cách nghĩ 
khác, nếu lấy chồng, thì cũng phải chọn một thanh niên khỏe 
mạnh, cường tráng. Chứ anh Tường trông yếu ớt như người 
bị bệnh lao thế kia, làm sao cô có thể giao hạnh phúc cả đời 
của mình cho anh được. Lỡ ra đúng như lời mụ Phấn nói, 
chưa được hưởng gì cô đã thành quả phụ, thế chả hóa ra hạnh 
phúc của cô đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh như mây gió 
hay sao?

Sau mấy ngày suy nghĩ, Lệ quyết định không để tâm đến 
sự chăm sóc của vợ chồng chú Phước nữa, cô cố ý giữ khoảng 
cách với họ. Hai nhà cũng không đi lại mật thiết như trước, 
thậm chí càng ngày càng xa cách hơn. Tất cả những thay đổi 
này Đào đều nhận thấy, càng cảm thấy giận, tất cả đều do mụ 
Phấn đáng ghét kia. Con hồ ly, con yêu tinh độc ác, đáng chết 
này đã một tay phá hoại việc vui gần như đã thành. Mụ nhất 
định sẽ gặp báo ứng, sẽ bị trời trừng phạt thôi.

Buổi chiều nọ, khi Đào đang gánh rau đi khỏi vườn thì 
gặp ngay mụ Phấn đang gánh phân đi qua. Tuy hai bên cũng 
chả phải thù hận gì sâu sắc nhưng gặp cũng thấy ngứa mắt lắm.

Đào trừng mắt nhìn mụ Phấn một cách khinh miệt.

- Toẹt, - mụ Phấn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, 
nói lớn, - con mụ thối!

- Ai cũng thối, chỉ có ai kia bị lão binh già làm bụng ễnh 
lên thì thơm nhất.- Đào nói móc thẳng thừng.
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chưa được hưởng gì cô đã thành quả phụ, thế chả hóa ra hạnh 
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Đào trừng mắt nhìn mụ Phấn một cách khinh miệt.

- Toẹt, - mụ Phấn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, 
nói lớn, - con mụ thối!

- Ai cũng thối, chỉ có ai kia bị lão binh già làm bụng ễnh 
lên thì thơm nhất.- Đào nói móc thẳng thừng.

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH

155

- Chỉ cần chồng con tao không chê là được, liên quan gì 
đến cô? – mụ Phấn cười nhạt, rồi nói không chút xấu hổ, - nói 
cho cô biết nhé, của quý của mấy ông lính vừa to và khỏe, tao 
thì sướng rồi, còn cô cứ ngồi đấy mà thèm. Nếu không cô làm 
gì được tôi?

- Buồn cười quá, buồn cười quá. – Đào chỉ vào mặt Phấn 
mấy cái rồi nói, - Trên đời đúng là chỉ có mụ không biết nhục, 
cũng không biết xấu hổ.

Phấn bụng bự nghe mấy từ đó mặt sầm lại, vội bỏ gánh 
phân xuống ra chắn đường Đào cao giọng:

- Cô mắng ai không biết xấu hổ? Cô mắng ai không biết 
xấu hổ?

- Mắng mụ thì sao, làm sao? – Đào cũng lên giọng tỏ vẻ 
không sợ.

- Cô giỏi thì mắng lại cho tôi xem. – vừa nói mụ vừa lấy 
cái gáo múc phân treo ở cuối quang gánh chỉ thẳng vào Đào, tức 
giận nói, - giỏi thì cô mắng lại xem, tôi không hắt phân vào cô 
thì tôi cùng họ với cô luôn.

- Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Trên đời này chỉ 
có mụ là không biết xấu hổ nhất mà thôi. Cô thử hắt xem. – Đào 
tỏ vẻ không sợ và nói to, đầu nghĩ mụ chắc không dám hắt đâu.

Nhưng mụ Phấn bụng bự lúc này đã mất hết lý trí, mụ 
múc ngay một gáo phân rồi hắt mạnh lên người Đào. Đào 
không ngờ mụ Phấn dám hắt phân lên mình, cảm giác nhục 
nhã và cơn tức giận vô danh cứ thế bừng lên.
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- Con mụ điên đáng chết này dám hắt phân lên người 
tao. – Đào đặt quang gánh xuống nắm lấy áo mụ Phấn, miệng 
thì mắng liên tục, - con mụ điên đáng chết, đi chết đi, đi chết đi.

- Muốn chết mày đi mà chết. – mụ Phấn đang trong cơn 
mất hết lý tính, còn túm lại tóc của Đào rồi lấy đà đẩy Đào ngã 
nhào xuống đất, mụ tức giận gào đi gào lại, - muốn chết mày đi 
mà chết, muốn chết thì đi mà chết.

Đào lúc này đã ở thế yếu, cô cảm thấy cả người và lòng 
tự tôn của mình đã bị làm nhục và tổn thương nặng nề. Hai mắt 
cô hiện đầy tia máu, cô không thể chịu được nỗi đau, nỗi nhục 
này. Đào đứng phắt dậy, không thèm để ý đến mùi hôi thối khắp 
người mình, cô chạy nhanh về nhà, vừa chạy vừa thét lên, - Tao 
đi chết cho mụ xem, tao chết cho mụ xem. Tao chết cho mà xem, 
tao chết cho mà xem.

Không ngờ rằng do vừa bị làm nhục, Đào nghĩ không 
thông. Về đến nhà, Đào chẳng nói chẳng rằng đi thẳng xuống 
căn phòng cuối nhà chuyên để nông cụ, đồ đạc. Cô cầm chai 
thuốc sâu mới mua lên, mở nắp rồi uống một hơi hết nửa chai. 
Khi người nhà nghe tiếng phát hiện, cô nằm vật vã, người còn 
bốc lên mùi hôi và đã chìm trong trạng thái hôn mê. Dù được 
phòng y tế của doanh trại quân đội hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng 
tất cả đã muộn. Cuối cùng không cứu được Đào, cả nhà lớn bé 
chìm trong nỗi đau khôn nguôi.

Thủ phạm chính của mọi chuyện không ai khác là mụ 
Phấn bụng bự. Cho dù mụ bị người trong thôn trách móc, chửi 
bới, cũng bị cơ quan chức năng điều tra nhưng giữa hai người 
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Không ngờ rằng do vừa bị làm nhục, Đào nghĩ không 
thông. Về đến nhà, Đào chẳng nói chẳng rằng đi thẳng xuống 
căn phòng cuối nhà chuyên để nông cụ, đồ đạc. Cô cầm chai 
thuốc sâu mới mua lên, mở nắp rồi uống một hơi hết nửa chai. 
Khi người nhà nghe tiếng phát hiện, cô nằm vật vã, người còn 
bốc lên mùi hôi và đã chìm trong trạng thái hôn mê. Dù được 
phòng y tế của doanh trại quân đội hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng 
tất cả đã muộn. Cuối cùng không cứu được Đào, cả nhà lớn bé 
chìm trong nỗi đau khôn nguôi.

Thủ phạm chính của mọi chuyện không ai khác là mụ 
Phấn bụng bự. Cho dù mụ bị người trong thôn trách móc, chửi 
bới, cũng bị cơ quan chức năng điều tra nhưng giữa hai người 
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cũng chỉ là cãi lộn, mụ cũng chỉ hắt phân lên người Đào, chứ 
không dùng vũ lực hay cách gì khác ép Đào phải chết. Thế nên 
ngoài việc chịu trách nhiệm trước tòa án lương tâm thì không 
thể ghép cho mụ tội giết người được. Cứ cho là mụ có tội rồi bị 
trừng phạt thì người chết cũng không thể sống lại. Phước đã 
mất đi người bạn đời bao năm gắn bó, lũ nhỏ đáng thương thì 
mất đi người mẹ hiền.

Đêm hôm đó, thi thể Đào được đưa từ bệnh viện về nhà. 
Nhưng do tập tục người chết bên ngoài không được vào thôn, 
đành phải đặt thi thể Đào ở một cái lán tạm dựng bên con dốc 
mé ngoài thôn rồi chờ ngày đưa. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ 
khiến Phước trở tay không kịp. Phước rơm rớm nước mắt, 
ngồi đờ đẫn không nói gì bên ngoài lán, sự đau khổ, buồn bã 
hiện lên trên mặt. Phước tin vào số mệnh, anh tin mụ Phấn béo 
sẽ bị báo ứng, bị trừng phạt đích đáng chỉ là chưa đến lúc mà 
thôi. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ không còn người bạn đời để 
cùng nhau nương tựa, chia sẻ nữa, chắc chắn anh sẽ trở thành 
một ông già cô đơn, phải chịu đựng sự trống rỗng và cô độc 
về tinh thần sau những giây phút làm việc vất vả. Nỗi đau khổ 
này không thể đánh đổi bằng sự lao động cật lực, nó sẽ ám ảnh 
anh đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ rồi Phước òa khóc, sự 
bi thương, buồn bã dày vò khiến nước mắt anh lã chã, rơi lên 
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Ngày hôm sau, xe ba bánh chở đến một cỗ quan tài màu 
đen, con trai cả Tường bế em út còn bé quỳ gối chào “ngôi nhà” 
mới của mẹ, còn hai con gái Liên, Tú bận rộn lau người, thay áo 
cho mẹ. Hai chị em cùng với bà cô họ giúp Đào mặc năm lớp áo 
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tang, lớp ngoài cùng là áo khoác màu đỏ phối cùng quần đen 
dài. Bộ quần áo khá bảnh này Đào đã mặc qua mấy đợt Tết, 
nó cùng cô đến tham dự không ít đám cưới của họ hàng bạn 
bè hoặc mặc trong lễ hội. Hôm nay cô mặc chúng để lên thiên 
đường, có lẽ cũng không quá xoàng xĩnh.

Liên đánh cho mẹ một ít phấn, lại bôi lên tóc mẹ một 
chút dầu sơn trà. Đào nằm đó yên lặng trong quan tài màu đen, 
cho dù xung quanh cô đầy giấy vàng giấy bạc, cô cũng được 
trang điểm, mặc đẹp và tươm tất, nhưng đôi mắt tràn đầy mối 
hận thì trước sau không chịu nhắm lại. Tại sao Đào không thể 
nhắm mắt? Cái cô muốn nhìn là gì? Lẽ nào cô muốn tận mắt 
nhìn thấy mụ Phấn chịu sự trừng phạt của ông trời? Hay cô 
muốn nhìn lâu hơn chút nữa cuộc đời tươi đẹp, đầy màu sắc 
này? Hoặc cũng có thể cô không yên tâm về lũ trẻ từ giờ sẽ 
không còn mẹ, cũng như người chồng gắn bó yêu thương nhau 
đã gần ba mươi năm của mình? Có lẽ những người này mới là 
nỗi lo lắng duy nhất trong tim cô, khiến cô không muốn nhắm 
mắt và rời xa thế giới này.

Ngày đưa Đào, tuy không thấy mụ Phấn đến thành khẩn 
thắp hương, nhưng các cụ trong thôn đã bắt con trai cả của mụ 
đến trước linh cữu Đào quỳ lạy. Ngay lúc cậu quỳ xuống thì một 
đám mây đen nhanh chóng kéo đến, kéo theo một trận mưa 
như trút nước. Cơn gió to thổi thốc tấm vải dù trên mái phát ra 
những tiếng đầy thương cảm như đánh vào tim những người 
dự tang. 
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Tại sao lại có cơn mưa to gió lớn bất chợt này? Liệu chúng 
có muốn nói điều gì không? Trong thời đại khoa học kỹ thuật 
phát triển như vũ bão hiện nay, dù không nên mê tín nhưng có 
nhiều chuyện cũng khiến người ta không thể giải thích được. 
Những người tham gia đưa tiễn chỉ lắc đầu thở dài, không ai 
dám đưa ra bất kỳ lời phán đoán nào…

(Sáng tác năm 2006)
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Xe khách công cộng nhân dân

1

Con gà trống trong chuồng vừa cất tiếng gáy o o, bên 
ngoài cửa sổ nắng mai đã vàng rực rỡ, nhưng trong nhà vẫn 
một màu u ám. Trời cuối thu sau tiết Hàn Lộ, không khí các 
buổi sớm tối khiến người ta có cảm giác mát mẻ.

Thuận dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, hất cái chăn bông cũ 
nát dính đầy dầu mỡ, bật người trở dậy trên chiếc “giường ngủ” 
được ghép từ mấy tấm phản. Chỉ thấy đôi chân cậu ta quơ qua 
quơ lại tìm kiếm trên nền nhà, trong vô thức, đôi bàn chân màu 
đồng cổ thuận đà xỏ vào trong đôi guốc mộc, tiếng guốc mộc 
lộc cộc phá tan cái tĩnh lặng của đêm thu dằng dặc. Cậu ta mò 
mẫm trong bóng tối đi về phía cửa, rồi dừng lại trước cái “ống 
bô” đóng bằng gỗ, kế đó móc cái thứ có tên khoa học là dương 
vật từ trong cái ống quần sọc rộng thùng thình ra, rồi nhắm 
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thẳng vào cái ống bô ấy một cách hết sức tự nhiên, tiểu xồ xồ 
hết lượng nước tiểu tích lại cả đêm trong cái bàng quang, rồi lại 
dùng tay cầm lấy cái dương vật vẫy vẫy, để rũ sạch nước tiểu 
còn chưa thoát hết ra ngoài, tránh làm ướt quần. Sau khi trút 
được “bầu tâm sự”, cái bụng dưới căng trướng trong chốc lát đã 
được giải phóng, Thuận cảm thấy sảng khoái khó tả. 

Nhưng trong cái gian nhà kín mít đến mức bí bức kia, 
cái thứ nước tiểu sánh vàng đục ngầu đầy lưng lửng trong 
cái thùng ấy, vốn đã xộc lên một thứ mùi nghe mà lợm giọng, 
sau khi được Thuận cật lực tiểu vào, trong thùng lập tức có 
vô số bong bóng to nhỏ lập lờ nổi lên. Nước tiểu mới cũ trộn 
lẫn vào nhau, khiến cái mùi khó chịu càng thêm sực nức. Ở 
nông thôn theo kiểu truyền thống, hầu như nhà nào hộ nào 
cũng đều sẵn có loại “bô nhỏ” cho cánh chị em vệ sinh và “bô 
lớn” để cho cánh mày râu giải tỏa nỗi buồn. Hai cái thứ bô vệ 
sinh làm bằng gỗ này ở nông thôn có thể trông thấy khắp nơi, 
cái mùi phát ra từ chúng cũng thoang thoảng khắp chốn, hơn 
nữa nước tiểu và phân thải đều là chất dinh dưỡng không thể 
thiếu trong sản xuất nông nghiệp, cũng là nguồn phân bón 
chủ yếu của nhà nông.

Điều buồn cười là nước tiểu trong các ống bô này, 
thường phải chờ đến khi gần đầy phè, mới xách đi đổ vào trữ 
trong “hầm phân”. Một khi trời vào hạ, không chỉ mùi hôi ngất 
trời, nếu vài ba hôm chưa được dọn sạch, còn thu hút cả tập 
đoàn ruồi nhặng nhờ nhờ vàng, còn dòi bọ thì lềnh bềnh bơi 
lội trong nước, có khi chúng lợi dụng trèo qua dây đai rồi bò 
nhung nhúc quanh miệng thùng. Cảnh tượng này, nông dân 
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chẳng ai thấy lạ cả. Bọn trẻ con tinh nghịch thậm chí có đứa khi 
đi tiểu, còn dùng dòng nước tiểu của chúng, để bắn những con 
dòi bu quanh mép bô bật ngược vào trong thùng, khiến cho 
chúng chìm nổi lập lờ trong thứ nước thải ấy, mà chẳng hề cảm 
thấy buồn nôn hay sợ sệt chi cả.

Thuận chất phác đôn hậu, dù đã học hai năm tiểu học phổ 
cập, biết được mấy chữ nhất, nhưng sống trong môi trường 
như thế, một anh tráng đinh vừa tròn hai mươi tuổi, ngoài ở 
nhà phụ giúp cha mẹ làm nông ra, thì còn biết làm những gì 
khác? Nhà nông quanh năm đầu tắt mặt tối, cứ mỗi khi thu 
hoạch vụ Thu xong, có một khoảng thời gian khá nhàn hạ. Cậu 
ta, một ông cụ non hiểu chuyện, vì muốn giúp cha mẹ bớt phần 
cực nhọc, đỡ đần kinh tế gia đình, đã nảy ra ý nghĩ ra ngoài làm 
thuê, hy vọng có thể tìm được một công việc thời vụ để làm, 
may ra kiếm chút tiền phụ giúp trong nhà. Thế là nhờ sự giới 
thiệu của một người họ hàng xa, cậu ta đã rủ thêm cậu bạn niên 
thiếu tên Sơn sống cùng thôn, dắt nhau đến một công trường 
đang thi công trong thành để làm cu li. 

Dĩ nhiên, phận cu li thì phải nghe theo sự sai bảo của thợ 
cả, khi thì khuân gạch gánh ngói, khi thì trộn hồ đánh đất, khi 
thì gánh nước xách hồ, một khi vào ca thì bận rộn đến tối mắt 
tối mũi. Dù là một công việc khổ sai sáng đi tối về, bán sức lao 
động là thế, tiền công một ngày cũng chỉ có năm đồng, nhưng 
đối với những người nghèo khổ lấy việc nông làm kế sinh nhai 
thì đấy là khoản thu không nhỏ, chỉ có điều không phải ngày 
nào cũng có việc để làm. Bởi thế, Thuận lúc nào cũng tỏ ra trân 
trọng cái công việc thời vụ lúc làm lúc nghỉ này. Nếu một tháng 
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có thể vào ca mười lăm hôm, trừ đi tiền xe cộ, chí ít cũng kiếm 
được mấy chục đồng, ngày chạp và năm mới không lo không có 
thịt cá dâng cúng tổ tiên. Thuận nghĩ ngợi miên man, một niềm 
vui có phần khoái trá lướt qua khuôn mặt hồn hậu rám nắng 
của cậu ta. 

2

Hôm đó, họ cùng nhau đến trạm xe, một chiếc xe bus cũ 
kỹ của Công ty vận tải hành khách Kim Môn đang dừng đợi ở 
cửa trạm, Thuận mua xong vé vừa xoay người đi, chân phải bất 
ngờ giẫm lên một vật cứng nhỏ, cậu ta cúi nhìn, thì ra là một 
viên phấn trắng nhỏ. Thế rồi cậu ta cúi xuống, thuận tay nhặt 
lên, đi thẳng lên xe.

Mặc dù nhóm hành khách đến sớm đang đợi trên xe, 
nhưng vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ khởi hành. Thuận nhìn 
quanh một lượt, rồi ngứa tay dùng viên phấn viết luôn lên lưng 
ghế số 1/5, sau đó còn nghịch ngợm viết thêm mấy chữ “Xe 
khách công cộng nhân dân”.

Sơn đi cùng đến bên cậu ta, đập đập tay vào bả vai của 
cậu ta nói kháy:

- Ê Thuận này, không ngờ chữ của cậu viết còn khá hơn 
của tớ đấy.

- “Có đâu, tớ bôi bừa ấy mà!” Thuận cười bẽn lẽn, “Tớ 
chỉ học hai năm tiểu học, làm sao có thể bì được với người tốt 
nghiệp tiểu học như cậu được.
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nghiệp tiểu học như cậu được.
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- Cậu viết thế này là ý gì? - Sơn chỉ vào số 1/5 hỏi.

- Một chiếc xe rộng như thế, chỉ có mấy người lên, không 
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- Dân đen chúng mình không phải đều là nhân dân sao? 
Thuận giải thích, - Nhân dân tốn tiền mua vé ngồi xe không 
phải là hành khách sao? Tớ thấy cái tên Xe khách công cộng 
nhân dân vừa dễ nghe lại có chất hơn so với cái tên Xe khách 
công cộng vận chuyển hành khách Kim Môn kia.
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- Thật ra tớ viết bừa nói đại ấy mà! - Thuận tỏ ra bối rối.

- Đã viết bừa thì mau mà lau sạch đi, đợi tí nữa tài xế bắt 
gặp thì ăn chửi đấy. - Sơn cảnh báo.

Thế nhưng, Thuận chẳng những không lau sạch mấy chữ 
ấy đi, mà còn tỏ ra chẳng đoái hoài gì đến khuyến cáo của Sơn. 
Theo suy nghĩ đơn thuần của cậu, tài xế một khi lên xe sẽ lập 
tức ngồi vào ghế lái rồi khởi động máy để chuẩn bị lên đường, 
còn cái anh nhân viên bán vé đi theo xe một khi cửa xe đóng 
lại thì chỉ đứng nơi cửa lên xuống, chẳng những không bước 
xuống sau chỗ hành khách, mà cơ bản cũng chẳng biết cậu đã 
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viết những gì trên sau lưng ghế. Hơn nữa muội phấn viết bảng 
là thứ có độc, một khi dùng tay để lau đi mà không tìm được 
nơi rửa tay thì cũng thật là bất tiện. Thôi mặc kệ, cứ để nó đấy 
vậy, chẳng may bọn họ phát hiện ra quát mắng thì xóa cũng 
chưa muộn. Thế là vết chữ 1/5 và “Xe khách công cộng nhân 
dân” màu trắng, cứ thế lưu trên lưng ghế một cách đầy khiêu 
khích.

Vừa đến công trường, Thuận lập tức xắn tay áo rồi cuộn 
ống quần, cầm lấy dụng cụ cùng với đồng nghiệp trộn hồ, 
chuyển gạch rinh ngói, tiếng bước chân cần mẫn, liên tục như 
đưa thoi trong căn nhà cổ đang đợi sửa chữa. Cho dù có những 
công việc không quen tay lắm, nhưng chỉ cần thợ cả chỉ vẽ sơ 
qua, thì dù là người già cũng đã nhanh chóng lĩnh hội, khắc sâu 
trong đầu. Như vậy đối với những người trẻ tuổi, không có lý 
gì không đào tạo được, sau này nếu có ý muốn phát triển trong 
giới thợ cả, thì chỉ cần có thời gian chắc chắn đủ sức độc lập tác 
chiến. Nhưng sự đời mấy khi được như ước nguyện, khi cậu ta 
đang chuẩn bị vào nhà, chính trị viên của thôn dẫn theo một 
tay sĩ quan mặt rỗ dáng vẻ bặm trợn, cùng với hai tên lính vũ 
trang đã đứng đợi nơi phòng khách. Cha mẹ đứng kế bên run 
rẩy lập cập, trái với thường lệ, trong căn phòng tràn ngập một 
bầu không khí chết chóc lạ thường, Thuận trông vào ngơ ngác, 
bước chân khựng lại trên sân gạch đỏ đã bong tróc loang lổ.

- Báo cáo đội trưởng, hắn chính là Hoàng Đại Thuận. - 
chính trị viên chỉ vào Thuận, nghiêm mặt báo cáo với tay sĩ 
quan mặt rỗ.
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- Dẫn hắn đi! - Tay sĩ quan mặt rỗ ra lệnh với giọng sắc 
lẻm cho hai tên lính vũ trang.

Hai tên lính vũ trang lập tức từ phòng khách xông ra, bẻ 
quặt hai tay của Thuận ra sau lưng tra vào còng, rồi mỗi người 
một bên xốc lấy cánh tay của cậu ta, quát lớn: “Đi!”

Thuận với vẻ mặt tràn ngập sự ngờ vực, đầu óc mơ hồ 
chẳng hiểu gì, lại bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho mắt trừng 
miệng há. Anh ta nghiến răng, cố nén cơn đau buốt nơi hai cánh 
tay, gào lên quang quác: “Tôi phạm luật gì? Tôi phạm tội gì? Các 
người sao lại bắt tôi?”

- Mày phạm luật gì đến đội rồi hẳn biết! - Viên cảnh sát 
mặt rỗ quát lại, rồi co ngón tay giữa lại, cốc mạnh vào đầu của 
cậu ta, - Bớt to mồm cho tao, nếu không mày sẽ rắc rối to đấy!

Cha mẹ chất phác thật thà, quanh năm làm bạn với ruộng 
vườn, đã bị khuất phục hoàn toàn trong cái thời đại uy quyền 
chẳng có chính nghĩa công lý này, rồi thêm cái vẻ hung hăng 
ngang ngược của nhân viên trị an nên đã không dám hé môi, chỉ 
biết giương mắt mà nhìn đứa con bị lính vũ trang giải đi. Nhưng 
đứa con rốt cuộc đã phạm luật gì, tội gì? Tại sao vô duyên vô cớ 
lại bị họ bắt đi như thế? Vô số những câu hỏi nghi ngờ quay 
cuồng trong lòng họ, thần sắc thảm não toát lên trên gương 
mặt già nua, những giọt nước mắt đau khổ chỉ còn biết nuốt 
ngược vào trong. Họ phải đi đâu để minh oan cho con? Hay là 
bỏ mặc đứa con thật thà ngoan ngoãn? Hai lão đứng chết lặng 
trước bàn thờ gia tiên nơi phòng khách, bất lực ngước trông 
lên liệt tổ liệt tông trên điện thờ, những giọt lệ đau đớn theo 
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nhau rỏ xuống. Rồi họ nén lệ thắp lên một nén nhang thơm, cầu 
thần minh che chở, những mong con trai có thể trở về bình an, 
không phải chịu bất cứ thương tổn nào...

3

Thuận bị giam trong một gian phòng u ám chật chội, 
không khí như miễn cưỡng lưu thông qua một lỗ gạch to bằng 
bàn tay. Nơi góc phòng trải một lớp rơm mạch, đầu khác đặt 
một cái thùng phân đầy cáu bẩn, đó là góc của “Tân sinh đội” 
thuộc Bộ phòng vệ. Nhân viên hay dân chúng chỉ cần dính dáng 
đến yếu tố an ninh, một khi bị chụp cái mũ to của những kẻ 
mang danh phản loạn, gián điệp, làm tuyên truyền hay nguy 
hại quốc gia, thì hầu như đều sẽ bị bắt đến cái nơi không ánh 
mặt trời này để giám sát, hơn nữa còn bị dùng hình bức cung. 
Tất nhiên, có một số ít kẻ dính án thật phải chịu hình đã đành, 
còn số lương dân vì bị tố khống mà ngồi tù oan thì nhiều không 
đếm xuể. Vì vậy, trước tình cảnh chịu sự thống trị của uy quyền, 
đối với một số vấn đề tương đối nhạy cảm, đa số bà con dân 
chúng đều ngậm miệng làm ngơ, mũ ni che tai, để tránh chuốc 
họa vào thân.

Lát sau, một tên lính đem bàn ghế đến, viên sĩ quan mặt 
rỗ tay cầm hồ sơ, đi cùng với một tên lính vũ trang bước vào, 
đặt tập hồ sơ lên bàn rồi ngồi xuống.

“Hoàng Đại Thuận”, sĩ quan mặt rỗ mở hồ sơ ra, đập bàn 
đánh rầm một cái, “Mẹ mày, mau đứng lên cho tao!”
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Tên lính vũ trang liền xộc tới, lôi Thuận đến trước mặt 
viên sĩ quan mặt rỗ, rồi đạp cho cậu ta một phát, “Còn không 
chịu đứng à!”

Cặp mắt Thuận như dại đi, rồi cúi đầu trong đau đớn.

- Mẹ, gan chó mày lớn lắm, lại dám ngang nhiên làm ám 
hiệu tuyên truyền trên xe khách cơ đấy! - viên cảnh sát mặt rỗ 
quát lên đầy tức giận.

Thuận trong lòng vừa sợ, nhưng cũng chợt hiểu ra, hóa 
ra cái họa đến từ mấy chữ viết trên xe khách lúc sáng.

- Mày viết 1/5 là ám hiệu gì? - viên sĩ quan mặt rỗ đanh 
giọng hỏi.

- Không phải ám hiệu... - Thuận chưa dứt lời.

- Không phải ám hiệu thì làm gì? - viên sĩ quan mặt rỗ 
đập bàn lồng lộn hỏi.

- Tôi nói trên xe chỉ có 1/5 số khách. - Thuận giải thích.

- Con mẹ mày, nói nhảm! - viên sĩ quan mặt rỗ xem qua 
hồ sơ, rồi lại lớn tiếng chất vấn: - Xe khách công cộng nhân dân 
là ý gì?

- Tôi nói người đi xe đều là dân chúng, dân chúng chính 
là nhân dân, xe của nhân dân ngồi, thì chính là xe khách công 
cộng nhân dân. - Thuận lại giải thích lần nữa, - Tôi chỉ viết vui 
vậy thôi, chứ có ý gì đâu.

- Tổ chức này của mày có bao nhiêu đồng bọn? - viên sĩ 
quan mặt rỗ lại vặn vẹo.
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- Mấy chữ đó do mình tôi viết, tôi không biết tổ chức gì, 
cũng chẳng có đồng bọn nào cả. - Thuận lại phân bua.

- Mẹ mày oắt con dám nói xằng trước mặt bố mày à! Nếu 
không khai thật, mày hãy chờ đấy!

Viên sĩ quan mặt rỗ vừa dứt lời, tên lính vũ trang liền rút 
dây nịt ra, quất túi bụi vào mông đùi của Thuận, đau đến mức 
khiến cậu ta phải nhảy thót lên.

- Tôi nói thật mà. - Thuận cố giải thích.

- Nói thật? Tao xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ 
đây mà! - Viên sĩ quan mặt rỗ liếc mắt ra hiệu, cái dây thắt lưng 
trên tay lính vũ trang lại quật xuống.

- Tôi khai, tôi khai... - Thuận đau quá không chịu được, 
hai tay ôm đầu khụy xuống đất. Cho dù nam nhi có lệ cũng 
không dễ dàng rơi, nhưng từng một giọt lệ lấp lánh đã lăn dài 
trên gương mặt của cậu.

- Khai mau! - viên sĩ quan mặt rỗ cảnh cáo, - nếu còn 
không khai thật rành rọt với tao, dây nịt này không có mắt, bảo 
đảm mày sẽ rách da nát nịt, chết không chốn dung thây!

- Những lời tôi khai vừa nãy đều là thật. - Thuận vốn dĩ 
thành thật, thực chẳng thể tìm đâu ra một câu để che giấu hay 
là lấp liếm, để giảm nhẹ nỗi đau đớn trên da thịt của mình.

- Đi đem nước tiêu ớt lại đây! - viên sĩ quan mặt rỗ căn 
dặn tên lính vũ trang, rồi lại trỏ vào Thuận, - Để tao xem thằng 
oắt con như mày dũng cảm đến đâu!
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- Mấy chữ đó do mình tôi viết, tôi không biết tổ chức gì, 
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Tay lính vũ trang đem đến một cái bình chứa đầy chất 
dịch màu đỏ, theo sau là hai tên lính cầm dây gai, tiến đến rồi 
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thủ sự đồng tình của bọn lính, vừa như muốn giãy thoát đôi tay 
đang bị trói gô kia, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực trong 
tuyệt vọng.

Ngay khi nước ớt rót vào khoang mũi của Thuận lần nữa, 
cậu ta đã không thể nào chịu được nữa. Vậy là cậu ta lấy hết sức 
bình sinh vùng vẫy hét lên, nhưng vẫn không tài nào ngăn được 
sự tra tấn phi nhân tính của bọn chúng, cuối cùng đã lớn tiếng 
nguyền rủa một cách điên cuồng: “Tổ mẹ cha, ông nội, tổ tiên 
mười tám đời tổ tiên chúng bay! Tao đã phạm luật gì, tội gì, sao 
lại hành hạ tao thế này? Còn hơn thổ phỉ!” Nhưng tiếng chửi 
rủa của Thuận, chẳng những không thể ngăn cản sự bạo ngược 
của bọn chúng, mà trái lại còn kích động sự tức giận của chúng 
lớn hơn. Sau khi hứng trọn mấy cái bạt tai như trời giáng, mắt 
cậu ta chợt xuất hiện muôn vàn đom đóm lớn nhỏ, cuối cùng 
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ngất lịm đi. Chốc sau, một thùng nước lạnh ngắt dội từ trên đầu 
cậu ta dội xuống, cậu ta lại tỉnh dậy.

- 1/5 là ám hiệu gì? Xe khách công cộng nhân dân là ý gì? 
Tổ chức này của mày có bao nhiêu đồng bọn? Nếu không thành 
thật nói rõ, khai thật những câu hỏi này, thì mẹ mày trò vui còn 
ở phía sau đấy! - viên sĩ quan mặt rỗ lại một lần nữa bực tức 
quát, rồi quay ra sau nói với tên lính vũ trang: - Cởi trói cho nó, 
ngày mai hỏi tiếp, không lo nó không khai đâu!

Sau khi được cởi trói, Thuận lờ đờ đưa tay xoa xoa vùng 
mông và bắp đùi nơi bị dây nịt đánh vào, day day cái mũi nóng 
rát khó chịu, định hỉ bớt nước mũi cay ra ngoài để giảm bớt sự 
đau đớn trong khoang mũi. Nhưng sau khi bị dội nước lạnh 
lên đầu, thần trí của cậu ta lại đột nhiên tỉnh táo hẳn ra. Ngồi 
ngẫm ngợi kỹ, hôm nay phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo này, 
quả thực là họa từ trò đùa bất cẩn của mình. Sao lại nhặt viên 
phấn ấy lên? Sao lại viết mấy chữ vớ vẩn ấy? Sao không nghe 
lời Sơn mà xóa đi? Lẽ nào lại quên đây không phải là thời 
buổi thanh bình? Nhà cầm quyền tuyên truyền với thế giới 
rằng Trung Hoa dân quốc là một quốc gia của Tự do dân chủ, 
nhưng khắp hòn đảo này đâu đâu cũng bị giới nghiêm, quân 
quản, đâu đâu cũng bị hạn chế. Chỉ mong vết thương trong 
lòng với nỗi đau thịt da, có thể đổi lấy tấm thân tự do, mau 
chóng thoát khỏi chốn vô nhân tính này, để tránh khiến cha 
mẹ phải âu lo lúc tuổi già. Thuận suy tới tính lui, khép đôi mắt 
mệt mỏi, rồi thiếp đi mê man...
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Hôm sau, Thuận nén chịu cái đau buốt toàn thân cùng 
sự bỏng rát nơi khoang mũi, nằm tựa trên đống rơm trong góc 
phòng. Câu ta có suy, có ngẫm thế nào đi nữa, cũng không ngờ 
được rằng việc viết mấy cái chữ nghịch dại ấy lại chuốc họa 
vào thân, thậm chí còn bị tra tấn tàn bạo thế này. Thế rồi, cậu 
ta nghĩ đến phiên thẩm vấn tiếp sau, bản thân cần phải đặc 
biệt cẩn thận, bất kể phải chịu sự hành hạ và sỉ nhục thế nào 
đi nữa thì cũng đều phải nín chịu. Không chỉ khai thật, mà ngữ 
khí cũng phải mạch lạc, không được lắp ba lắp bắp, càng không 
được nhận bừa nhận ẩu, để tránh rơi vào bẫy của bọn tiểu nhân 
này, kẻo bị thêu dệt một đống tội danh lớn, thì có muốn thoát 
thân cũng khó. Hơn nữa ở trên cái hòn đảo tí tẹo quân quản 
giới nghiêm này, một câu nói của quan trên chính là mệnh lệnh, 
có thể tuyên sống cũng có thể tuyên chết, những nhân viên trị 
an cấp dưới kia lại là lũ hống hách ngang ngược, ngạo mạn tàn 
độc. Một câu nói vô tâm, mấy chữ đùa nghịch, một khi bị dân 
chó săn kia mật báo, thì chắc chắn gánh không nổi hậu quả. 
Trước hết dùng hình bức cung, rồi chuyển sang quân pháp 
thẩm án, đây là mánh khóe quen dùng của chúng, có khi nặng 
hơn là bị chụp mũ phản loạn hoặc tuyên truyền cho giặc mà 
không hề hay biết, thật là một thời đại đáng sợ và đáng thương 
đến vậy! 

Nhà bếp bưng đến một bát cháo nhạt cùng hai miếng xá 
bấu(1) nhỏ, Thuận đã đói ngấu, nên vài ba ngụm đã húp sạch 

1. Củ cải muối khô thái sợi, dùng ăn với cháo trắng hoặc kho thịt, vị mặn.
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chén cháo. Tưởng rằng có thể tiếp tục ngồi trên đống rơm thở 
mấy hơi, nào ngờ viên sĩ quan mặt rỗ cùng với tên lính vũ trang 
kia đã bước vào phòng giam. Cậu ta nhắm mắt vờ như chẳng 
thấy, lại bị tên lính vũ trang hùng hổ đạp cho một đạp, “Mẹ mày 
giả chết à, còn không mau đứng lên!” Thuận nén nhịn cơn đau 
buốt toàn thân chậm chạp đứng lên.

Viên sĩ quan mặt rỗ châm điếu thuốc thơm, rít liền 
hai hơi, rồi phụt khói ra, sau đó mở tập hồ sơ, rồi cũng với 
tư thế cao ngạo ngang tàng, hắn lặp lại những câu hỏi thẩm 
vấn hôm trước.

- 1/5 là ám hiệu gì? Xe khách công cộng nhân dân là ý gì? 
Tổ chức này của mày có bao nhiêu đồng bọn? Mỗi một câu tao 
hỏi, mẹ mày phải thành thật khai rõ cho tao, đừng để tao dùng 
hình! - Viên sĩ quan mặt rỗ cảnh cáo.

- Những gì cần nói tôi đều đã nói hôm qua rồi. - Thuận 
vừa dứt lời, dây nịt trên tay tên lính vũ trang liền quật xuống. 
Dù cậu ta né qua, nhưng đòn roi ấy vẫn quật chính xác vào 
mông của cậu ta.

- Mày không chỉ làm ám hiệu trên xe, mà còn viết chữ 
tuyên truyền phản động. - Viên sĩ quan mặt rỗ đập bàn sầm 
một cái, giọng điên tức: - Chứng cứ rành rành, còn không 
chịu nhận!

- Tôi đơn giản chỉ viết chơi thôi. - Thuận ngoài biện bạch 
cho bản thân ra còn to gan phản pháo: - Xin ông đừng có mà 
nói bừa!
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- Còn dám giảo hoạt! - viên sĩ quan mặt rỗ nổi điên mắng 
- Đồ phản động như mày, nếu không mau nhận tội, thì hãy xem 
tao thu phục mày như thế nào! - Nói rồi quay sang đưa mắt ra 
hiệu với tay lính vũ trang.

Tay lính vũ trang vội đi ra ngoài, lát sau, trở vào cùng với 
hai tên lính cầm dây thừng và ghế tựa với lại một cái máy điện 
quay tay cùng bước đến. Viên sĩ quan mặt rỗ lệnh cho Thuận 
ngồi xuống, hai tên lính lập tức trói gô cậu ta vào lưng ghế, 
đồng thời lấy một khoanh dây điện lớn đấu vào máy rồi quấn 
như lò so lên cánh tay của cậu ta, rồi quay máy thật nhanh. Tức 
thì, một dòng điện cường độ cao chạy xuyên qua cơ thể của 
Thuận, chỉ thấy cậu ta nghiến chặt hàm răng, cơ thể nảy lên bần 
bật, hai bàn chân giãy đạp trong đau đớn, mong thoát khỏi cơn 
đau khi bị điện giật. Nhưng cho dù người và ghế cùng ngã lăn 
ra đất, thì tên lính kia vẫn cứ tiếp tục quay tay quay, khiến dòng 
điện xuyên thấu vào tim của cậu. Chiêu bức cung tàn bạo này, 
chỉ có hơn chứ không kém so với thổ phỉ. Nhưng cậu ta có thể 
oán trời trách người được chăng? Không, Thuận đã không may 
sinh nhầm thời đại.

Bắt giữ biệt giam, nghiêm hình bức cung, là hai thủ 
đoạn nhất quán dùng đối phó với dân chúng của nhân viên 
trị an. Đặc biệt hòn đảo nhỏ này, sớm đã bị nhà cầm quyền 
xếp vào hàng tiền tuyến chiến trường, họ từng giây từng 
phút thực hiện mộng đẹp phản công đại lục, hòn đảo thuần 
phác nghiễm nhiên trở thành bàn đạp để họ “phản công 
đại lục, thu phục non sông”. Vì vậy, thực thi công vụ chiến 
trường, tuyên bố giới nghiêm ban đêm, dùng pháp chế độc 
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đoán để hạn chế đủ thứ tự do của cư dân đảo, thậm chí vì 
một chút chuyện lông gà vỏ tỏi, bị sa lưới lại là một tội danh 
khó có thể chấp nhận. Thông thường nếu không là gián điệp 
thì là phản loạn, muốn bắt là bắt, muốn đánh là đánh, muốn 
bức cung là bức cung, biến dân chúng lương thiện thuần 
phác thành tù phạm rồi đối xử với họ như những công dân 
bậc thấp. Những hành vi không thỏa đáng như vậy, lẽ nào là 
chuẩn mực của quốc gia dân chủ?

Trải qua mấy ngày nhục hình tra khảo liên tục, Thuận 
bị hành hạ đến không còn ra hình người. Mặc cho viên sĩ quan 
mặt rỗ muốn dùng hình để bức cung, nhưng trước sau gì bọn 
hắn vẫn không thu được khẩu cung mong muốn, cũng không 
thể tìm được bất cứ bằng chứng gì cho tội tuyên truyền trên 
người cậu ta, thứ duy nhất có được chỉ là mấy chữ trên xe buýt 
kia. Nhưng nếu muốn kết tội thì lo gì không có, Thuận vẫn bị 
khép vào tội danh “âm mưu tuyên truyền”, chuyển sang tòa án 
binh điều tra và xét xử, đồng thời đem biệt giam trong nhà giam 
quân sự, chịu sự điều tra và thẩm vấn của kiểm sát viên quân 
sự. Mà trong thời gian điều tra và xét xử, cho dù cậu ta có làm 
bất cứ bản trần thuật hay biện hộ nào đi nữa, thì tất cả đều 
không được kiểm sát viên quân sự chấp nhận. Thứ mà họ tin 
vẫn là những lời phiến diện của đơn vị trị an, cho rằng hai chữ 
“nhân dân” là ngôn ngữ thường dùng của cộng sản, 1/5 chắc 
chắn là ám hiệu thông đồng với cộng sản, chứng cứ của tội “âm 
mưu tuyên truyền cho cộng sản” đã xác thực, tiến hành truy tố 
vụ án theo “Luật trừng trị phản loạn của Hải lục không quân 
trong thời chiến”.
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bậc thấp. Những hành vi không thỏa đáng như vậy, lẽ nào là 
chuẩn mực của quốc gia dân chủ?

Trải qua mấy ngày nhục hình tra khảo liên tục, Thuận 
bị hành hạ đến không còn ra hình người. Mặc cho viên sĩ quan 
mặt rỗ muốn dùng hình để bức cung, nhưng trước sau gì bọn 
hắn vẫn không thu được khẩu cung mong muốn, cũng không 
thể tìm được bất cứ bằng chứng gì cho tội tuyên truyền trên 
người cậu ta, thứ duy nhất có được chỉ là mấy chữ trên xe buýt 
kia. Nhưng nếu muốn kết tội thì lo gì không có, Thuận vẫn bị 
khép vào tội danh “âm mưu tuyên truyền”, chuyển sang tòa án 
binh điều tra và xét xử, đồng thời đem biệt giam trong nhà giam 
quân sự, chịu sự điều tra và thẩm vấn của kiểm sát viên quân 
sự. Mà trong thời gian điều tra và xét xử, cho dù cậu ta có làm 
bất cứ bản trần thuật hay biện hộ nào đi nữa, thì tất cả đều 
không được kiểm sát viên quân sự chấp nhận. Thứ mà họ tin 
vẫn là những lời phiến diện của đơn vị trị an, cho rằng hai chữ 
“nhân dân” là ngôn ngữ thường dùng của cộng sản, 1/5 chắc 
chắn là ám hiệu thông đồng với cộng sản, chứng cứ của tội “âm 
mưu tuyên truyền cho cộng sản” đã xác thực, tiến hành truy tố 
vụ án theo “Luật trừng trị phản loạn của Hải lục không quân 
trong thời chiến”.
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Từ bắt giữ biệt giam, nhục hình bức cung đến khởi tố xét 
xử, Thuận đã trải qua hơn trăm ngày đau mòn cả tâm hồn lẫn 
thể xác. Với niềm tin công lý luôn hiện hữu, qua nhiều phiên xét 
xử tại tòa, thẩm phán quân sự cuối cùng đã áp dụng những kiến 
giải pháp luật và tri thức chuyên môn phong phú, bỏ qua áp 
lực từ phía trị an, đưa ra phán quyết vô tội khiến người ta tâm 
phục khẩu phục, kiểm sát viên quân sự truy tố cậu ta cũng tỏ rõ 
lương tâm không kháng án nữa. Vậy là toàn bộ vụ án kết thúc, 
và đến ngày 27 tháng 9 năm 1956, bộ quốc phòng đã thẩm 
duyệt hồ sơ. Lý do là:

1. Chương 1, Luật trừng trị phản loạn quy định “Luật này 
dùng để trừng trị tội phạm phản loạn”, tức là các tội đã được 
quy định theo các điều khoản quy định trong luật này, cần phải 
có ý phản loạn là điều kiện quan trọng, còn điều 7 của luật quy 
định, “những kẻ sử dụng văn tự, hình ảnh, diễn thuyết làm lợi 
cho sự tuyên truyền của bọn phản loạn”, dùng văn tự thì cần 
phải căn cứ vào nội dung văn tự được viết có ý tuyên truyền 
cho giặc làm điều kiện cần, tội được quy định tại điều 7 của luật 
trừng trị phản loạn, cần phải có đủ hai điều kiện kể trên, mới 
đủ điều kiện cấu thành.

2. Bị cáo Hoàng Đại Thuận bị truy tố trong nghi án dùng 
văn tự có lợi cho sự tuyên truyền của quân phản loạn, những 
lời cung của bị cáo khai: “Tôi ở trên xe buýt công cộng, nhân 
nghĩ đến xe này là xe của dân chúng ngồi, cho nên vô tình mà 
viết “Xe khách công cộng nhân dân”, còn 1/5 là chỉ số lượng 
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hành khách mà xe chở”. Lại khai: “Tôi chưa từng nghe thầy giáo 
dạy qua tổ chức gì cả, tôi không rõ càng không biết ám hiệu là 
gì?”. Còn khai rằng: “Khi tôi viết những chữ này có rất nhiều 
người đang ngồi trên xe”.

3. Tổng hợp những lời cung trên, bị cáo viết các chữ 
“1/5” và “Xe khách công cộng nhân dân” trên xe buýt công 
cộng, vốn do ý đùa chơi sai khiến, cũng hợp tình hợp lý. Xét bị 
cáo tuổi mới đôi mươi, chỉ học hết lớp hai, theo trình độ giáo 
dục của bị cáo, còn chưa đủ khả năng đọc thông sách báo. Truy 
theo những điều bị cáo nói, xe khách công cộng nhân dân là xe 
của dân chúng, truy đi cứu lại quả không sai, còn những điều 
khác thì không có căn cứ. Trong trạng thái tình cảm điều khiển 
mất kiểm soát, tiện tay viết ra mấy lời trên, là sự thật không thể 
tranh cãi, có lẽ chưa đủ để dựa vào mấy chữ số mơ hồ này, ngay 
lập tức nói bị cáo có ý đồ tuyên truyền.

4. Xét lại bị cáo hiểu biết nông cạn, có thật sự hiểu được 
hàm ý của danh từ “Nhân dân” hay không, quả thực còn phải 
nghiên cứu lại. Chính phủ ta cũng không có lệnh rõ ràng cấm 
dùng hai chữ “Nhân dân”. Dòng chữ “Xe khách công cộng nhân 
dân” mà bị cáo viết ở nơi công cộng, dù dễ dẫn đến sự nghi ngờ 
và hiểu nhầm của người khác, nhưng nếu căn cứ vào đó mà 
khép tội, thì chẳng những làm mất đi cái ý yêu dân của chính 
phủ, mà còn không đủ căn cứ pháp luật. Còn xét về mặt tình 
cảm, nếu bị cáo quả thật là có ý tuyên truyền, thì về mặt khách 
quan chắc chắn sẽ giữ kín bí mật để bảo vệ bản thân và gia 
đình, chứ không lý nào lại đứng giữa chốn thanh thiên bạch 
nhật, trăm mắt đổ dồn, để viết những chữ khiến người ta chú 
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dân” mà bị cáo viết ở nơi công cộng, dù dễ dẫn đến sự nghi ngờ 
và hiểu nhầm của người khác, nhưng nếu căn cứ vào đó mà 
khép tội, thì chẳng những làm mất đi cái ý yêu dân của chính 
phủ, mà còn không đủ căn cứ pháp luật. Còn xét về mặt tình 
cảm, nếu bị cáo quả thật là có ý tuyên truyền, thì về mặt khách 
quan chắc chắn sẽ giữ kín bí mật để bảo vệ bản thân và gia 
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ý rồi chuốc tội vào thân như thế. Trên cơ sở đó, có thể chứng 
minh lời khai “vô ý viết ra để chơi” của bị cáo là có thể tin được. 
Huống chi căn cứ vào nội dung bản báo cáo của cơ quan điều 
tra thuộc bộ, chưa phát hiện bị cáo có hành vi lời nói phi pháp 
với người khác, càng chứng minh hoàn toàn không có chuyện 
bị cáo làm việc cho đối phương, chứng cứ cũng không phù hợp 
với các điều luật kể trên, nên thông báo cho biết vô tội, để tỏ 
công bằng.

 Mặc cho thẩm phán quân sự đã trả lại sự trong sạch cho 
cậu ta, nhưng nhân cách và danh dự đã bị tổn hại thì không thể 
bù đắp, vết thương trong tâm hồn càng khó liền sẹo. Cho dù 
theo ngày tháng vô tình, vết thương trên thịt da sẽ dần mờ dấu, 
nhưng cảnh tượng bức cung nhục hình khi đó vẫn hiển hiện 
trước mắt cậu ta, bóng ma khủng bố trắng kia sẽ như hình với 
bóng ám ảnh cậu ta suốt một đời. Ai phải trả lại công bằng cho 
cậu ta? Ai phải nói lời xin lỗi với cậu ta? Câu trả lời vẫn mờ mịt 
giữa hư vô, đây đâu chỉ là bi kịch của thời đại, mà còn là nỗi đau 
mãi mãi trong lòng dân đảo...

Lời kết

Sau sự việc nhiều năm, chính sách chiến trường đã thực 
thi gần bốn mươi năm cuối cùng đã chấm dứt, dù Hoàng Đại 
Thuận không muốn nhắc lại chuyện cũ đau lòng ấy, nhưng nửa 
đêm giật mình tỉnh giấc, cái bóng ma khủng bố trắng kia, vẫn 
lởn vởn trong đầu cậu ta, không thể xóa nhòa được. Vậy nên, 
cậu ta không cam tâm với quyết định tuyên án vô tội của tòa 
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án binh năm đó, quyết định nộp đơn xin bồi thường căn cứ 
theo điều 6 “Luật Khôi phục quyền lợi nhân dân bị thiệt hại 
trong thời kỳ giới nghiêm” quy định “Nhân dân trong thời kỳ 
giới nghiêm từng bị bắt giam hoặc chấp hành hình phạt trước 
khi được tòa tuyên án xác định vô tội vì các cáo buộc phạm 
tội thù trong, giặc ngoài, được quyền xin tòa địa phương trực 
thuộc đối chiếu quy định liên quan của Luật bồi thường oan 
sai, đề nghị nhà nước bồi thường”. Thế nhưng, thẩm phán trẻ 
hoàn toàn không hiểu được hoàn cảnh đời sống dưới thể chế 
chính trị chiến trường năm đó, nên đã yêu cầu cậu ta đưa ra 
các chứng cứ “bị bắt giam khi nào”, “được phóng thích khi nào”. 
Thử nghĩ xem, dưới thời đại quyền uy quân quản “muốn bắt là 
bắt”, “muốn đánh là đánh”, “muốn tra tấn là tra tấn” hồi đó, thì 
làm gì còn các văn bản chứng minh lưu lại đến nay để làm vật 
chứng chứ? Vì vậy do tình hình thực tế khó khăn về chứng cứ, 
đơn của cậu ta đã bị bác. Mặc cho cậu ta đệ đơn tỏ ý không hài 
lòng với tòa địa phương, kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Ngày 23 tháng 8 năm 2001, ông Trần Thương Giang 
từng nhậm chức Ủy viên chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã đích 
thân mở cuộc họp báo “Tạm biệt khủng bố trắng, trả tôi danh 
dự”, mong giành lại quyền và lợi ích cho những bà con đã bị “tù 
oan chính trị” thời bấy giờ. Đồng thời truy cứu với lý do “đau 
thương có thể quên đi, vết thương lịch sử cần phải hàn gắn”, 
kêu gọi chính quyền có thể cấp những khoản bồi thường thỏa 
đáng. Nhưng những thành viên của bồi thẩm đoàn mà lương 
tâm mờ lấp kia, cuối cùng đã xử lý qua loa tắc trách với lý do 
“đặc thù thời cuộc năm đó”, nên ngay cả thái độ trọng thị cần có 
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án binh năm đó, quyết định nộp đơn xin bồi thường căn cứ 
theo điều 6 “Luật Khôi phục quyền lợi nhân dân bị thiệt hại 
trong thời kỳ giới nghiêm” quy định “Nhân dân trong thời kỳ 
giới nghiêm từng bị bắt giam hoặc chấp hành hình phạt trước 
khi được tòa tuyên án xác định vô tội vì các cáo buộc phạm 
tội thù trong, giặc ngoài, được quyền xin tòa địa phương trực 
thuộc đối chiếu quy định liên quan của Luật bồi thường oan 
sai, đề nghị nhà nước bồi thường”. Thế nhưng, thẩm phán trẻ 
hoàn toàn không hiểu được hoàn cảnh đời sống dưới thể chế 
chính trị chiến trường năm đó, nên đã yêu cầu cậu ta đưa ra 
các chứng cứ “bị bắt giam khi nào”, “được phóng thích khi nào”. 
Thử nghĩ xem, dưới thời đại quyền uy quân quản “muốn bắt là 
bắt”, “muốn đánh là đánh”, “muốn tra tấn là tra tấn” hồi đó, thì 
làm gì còn các văn bản chứng minh lưu lại đến nay để làm vật 
chứng chứ? Vì vậy do tình hình thực tế khó khăn về chứng cứ, 
đơn của cậu ta đã bị bác. Mặc cho cậu ta đệ đơn tỏ ý không hài 
lòng với tòa địa phương, kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Ngày 23 tháng 8 năm 2001, ông Trần Thương Giang 
từng nhậm chức Ủy viên chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã đích 
thân mở cuộc họp báo “Tạm biệt khủng bố trắng, trả tôi danh 
dự”, mong giành lại quyền và lợi ích cho những bà con đã bị “tù 
oan chính trị” thời bấy giờ. Đồng thời truy cứu với lý do “đau 
thương có thể quên đi, vết thương lịch sử cần phải hàn gắn”, 
kêu gọi chính quyền có thể cấp những khoản bồi thường thỏa 
đáng. Nhưng những thành viên của bồi thẩm đoàn mà lương 
tâm mờ lấp kia, cuối cùng đã xử lý qua loa tắc trách với lý do 
“đặc thù thời cuộc năm đó”, nên ngay cả thái độ trọng thị cần có 
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còn không thấy, nói chi đến chuyện bồi thường. Dân đảo lương 
thiện thuần phác, dưới sự đưa đẩy của dòng đời nghiệt ngã, 
vẫn là những công dân hạng hai như xưa. Ông Trần Thương 
Giang dù có lòng muốn tranh đấu quyền lợi cho bà con, nhưng 
lực bất tòng tâm, cuối cùng vẫn không thu được chút kết quả 
nào, không chỉ ông cảm thấy nuối tiếc và buồn bực, mà những 
người bị hại cũng như quyến thuộc của họ đều thế cả, lẽ nào 
đây chính là số kiếp của dân Kim Môn?

Có thể trong cảm tưởng của mọi người, nguyên nhân 
việc này là do đảng Dân tiến cầm quyền, những người đứng 
đầu đảng ấy không hiểu tình hình dưới thể chế quản lý nhà 
nước chiến trường thời ấy, cho nên không có được sự trọng 
thị và ủng hộ đối với vấn đề bồi thường. Đến nay đảng cầm 
quyền đã hai phen thay đổi, Quốc dân đảng vốn được xem là 
người cũ lên nắm quyền trở lại, hơn nữa phần lớn dân đảo là 
những người ủng hộ của đảng này, mỗi dịp bầu cử đều quên 
mình vẫy cờ hô hào ủng hộ cho những ứng cử viên của đảng, 
nhưng tại sao chưa từng có nhân vật chính trị nào xuất thân 
từ Quốc dân đảng, đứng ra nói mấy lời công bằng thay mặt 
cho bà con cũng như quyến thuộc của những người gặp nạn 
“tù oan chính trị”, “tù oan gián điệp”, “án kiện ám sát” thời đó, 
hoặc đấu tranh lấy một chút bồi thường để an ủi cho tâm hồn 
bị tổn thương của họ...
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Chú thích:

Tác phẩm này lấy cảm hứng từ hồ sơ buổi họp báo “Tạm 
biệt khủng bố trắng, trả tôi danh dự” của ông Trần Thương 
Giang. Bản thảo này có mục đề cập đến “Lý do” của phán quyết 
vô tội, là trích lục hồ sơ tuyên án số hiệu 70 của tòa án binh Bộ tư 
lệnh Phòng vệ Kim Môn, Hoàng Đại Thuận không phải tên thật 
của nguyên mẫu.

(Tác phẩm năm 2010)
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Tôn Rỗ

Viên chỉ huy râu xồm ở văn phòng thôn sau khi bị điều 
khỏi chức phó trưởng thôn đã được thay thế bằng một ông mặt 
rỗ chằng chịt. Lão phó trưởng thôn mới họ Tôn, là một trung úy 
đã phục viên, nghe đâu là cựu sĩ quan của phó sở trưởng nào 
đó thuộc Bộ Tư lệnh phòng vệ đảo Kim Môn, rằng có núi để dựa 
cũng giống như có thêm thần khí. Ngoài cái mặt rỗ ra thì tướng 
tá thấp lùn, bộ dạng hung thần ác sát khiến ai nhìn cũng thấy 
ghét, đã vậy lão ta lại còn là gã dê xồm thích ăn “đậu phụ” của 
phụ nữ. Cấp trên đưa loại người này xuống nơi thôn xóm thuần 
phác lẽ nào là phúc của thôn dân sao!

Tuy vị phó trưởng thôn râu xồm trước đây là người có 
tính tục tằn của kẻ miền Bắc, mở miệng nói là đệm, còn chửi 
bới thì thôi đấy, chả còn nể nang mặt mũi người khác, y như 
một kẻ thô lậu, nhưng lúc làm việc thì đâu ra đấy không có gì 
phải phàn nàn, nên rất hòa hợp với thôn dân chòm xóm. Phó 
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trưởng thôn mới, trừ khoản miệng mồm chẳng phân trên dưới, 
bị ném gạch đá cũng chẳng ít. Lúc mới nhậm chức vừa đúng lúc 
đội dân quân thao luyện, lão bèn nói với mấy chục nam nữ dân 
quân đội viên rằng: 

- Mấy người nghe cho rõ, trong quân đội tôi không những 
nổi tiếng nghiêm khắc với lính, lại có nhiều sáng kiến nhất, cho 
nên anh em mọi người đã đặt cho tôi biệt danh là Tôn Rỗ. Bây 
giờ mấy người phải hiểu cho rõ, Kim Môn là trận địa, thời bình 
cũng như thời chiến, nhiệm vụ của đội dân quân chính là chi 
viện cho quân đội quốc gia tác chiến, lời nói của phó trưởng 
thôn tôi cũng xem như là mệnh lệnh, ai dám không phục tùng, 
lập tức thi hành quân pháp!

Mặc dù Tôn Rỗ nói chuyện nước bọt vung tung tóe, 
nhưng cứ nhắc đến thi hành quân pháp hay biệt giam thì có 
vẻ họ đều nghe nhiều rồi, nghe chán rồi, gần như chả còn tí uy 
hiếp nào nữa. Nhưng có đôi lúc cũng không thể nói trả, vì đối 
với những kiểu người vô cảm như vậy, trả treo lại khéo họ lại 
trở mặt như trở bàn tay! Có lẽ ngoan ngoãn làm một dân lành 
biết nghe lời trong thời kỳ quân đội hay dưới thể chế chính 
vụ ở chiến trường là tương đối thực tế. Đó cũng là nhận thức 
chung của dân đảo, rốt cuộc thì kẻ thức thời mới là trang tuấn 
kiệt chả phải sao.

Tôn Rỗ lúc rảnh rỗi thì lang thang quanh thôn, chẳng 
mấy chốc cũng hiểu rõ từng ngóc ngách của hơn trăm hộ đổ lại 
trong vùng. Chỉ cần có nhà nào có giỗ chạp, lão lại lượn lờ trước 
cửa như kiểu đang đi dạo, đến trưa nhà người ta bắt đầu cúng 
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Mặc dù Tôn Rỗ nói chuyện nước bọt vung tung tóe, 
nhưng cứ nhắc đến thi hành quân pháp hay biệt giam thì có 
vẻ họ đều nghe nhiều rồi, nghe chán rồi, gần như chả còn tí uy 
hiếp nào nữa. Nhưng có đôi lúc cũng không thể nói trả, vì đối 
với những kiểu người vô cảm như vậy, trả treo lại khéo họ lại 
trở mặt như trở bàn tay! Có lẽ ngoan ngoãn làm một dân lành 
biết nghe lời trong thời kỳ quân đội hay dưới thể chế chính 
vụ ở chiến trường là tương đối thực tế. Đó cũng là nhận thức 
chung của dân đảo, rốt cuộc thì kẻ thức thời mới là trang tuấn 
kiệt chả phải sao.

Tôn Rỗ lúc rảnh rỗi thì lang thang quanh thôn, chẳng 
mấy chốc cũng hiểu rõ từng ngóc ngách của hơn trăm hộ đổ lại 
trong vùng. Chỉ cần có nhà nào có giỗ chạp, lão lại lượn lờ trước 
cửa như kiểu đang đi dạo, đến trưa nhà người ta bắt đầu cúng 
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tế thì lão lại mượn cơ hội dăm câu đôi chuyện với bà chủ nhà, 
sau nữa thì nhòm nhòm ngó ngó mấy món ăn bày trên bàn, mặt 
mũi nhăn nhúm lại cười bảo: 

- Chị dâu, tài nấu nướng nhà chị thật không chê vào đâu 
được! Nấu cả một mâm cỗ to thế này cúng bái tổ tiên rõ biết 
lòng hiếu thuận nhà chị thật khiến người ta cảm động! Buổi 
trưa tôi ghé nhà chị làm dăm cốc nhỉ, chị thấy được không?

Bất kể kẻ nói có ý hay vui đùa, nhưng với dân đảo hiền 
lành hiếu khách thì việc từ chối khách là chuyện ở đẩu đâu, tóm 
lại kiểu gì cũng đành khách sáo đáp lời: 

- Được chứ ! 

Trả lời kiểu đấy là quá trúng ý lão, cho nên chẳng cần nói 
tiếng thứ hai, lão đặt ngay quả mông xuống ngồi đợi, nào ăn 
nào uống, còn làm thêm hai bát rượu ủ, thỉnh thoảng tiện tay 
lại quay sang sàm sỡ ít đậu phụ của mấy chị phụ nữ. Dù cho các 
nạn nhân có ôm một bụng ấm ức nhưng lại chẳng dám ho he 
tiếng nào. Cứ vậy không nói lão thì lão càng được nước làm tới, 
chẳng biết sợ là gì.

Hôm ngày giỗ của anh Thiêm Đinh, vốn chị Thiêm Đinh 
nhà nghèo dính vách, ba bữa chả đủ ăn, chỉ vì muốn làm cái 
giỗ cho chồng mà phải xuống biển mò được bát ốc con, lại nhờ 
người ra chợ mua hộ mấy lạng thịt mỡ với miếng đậu phụ. Chị 
theo cách nấu xưa làm được một mâm to mấy viên thập cẩm 
viên, một đĩa thịt mỡ xào tỏi với đậu phụ, một bát canh rau bắp 
cải, lại nấu một nồi con canh bí và cơm bày hết lên bàn cúng, 
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đợi lúc chính ngọ đốt hương mời linh hồn anh Thiêm Đinh về 
nhân gian dùng cơm, sau hết thảy mới lại đốt ít giấy tiền vàng 
bạc cho anh tiêu dùng nơi âm giới. 

Tuy cũng nghe ít nhiều về hành vi càn rỡ của lão Tôn 
Rỗ, nhưng trong suy nghĩ của chị có lẽ lão chỉ chọn mấy nhà có 
cuộc sống tương đối sung túc mà thôi. Vì mỗi lần giỗ chạp họ 
đều chuẩn bị một bàn to các món ăn ngon, trước là cúng tế tổ 
tiên, sau thì cả nhà lớn nhỏ quây quần dùng bữa. Tôn Rỗ có một 
cặp mắt rất sắc, tìm ra được mấy nhà như thế thì chả sai, có ăn 
có uống, bảo đảm rượu thịt đủ đầy.

Còn nhà chị? Hộ nghèo lại có tiền án như nhà chị, mà chị 
chỉ là người đàn bà yếu ớt chết chồng, kẹp nách hai đứa con, 
có ít rau cháo cúng cho họ cũng chả đáng cười trộm ấy sao? 
Ôi sao so được với những người có tiền chứ! Thế nhưng, suy 
nghĩ của chị rõ ràng không đúng, mà chị cũng chẳng hiểu lắm 
loại người như Tôn Rỗ. Khi chị vừa thắp nhang khấn vái trước 
bàn thờ chồng thì đã phát hiện có người thậm thụt bước vào, 
giơ tay véo mông chị một cái, quỷ râu xồm ấy chả phải ai xa lạ, 
chính là lão Tôn Rỗ.

- Chị dâu, chị đang thắp hương à! - Dứt câu, lại véo chị 
một cái.

- Bác đừng làm thế được không! - Chị Thiêm Đinh cũng 
chẳng nể mặt mũi gì nói luôn.

- Chị chẳng thấy làm thế thì thân tình hơn à? - Lão Tôn Rỗ 
vừa cười nham nhở vừa nói.
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giơ tay véo mông chị một cái, quỷ râu xồm ấy chả phải ai xa lạ, 
chính là lão Tôn Rỗ.

- Chị dâu, chị đang thắp hương à! - Dứt câu, lại véo chị 
một cái.

- Bác đừng làm thế được không! - Chị Thiêm Đinh cũng 
chẳng nể mặt mũi gì nói luôn.

- Chị chẳng thấy làm thế thì thân tình hơn à? - Lão Tôn Rỗ 
vừa cười nham nhở vừa nói.
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- Buồn nôn thế có gì hay ho! - Chị Thiêm Đinh vẫn không 
khách sáo như cũ.

- Đùa với chị tí ấy mà.

- Đùa thế mà gọi là đùa à?

- Được rồi, coi như tôi không đúng, tôi xin lỗi chị là được 
chứ gì. - Tôn Rỗ vẫn cười hềnh hệch rồi bước đến bên bàn, nhìn 
nhìn ngó ngó. 

- Cái món thập cẩm viên chiên này ngon đấy, vàng ruộm, 
vàng thế chắc ngon; còn đĩa thịt mỡ xào tỏi này thơm thật! - Nói 
xong quay về phía chị Thiêm Đinh: 

- Chị dâu, buổi trưa uống một ly với nhà chị nhá?

- Nhà tôi toàn phụ nữ, không uống rượu, cũng chẳng 
chuẩn bị rượu - Chị Thiêm Đinh lạnh nhạt trả lời.

- Không có rượu cũng chẳng hề gì, tôi tự mua một bình. 
Nói xong quay người đi luôn.

Chị Thiêm Đinh ngơ ngẩn một lúc vẫn không hiểu nổi 
sao mình lại đụng phải lão mặt dày thế này, nếu lão thật mua 
rượu mang đến thì phải làm sao? Thật ra nếu muốn tống cổ lão 
đi cũng không chắc lão chịu đi, mà nếu để lão ăn uống ở nhà, 
người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Chị thật rơi vào 
thế tiến thoái lưỡng nan.

Qua một lúc, Tôn Rỗ mang theo một bình Ngũ Gia Bì đi 
vào, lão nhe răng cạp ngay nắp bình rứt ra, sau đó đặt lên bàn 
cúng, còn thể hiện ra bộ mặt chân thành nói với chị Thiêm Đinh: 
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- Chị dâu, bình rượu này trước là để cúng anh nhà, cúng 
xong thì chúng mình cùng uống nhỉ.

- Nhà chúng tôi không uống rượu - Chị Thiêm Đinh lạnh 
nhạt cầm xấp giấy tiền mang ra vườn đốt, Tôn Rỗ cũng theo chị 
tò tò đi ra.

- Đưa đây - Tôn Rỗ giơ tay lấy xấp giấy tiền trong tay chị:

- Để tôi giúp chị sẽ nhanh hơn.

- Không cần phiền anh, tôi tự làm được. Khẩu khí chị 
Thiêm Đinh vẫn rất cứng rắn, cũng chẳng buồn chia xấp giấy 
tiền trong tay cho lão. Đúng lúc ấy thì hai đứa trẻ từ ngoài quay 
về, chị dặn dò bọn nhỏ: 

- Nhanh, nhanh đi khấn vái bố các con, xin bố bảo vệ anh 
em con được bình an.

- Trẻ thế mà mà đã thủ tiết, nói ra cũng thật đáng thương 
nhỉ! - Tôn Rỗ cứ như cố tình chọc vào đúng vết thương lòng của 
chị. - Cứ kiểu phụ nữ yếu đuối như cô mà phải nuôi hai đứa nhỏ 
nên người, nói ra cũng chả dễ gì!

Chị Thiêm Đinh chả buồn nhòm đến lão, chỉ nhăm nhăm 
đốt giấy tiền, trong lòng lại nghĩ: lão Tôn Rỗ này chắc là đuổi 
chả đi rồi, mà cho lão ăn uống ở đây thì chẳng bằng gọi Vạn 
Phú đến nhà dùng cơm, vừa là để cảm ơn anh bình thường hay 
giúp đỡ, lại vừa giúp lá gan mình to hơn. Nghĩ thế chị cố ý nói 
vống lên:
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- Chí Kiên, Chí Huyền các con sang mời chú Vạn Phú sang 
ăn cơm, nói với chú ấy hôm nay giỗ bố, mẹ có làm ít thập cẩm 
viên chiên, nấu mấy món, bây giờ cũng cúng xong rồi, mời chú 
ý qua nhà mình ăn cơm nhé.

- Có tôi ở đây chả đủ rồi ư, sao lại phải gọi cái thằng 
Vương Vạn Phú ấy thế? Tôn Rỗ có chút không vui. - Chị với loại 
người ấy nên giữ khoảng cách đi nhá! Thằng ấy ba mươi mấy 
tuổi vẫn chưa lấy vợ, chị lại là quả phụ trẻ, cứ thường ngồi cùng 
với ngữ ấy người ta lại chả nói vào nói ra à! Cứ phải nhớ người 
ta hay nói “trước cửa nhà mấy bà quả phụ lắm thị phi” đấy à. 
Trước đây có người bảo tôi rằng, Vương Vạn Phú cứ sáng sớm 
bảnh mắt là đến nhà chị, không biết các người ở trong nhà làm 
cái quỷ gì? Sau đó còn cố ý giúp chị gánh rau lên chợ, lại còn 
có một lần đi đâu mà cả người đầy bùn mới quay về. Chị dâu 
à, chị là người phụ nữ tốt, vừa trẻ lại vừa đẹp, tôi biết nỗi khổ 
của một người ở góa, nếu chị có nhu cầu về mặt sinh lý thì tôi 
với trọng trách là phó trưởng thôn sẽ cố hết sức! Đừng để cái 
ngữ Vương Vạn Phú ý lợi dụng. Nhất là tôi là sĩ quan phục viên, 
sức khỏe có thừa; trước khi xuất ngũ, có một lần tôi đi mua vé 
giải trí trong quân đội, có cô thanh niên còn khen tôi mạnh mẽ 
nhé! Nếu thêm tí rượu thì khỏe thôi rồi. Tôi hôm nay mua rượu 
đến nhà chị uống, chính là muốn uống xong thì để nhà chị thử 
tí cảm giác mỹ mãn lên tiên nhá! Vậy mà chị lại gọi thằng Vương 
Vạn Phú đến, rõ ràng là muốn tôi mất hứng mà!

Chị Thiêm Đinh nghe xong lời lão, thì lửa giận bừng 
bừng, đang muốn mắng lão mấy câu thì mấy đứa nhỏ và Vạn 
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Phú bước vào. Vì không muốn trẻ con hiểu nhầm, cũng tránh 
làm tổn thương Vạn Phú, chị chỉ đành nhịn xuống.

- Phó trưởng thôn, ông cũng ở đây à - Vương Vạn Phú 
theo phép gật gật đầu với lão.

- Nhà anh cứ sớm bảnh mắt đến được, lẽ nào tôi ban 
ngày ban mặt không thể đến à? - Tôn Rỗ cạnh khóe.

Vương Vạn Phú là người trung hậu thật thà, trong lúc 
nhất thời chưa hiểu lão nói gì, nên chỉ cười cười, chả trả lời 
cũng không để bụng. Chị Thiêm Đinh mang thức ăn trên bàn 
thờ xuống bàn ăn, trẻ con cũng vừa xếp bát đũa xong, thì lão 
Tôn Rỗ cũng không khách khí, tự cầm lấy cốc rượu bắt đầu 
nhồm nhoàm ăn uống, nhăm nhăm vào đĩa thịt mỡ xào, cứ một 
gắp đũa lại chiêu hớp rượu, ra chiều thích thú lắm. 

Trong suy nghĩ của chị Thiêm Đinh, vốn muốn nhân ngày 
giỗ anh Thiêm Đinh, mua ít thịt xào tỏi với đậu phụ để cho bọn 
trẻ đói thịt lâu ngày được bổ sung tí đạm. Nhưng bây giờ xem 
cái cách lão Tôn Rỗ ăn thì rõ là khiến chị không sao hiểu nổi, 
thậm chí với những đứa trẻ được ăn đủ đầy có nhìn thấy cũng 
toét mắt. Vạn Phú càng cảm thấy choáng váng, làm sao mà 
một ông phó trưởng thôn tướng ăn lại khó coi đến vậy. Khi chị 
Thiêm Đinh nhìn lại đĩa thịt sắp trơ đáy, chị cũng không câu nệ 
nhiều, vội nhấc đĩa mang ít thịt sót lại chia đều cho hai anh em.

- Chị dâu, nếu bọn trẻ đã thích ăn thế thì lần sau mua 
nhiều chút - Tôn Rỗ lại tợp ngụm rượu, sau đó dùng tay quẹt 
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quẹt miệng, lên giọng ra chiều thoải mái. - Nếu không có tiền 
thì đợi tôi lãnh lương đưa cho.

Vạn Phú và mấy đứa trẻ giương mắt nhìn lão, còn chị 
Thiêm Đinh chả buồn để ý gì nữa. Đến khi đĩa thịt xào sạch sẽ, 
Tôn Rỗ quay sang xì xoẹt bát canh bí, nhồm nhoàm bắp cải, mà 
thập cẩm viên khí cũng rất hợp nhắm rượu, trong nhân còn có 
ít thịt nghêu nữa chứ. Tôn Rỗ càng ăn càng nhanh nhẹn, càng 
ăn càng ngon miệng, ăn thế lại chẳng vui sao!

Sau khi hết nửa bình Ngũ Gia Bì, Tôn Rỗ cũng mặt mũi 
đỏ gay, nói năng chẳng còn trên dưới, lão rót nửa cốc rượu đẩy 
sang chị Thiêm Đinh, mặt dày vô sỉ nói: 

- Uống, chị dâu, mình cạn nhé, uống xong cốc này, đợi 
chút dễ làm việc.

Mặt chị Thiêm Đinh trầm xuống, không thể nhịn thêm 
được nữa loại nhục nhã này, nên vừa cầm lấy cốc, cũng chẳng 
nói chẳng rằng hắt cả vào mặt lão Tôn Rỗ, rồi chị lớn tiếng mắng: 

- Anh quá đáng quá rồi đấy!

Mấy đứa trẻ bị một màn này dọa cho ngơ ngẩn, Vạn Phú 
tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng từ lời lẽ trong miệng Tôn Rỗ lại nghe 
ra mấy lời quái dị, lẽ nào chị Thiêm Đinh và lão ấy có gì vương 
vấn không rõ? Nhất là câu “nếu không có tiền đợi tôi nhận 
lương đưa cho chị” càng làm anh Vạn Phú không hiểu nổi.

Nếu theo cách làm người của lão Tôn Rỗ chả nhẽ lúc bình 
thường cũng hay đưa tiền cho chị ấy à? Tuy Tôn Rỗ ăn chực 
khắp thôn đều là chuyện ai ai cũng biết, nhưng chị Thiêm Đinh 
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tại sao lại còn mua rượu cho lão? Còn cái câu “uống xong cốc 
này, đợi chút dễ làm việc” là ý gì? Lẽ nào ăn xong cơm còn có 
việc gì trọng đại cần kíp?

Lại nữa, chị Thiêm Đinh sao lại tạt rượu lão nhỉ? Lại còn 
nói lão quá đáng. Tất cả những điều ấy đều khiến anh chả hiểu 
ra làm sao, nhưng rốt cuộc thì vẫn là việc riêng của họ, anh 
cũng có lý nào đi hỏi rõ ràng, càng không có bản lĩnh can thiệp. 
Hy vọng chị Thiêm Đinh có thể nâng cao ý thức cảnh giác, chú ý 
an toàn của bản thân, tuyệt không nên dẫn sói về nhà, rước lấy 
phiền phức cho mình và trẻ nhỏ.

 Tôn Rỗ dùng tay lau vết rượu trên mặt, chịu nhục thế 
mà lại như chẳng có tí tức giận gì, nếu là bình thường lão tiếp 
xúc với đội dân quân thì cứ phải tuôn ra một tràng những câu 
khó nghe (quả thật khiến người ta khó mà tin nổi). Lẽ nào chị 
Thiêm Đinh có bản lĩnh này, có thể khống chế loại cầm thú khó 
chế ngự này? Bị một quả phụ trẻ hắt rượu vào mặt, đối với cánh 
đàn ông mà nói, là điều sỉ nhục lớn, nhưng lão Tôn Rỗ này lại 
có thể nuốt trôi cục tức này, không thèm để ý sự chế giễu của 
người đời. Đời, ai cười mặc kệ.

Lão ý rốt cuộc có để bụng không? Thật khiến người ta 
không hiểu nổi. Khi cơm no rượu say chuẩn bị ra về, lão mặt 
cười tâm không cười quay sang nói với chị Thiêm Đinh: 

- Chị dâu, ngày khác tôi lại đến, chị đợi tôi nhé! 

Chị Thiêm Đinh còn chưa nguôi giận, muốn mắng lão 
thêm mấy câu, nhưng nghĩ lại, cái kiểu thơn thớt cười ấy chả 
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phải kiểu đèn đã cạn dầu, lão chắc còn nghĩ cách báo thù, mình 
cũng cần phải cẩn thận.

Nếu xét một phương diện nào đó của bản tính con người, 
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tương lai cũng có chỗ nương tựa. Tuy nhiên một quả phụ muốn 
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cởi giáp hồi hương, nhưng do vụ Phản công ở đại lục(1) mà ước 
mong quay về trở thành không biết khi nào, sau khi xuất ngũ 
đành ở trên cái đảo cách quê nhà ở đất liền gần nhất, lâu dần 
nơi đây trở thành nơi gắn bó cuộc đời, họ mong thành gia lập 
thất, với một số thương binh thân thể không toàn vẹn, hoặc trí 
óc có vấn đề thì đối tượng là mấy bà quả phụ cắp nách trẻ con 
cũng được đa số mọi người tiếp nhận. 

Mà chị Thiêm Đinh không chỉ trẻ trung, nhan sắc cũng 
rất khá, dù cắp nách hai đứa con, chỉ cần có ý tái hôn thì chắc 
chắn có rất nhiều người thông qua đường này đường kia mối 
mai. Nói không chừng gả cho anh sĩ quan xuất ngũ có hàm từ 
thiếu úy trở lên cũng chẳng phải không được, sẽ sống những 

1. Còn gọi là Quang phục đại lục, phong trào do Tưởng Giới Thạch khởi 
xướng hơn 50 năm trước, kêu gọi ngày quốc quân – tức quân của Quốc 
dân đảng – trở về đại lục giải phóng dân tộc. 
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ngày tháng hạnh phúc, nhưng cũng phải xem số phận tạo hóa 
của mỗi người.

Nếu muốn kiếm tìm mùa xuân thứ hai thì chị Thiêm Đinh 
có lẽ có khá nhiều ưu thế, nhưng chị dường như chưa từng có 
suy nghĩ này. Hoặc là giữ gìn ruộng vườn của anh Thiêm Đinh 
để lại, không muốn đất đai hoang phế; lại phải nuôi mấy đứa 
nhỏ trưởng thành, dưỡng dục chúng thành nhân tài cho xã hội, 
đó mới là mong ước lớn nhất đời chị. Tôn Rỗ có thể nhìn trúng 
quả phụ như chị dễ bắt nạt nên mới dùng mấy câu lăng nhăng 
không đầu không đũa để trêu chọc chị, nhưng rõ là lão đã chọn 
sai người, dù có muốn tái hôn thì chị cũng chả nhìn trúng kiểu 
người như lão. Mà nhất là chị lại chưa từng có suy nghĩ cũng 
như dự định như thế.

Đúng thế, chị năm nay mới hơn ba mươi, nếu tính theo 
chu kỳ sinh lý phụ nữ thì đúng là thời kỳ cần sự an ủi và chăm 
sóc nhất, mà chị lại mất chồng, có lúc cũng khó tránh khỏi cảm 
thấy tịch mịch, nhưng giá trị thật sự của đời người nào phải 
chỉ được xây dựng trên mối quan hệ nam nữ. Cuộc sống của 
chị bây giờ bình lặng như mặt hồ, việc ruộng vườn đã hút cạn 
sức lực của chị, lại thêm mấy việc không tên trong nhà thì lấy 
đâu rảnh rỗi để chị hồi tưởng lại những món khuê phòng ngày 
xưa. Nếu sau này lão Tôn Rỗ còn nói năng linh tinh quấy rối chị 
nữa thì chị cũng sẽ không chỉ hắt rượu vào mặt lão, mà phải 
nghĩ hết cách dạy dỗ lão một phen. Đúng là trong mắt không có 
vương pháp hay lão cho rằng phụ nữ thì dễ bắt nạt?
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Nhưng chị cũng cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, 
trong các câu chuyện ngồi lê đôi mách trong thôn thì mấy 
chuyện về cá tính hành vi của đám sĩ quan xuất ngũ cũng biết 
ít nhiều. Cứ theo tính cách mạnh mẽ của họ mà nói, có một số 
người mà không đạt được mục đích thì họ có xu hướng làm bất 
cứ điều gì, trừ khi tìm được cơ hội báo thù, thậm chí sử dụng 
cả những thủ đoạn hung tàn để vu hại người thân của người 
ấy, hoặc lựa chọn kiểu đồng quy vu tận, lưới rách cá chết, kiểu 
hành xử này cũng nghe không ít.

Nói tóm lại, trên đời này có rất nhiều việc không đơn 
giản như trong suy nghĩ của chị, lão Tôn Rỗ đã dám nói năng 
nham nhở không kiêng dè gì, ăn chực uống chực khắp thôn, lại 
còn quấy rối phụ nữ, nếu chẳng phải có ô dù che chở thì há rằng 
lão dám ngông cuồng như thế. Lẽ nào nắm được nhược điểm 
của người Kim Môn chân chất, lương thiện, đúng kiểu châm 
ngôn “ngựa ngoan dễ cưỡi, người hiền dễ khi”, vì thế nên lão 
mới được đàng chân lân đàng đầu, ham muốn đủ thứ, đụng 
đâu đắc tội đấy. Giả rằng gặp thôn dân hung bạo hơn lão thì lão 
cũng chả dám ngông nghênh láo xược như thế.

Quả đúng thật, Tôn Rỗ chính là nắm được điểm yếu của 
người Kim Môn, lương thiện dễ bắt nạt, chỉ cần nói mấy câu 
quân pháp trong thời kỳ giới nghiêm thì mấy tội danh hư cấu 
không thật úp lên đầu họ, thì chả có người nào mà không ngoan 
ngoãn nghe lời. Thậm chí đụng phải mấy hôm nhà họ có giỗ 
chạp hay cúng tế thần linh gì đó thì cũng có thể đàng hoàng mà 
chực được một bữa no, họ cũng chả dám lên tiếng chống đối, 
chẳng những thế có khi còn lôi hết rượu hiếm, món ngon ra mà 
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khoản đãi lão. Vì thế lão sớm đã thành thói, cứ tự nhiên như 
ruồi, ăn chực uống chực, chả còn tí khách khí gì với đám dân 
đen nữa thì phải?

Đồng thời lão cũng thậm thụt ngó trộm chị quả phụ trẻ 
trong thôn cũng lâu lâu rồi, tuy chị đã sinh nở hai đứa trẻ, nhưng 
dung nhan vẫn xinh đẹp, dáng người đầy đặn, mông bụng vừa 
tròn vừa mẩy, lúc đi lại thì hai bầu sữa cũng đong đưa theo nhịp 
bước chân, chính là món thịt mỡ mà gã nào cũng muốn ăn. Đến 
hôm nay, lão đã véo mông chị hai lần, đàn hồi vẫn tốt thật đấy! 
Đậu phụ miễn phí không ăn ngay còn đợi đến khi nào?

Mới vừa rồi bị chị tạt rượu đầy mặt, nhưng lão vẫn không 
biến sắc, cũng chẳng giận dữ, ngoài việc thể hiện phong độ đàn 
ông, còn phải tranh thủ tình cảm của chị, nếu mà cương quá với 
chị chẳng phải việc thành mất hứng; cái gọi là “nhân tình để ít 
đường lui, lâu ngày gặp lại dễ nhìn mặt nhau”, ấy chính là đạo 
lý đó. Tin rằng không lâu sau thì có thể ăn được món thịt mềm 
mại, thơm tho, ăn hoài không ngán chứ! Tôn Rỗ 2 x 1= 2, 2 x 2 
= 4, 2 x 3 = 6, không ngừng tính nhẩm phép tính mong muốn, 
mà chẳng buồn nghĩ xem bài toán ấy đã thật chắc chắn an toàn? 
Hay có lúc nào đó tính sai? Người trong thôn đều ngóng xem 
tiếp diễn tiến câu chuyện.

Lão Tôn Rỗ xác định mục tiêu xong, dăm bữa lại lượn lờ 
quanh nhà chị Thiêm Đinh, ngay cả khi chị chả buồn nhòm đến 
lão, mấy đứa trẻ cũng ghét ra mặt, nhưng lão vẫn kiên trì, cũng 
chẳng vì thế mà xao nhãng. Có thể nhòm ngó bộ ngực cao vút, 
cặp mông tròn lẳn của chị, cũng là một cách hưởng thụ cuộc 
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sống. Dù chỉ là nhìn chay, nhưng lão vẫn thủy chung cho rằng, 
chỉ cần nhìn thấy ắt sẽ ăn được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 
Nhưng lão cũng cần cảnh cáo Vạn Phú, không để cho hắn quá 
gần gũi chị được.

- Vương Vạn Phú, chú nghe anh nói cho chú thủng nhá, 
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lửa giận dữ, không buồn khách khí nói.
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- Mẹ nhà chú có phải không muốn sống nữa không? Chú 
dám hô to gọi nhỏ trước mặt ông đây à? Cái loại hành vi này của 
chú đã phạm vào tội mạo phạm sĩ quan rồi đấy, chú biết chưa 
hả? Có giỏi chú lặp lại lần nữa xem, ông đây không tống chú vào 
tù quân đội thì ông theo họ nhà chú nhá! Tôn Rỗ cao giọng chỉ 
mặt anh Vương nói.

- Bác đừng cho rằng Kim Môn không có vương pháp nhé, 
chỉ có chức phó trưởng thôn nhà bác là to nhất à? Nói thật với 
bác nhé, bác sai rồi! Vạn Phú vẫn không buồn khách khí nói.

- Không sai, trong cái thôn này, phó trưởng thôn ông đây 
là to nhất, rõ ràng như tờ giấy trắng, ông đây lại nói nó thành 
đen đấy, chú dám làm gì ông? Chú tự làm rõ nhá, hiện nay là 
thời kỳ quân đội giới nghiêm, trong cái thôn này, một câu của 
phó trưởng thôn ông đây chính là mệnh lệnh, ai dám không 
nghe chính là kháng lệnh, không chỉ tống vào tù mà còn phải xử 
tội tử hình. Chú tin không?

- Bác có phải cho rằng mấy lời của bác là dọa được người 
Kim Môn không? Bác nghĩ người Kim Môn đều tham sống sợ 
chết à? Cái kiểu phó trưởng thôn như bác tôi cũng thấy nhiều 
rồi, nghe nhiều rồi. Nếu hôm nay bác là Tư lệnh Bộ quốc phòng 
thì một câu chính là mệnh lệnh, tùy tiện gán cho người khác 
một tội danh rồi đem đi xử theo quân pháp, bắt bỏ tù. Nhưng 
bác chẳng qua chỉ là một sĩ quan xuất ngũ về làm phó trưởng 
thôn thôi, bây giờ cũng chả phải lúc công tác hay dân quân tập 
huấn, trong thời bình thì cũng chả đến lượt bác ra lệnh hay 
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can thiệp vào chuyện riêng của nhân dân nhá! Điểm này bác đã 
hiểu chưa?

- Xem xem mẹ chú ngu chưa kìa, lại vẫn còn cãi bướng. 
Tôn Rỗ hạ giọng, cũng không còn khoa trương, ngông cuồng 
như lúc đầu. Hay lão thấy Vạn Phú cũng chả phải loại dễ chọc 
vào, thậm chí lời anh nói câu nào cũng có lý lẽ, xem ra không 
dọa nạt được ngữ này, xử lý không khéo lại bị nó đâm ngược 
một dao ấy chứ.

- Nếu bác nghĩ tôi ngu, vậy thì bác sai lè lè rồi nhá, đừng 
quên khôn quá hóa dại, tôi nói lý lẽ với cái loại không hiểu lý 
lẽ như bác thì cũng đừng cho là tôi cãi bướng nhá. Vì bác cũng 
chả phải là sĩ quan tư lệnh gì, tôi tôn trọng cái chức phó trưởng 
thôn của bác, nhưng nó cũng chả phải là chén cơm vàng đập 
không vỡ đâu đấy. Nếu bác còn không tỉnh ngộ, chúng ta cứ 
thử xem xem nhá! Vương Vạn Phú không chỉ làm một tràng, 
mà cũng chả nể nang gì buông luôn lời cảnh cáo. Không ngờ 
lão Tôn bình thường ghê gớm là thế mà lại chả dám nói gì nữa.

Từ lúc lão đến cái thôn này làm phó trưởng thôn, gần 
như muốn gì được nấy, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, 
người dân cũng cũng không phải không nghe lời, gọi dạ bảo 
vâng. Nhưng hôm nay như gặp phải quỷ, rõ ràng là một đội viên 
dân quân chịu phục tùng, hôm nay lại dường như biến thành 
kẻ chỉ huy quay lại dạy dỗ lão, xem ra chỉnh thằng này cũng 
không dễ dàng lắm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nó gần gũi chị quả 
phụ xinh xinh kia, vị ghen tức trong lòng lại trồi lên loen loét, 
chỉ cần thằng đó tránh xa chị ra thì lão đã có cơ hội xán đến rồi.
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Vì thế lão Tôn Rỗ lại nghiến răng ra đòn cảnh cáo: 

- Việc trước đây tôi không thèm chấp với chú, chẳng qua 
chú tốt nhất nên tránh xa chị góa phụ kia ra, đừng để người 
khác nói ra nói vào, như vậy đối với cả hai người đều tốt. Nhưng 
ông đây cũng cần cảnh cáo chú, đừng xem thường ông đây phó 
trưởng thôn đấy, nếu không đến lúc dân quân đi tập trận thì 
chú bảo sao lại gặp xui xẻo nhé! Ông đây bảo tổ trưởng giáo dục 
một tiếng thì họ lôi chú ra tẩn cho chết đấy!

- Phó trưởng thôn, tôi nói thật với bác nhá, dựa vào sức 
lực Vương Vạn Phú tôi đây thì mấy cái huấn luyện cơ bản, nâng 
cao thể chất, diễn tập tác chiến hay tập bắn đạn thật, chẳng cái 
nào làm khó được tôi. Lần trước được lệnh ra mõm tàu công 
tác, người khác vác một bao bột mì đã hổn hà hổn hển, chứ tôi 
đây vác hai bao cũng chả hề gì; đạn pháo loại trăm ký phải hai 
người gánh chứ tôi một mình một gánh mà đi. Không tin thì bác 
cứ đi mà hỏi thăm thử, chẳng phải Vương Vạn Phú tôi bốc phét 
nhé! Ông muốn dìm tôi thì tiết kiệm sức đi, hay là chuyên tâm 
vào cái chức phó trưởng thôn của bác còn thực tế hơn. Nhưng 
bác cũng đừng có mà xem thường đám dân đen bọn tôi, nếu 
bác không nghiêm túc suy nghĩ và sửa đổi ấy mà, muốn tiếp tục 
ăn trên đầu trên cổ dân đảo thì bác đợi phản công đại lục, về lại 
quê nhà mà ăn, không tin bác cứ thử xem! Vương Vạn Phú cũng 
nhìn ra được cái kiểu hổ giấy của lão, chỉ thể bắt nạt những 
người dân lương thiện, nên mới cố ý hù dọa lão một phen.

- Đừng có tưởng người có tí cơ bắp thì ông đây sợ mày 
nhé! Tôn Rỗ khinh khỉnh nói.
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- Cơ bắp to thì có chỗ lợi của có cơ bắp, ví như, nếu đánh 
nhau thì bác chả đánh thắng tôi nổi đâu; muốn đấu vật bác 
cũng chả vật lại tôi; so vật tay thì bác thế nào mà thành đối thủ 
của tôi được. Vốn tưởng phó trưởng thôn như bác đi lính cả 
đời thì ít nhiều cũng có tí kiến thức, không ngờ so với loại vớ 
vẩn như tôi thì cũng chả kém mấy tí. Nói một câu thẳng thắn, 
nếu tôi với bác mà cùng đi lính, nếu cứ theo thể trạng mà nói 
thì bác có thể làm đến đội trưởng, tôi đây đã lên đến chức liên 
đội trưởng rồi, bác có tin không? Vương Vạn Phú nói xong còn 
tự cười to mấy tiếng.

- Đ.m nhà chú, nếu có thể làm lính thì chú chỉ có thể làm 
lính hậu cần cho ông, mỗi ngày ông bắt chú bưng nước rửa 
chân, giặt đồ lót với tất thối. Muốn làm liên đội trưởng à, về 
nhà mà nằm mơ đi con ạ!

Tôn Rỗ khẩu khí lớn thế, chiếm được tí thượng phong thì 
quay đít rời đi. Vốn tưởng dùng mấy câu hù dọa được Vương 
Vạn Phú, tách nó tránh xa chị quá phụ xinh xinh, chẳng ngờ đá 
phải tấm sắt cứng. Mỗi câu nó nói không ít thì nhiều đều có đạo 
lý cả, bản thân mình cũng là loại vớ vẩn chữ bẻ đôi không biết, 
người thì vừa béo vừa lùn, lại thêm quả mặt rỗ, nếu không phải 
là nhờ đồng hương nâng đỡ suốt thì có cao lắm cũng chỉ làm 
đến chức đội phó, làm gì được chức đội trưởng. Sau khi xuất 
ngũ cũng chỉ dựa vào tiếng tăm sĩ quan lão thành mà đi nhờ vả 
khắp nơi mới làm được chức phó trưởng thôn này.

Nhưng lão đã ăn chực bén mùi, biết người đảo Kim Môn 
dễ bắt nạt, đòi dăm cốc rượu uống bọn dân đảo có cho tiền 
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cũng không dám từ chối, mỗi lần đều là cơm no rượu sau mới 
phẩy đít ra về. Duy nhất chính là chị quá phụ xinh xinh không 
hiểu chuyện, đã dám không cho uống rượu, lại còn hắt rượu lên 
mặt lão, món nợ này ông đây ghi nhận. Sẽ có một ngày, rồi sẽ 
có một ngày, ông không tìm cơ hội lột quần mày thì đừng trách 
ông nhá! Đến lúc đó hy vọng thằng rùa rụt đầu Vương Vạn Phú 
đừng có xuất hiện phá rối, ông đây không cưỡi được mày thì 
không trôi cục tức này, cho cái lỗ nhà chị biết thế nào là lợi hại 
của Tôn Rỗ ông đây, sau này có mà suốt ngày mua rượu mời 
ông nhá. Tôn Rỗ cứ tự nghĩ, tự tưởng tượng, rồi tự cười trộm.

Nhưng chuyện lại phát triển theo hướng ngược lại, tính 
toán chắc mười mươi của lão lại thành tính nhầm, 2 x 2 không 
phải bằng 4 mà là 5, 2 x 3 chẳng bằng 6 mà lại ra 7, cũng vì vậy 
mà lão lại lần nữa như đá phải tấm sắt. Có một ngày, bão vào, 
gió to mưa lớn, thôn dân đều đóng chặt cửa nẻo, phòng bão 
đổ bộ lên đảo. Tối đó, Tôn Rỗ lúc ở văn phòng thôn cũng đã 
uống hơn nửa lít rượu trắng, chưa say, nhưng hơi rượu bốc lên 
rừng rực trong người, khơi gợi ham muốn chưa từng có của 
lão, trong đầu chỉ hiện lên đôi gò cao vút và cặp mông tròn lẳn 
của chị góa phụ.
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ủ, lão tự cho rằng hôm nay là cơ hội tốt nhất, cư dân trên đảo 
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bùng đêm hôm vắng vẻ, đến nhà chị góa phụ xinh xinh kiểm tra 
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Chỉ thấy lão Tôn Rỗ trùm tấm áo mưa, tay phải cầm cây 
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mà gấp gáp thì mới đạp vỡ hàng phòng vệ của chị. Huống hồ, 
lúc này tiếng gió tiếng mưa vần vũ, nhà hàng xóm hai bên cũng 
đã ngủ say, tiếng gõ cửa to hơn cũng không nghe thấy được. Chỉ 
cần chị vừa ra mở cửa, lão sẽ lập tức xông vào, đạp sầm cửa lại, 
sau đó cởi áo mưa, lau sạch nước mưa trên mặt, bất kể chị góa 
phụ xinh xinh đồng ý hay không, lão với ưu thế thể trạng nam 
giới cũng sẽ ôm được chị lên giường.

Chỉ cần lên đến giường, lão sẽ nhẹ nhàng lột đồ chị ra, 
đầu tiên là phải thưởng thức tấm thân đầy đặn của chị, sờ 
soạng làn da trắng bóc của chị, vầy vò hai núm cau hồng hồng, 
tin rằng chị quả phụ vắng chồng đã lâu lại chả “đất cằn mong 
mưa”, trải qua một phen nhào nặn, chắc chắn nhu cầu sinh lý 
sẽ phản ứng lại mãnh liệt. Đến lúc đó, lão sẽ nhanh chóng cởi 
quần của mình, lấy ra sức mạnh đàn ông mà quấn quít không 
rời với chị, đến khi gió ngừng mưa tạnh thì cũng đã xong xuôi…

Nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Rỗ như nở hoa, trong mưa 
gió vẫn trộm cười thỏa mãn, tin rằng thằng Vương Vạn Phú 
chẳng thể có được trí thông minh, quả đầu mẫn tiệp của lão, 
chỉ có cơ bắp thôi thì ích gì? Vừa nghĩ đến con rùa rút đầu ấy 
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thì trong bụng Tôn Rỗ ngùn ngụt một ngọn lửa, mày là cái thá 
gì, tự mình không cân xem được mấy lạng mà dám giảng lý lẽ 
với ông.

Nếu để thằng đó biết đêm nay chị góa phụ xinh xinh của 
nó lên giường với lão thì có mà ngưỡng mộ bằng chết. Nhưng 
chỉ ngưỡng mộ không thôi thì đã là gì, trong thời điểm khốn 
khổ lúc khói lửa ngút trời thế này, dễ gì mà kiếm được cục thịt 
mỡ màng như thế, ai xuất phát nhanh hơn thì kẻ đó thắng, ai ăn 
trước thì kẻ đó thơm mồm, chậm một bước thì chỉ tổ hít khói 
đỡ ghiền. Ha ha... đó chính là chỗ cao minh của Tôn Rỗ lão đây, 
Vạn Phú là thằng ngớ ngẩn sao so được với lão chứ? Lão càng 
nghĩ càng hưng phấn, sướng đến nỗi suýt quên luôn họ mình 
là gì.

Từng trận gõ cửa cốc, cốc, cốc, cốc dồn dập vang lên, 
thêm vào tiếng gào: 

- Mở cửa, mở cửa nhanh, kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra hộ 
khẩu này! 

Cuối cùng đã đánh thức chị Thiêm Đinh đang mơ màng 
trong giấc mộng, đến mấy đứa trẻ đang ngủ say cũng bị tiếng 
ồn ào phá giấc. 

Từ khẩu âm chị đã nhận ra giọng Tôn Rỗ, nếu đã là kiểm 
tra hộ khẩu thì chị cũng chả dám chậm trễ, vội choàng dậy mặc 
thêm quần áo, rồi nói vọng ra:
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- Đến đây! Song chị cũng không tránh được vài tiếng làu 
bàu, trong cái thời tiết khỉ gió này mà còn kiểm tra hộ khẩu, lẽ 
nào đã có chuyện gì ghê gớm xảy ra à?

Đợi đến khi chị mở cửa nhà, thì chỉ có mỗi lão Tôn Rỗ 
ào vào như cơn gió, thần sắc ra vẻ hoảng loạn, cũng không 
giống như lúc thường hay tỏ ra cái bộ quân nhân vũ trang hay 
tổ trưởng dân phố cùng đến lúc trước kiểm tra hộ khẩu. Chị 
Thiêm Đinh ngẩn ra một lúc, chắc là đã dính quả lừa của lão 
Tôn Rỗ, khi chị đang nghĩ muốn đẩy lão ra thì Tôn Rỗ lại nhanh 
hơn một bước đóng sập cửa nhà lại, vội vàng đến áo mưa cũng 
chả kịp cởi, cả người nước mưa nhỏ tí tách nhào vào ôm cứng 
lấy chị.

- Anh muốn làm gì? chị Thiêm Đinh trong lúc giãy giụa, 
cảnh cáo lão. - Nếu anh không nhanh chóng thả tôi ra, tôi sẽ gào 
lên kêu cứu đấy.

- Buông ra à? Tôn Rỗ lặp lại ngữ khí của chị, khinh nhờn 
nói. - Tôi tính trăm phương nghìn kế mới vào được cửa nhà này, 
trừ khi chị ngoan ngoãn lên giường với tôi, bằng không, nói 
buông ra sao mà dễ thế.

- Cái loại dê xồm như mày ấy à, chị Thiêm Đinh liều mạng 
giằng ra. - Mày mà không nhanh buông tao ra, bà đây liều mạng 
với mày đấy!

Mấy đứa trẻ nghe thấy tiếng mẹ nó chửi bới thì cũng 
xuống giường, hai đứa hợp lực lôi lão Tôn Rỗ ra, nhưng lão đã 
bị dục vọng che mờ mắt, không đạt được mục đích thì quyết 
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không thôi, nên lại càng ra sức ôm chặt hơn, thậm chí đã muốn 
lột đồ của chị ra. Chí Kiên nhìn thấy anh em nó không cứu nổi 
mẹ nó, vội mở cửa lao vào trong mưa gió tìm cứu viện, người 
nó nghĩ đến đầu tiên lại chính là chú Vạn Phú.

Sau khi nghe thằng bé mấy câu thuật lại sự việc, Vương 
Vạn Phú nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng bé, ba chân bốn cẳng 
đội mưa gió chạy đi ứng cứu. Trong lúc đó lão Tôn Rỗ nổi máu 
dâm dê che mờ cả suy nghĩ đã xé được áo ngoài của chị, tay trái 
ôm chặt lấy eo, tay phải sờ loạn bộ ngực của chị. Vạn Phú lao 
đến như tên bắn, chẳng nói chẳng rằng cho ngay một bạt tai 
vào mặt lão, rồi vội lôi lão ra, sau đó thuận thế bẻ quặt tay lão 
ra sau lưng. Chỉ thấy Tôn Rỗ nhăn mày la “ối ” một tiếng, rồi lão 
cảm thấy từng cơn đau đớn từ tay mình truyền đến, tay như 
sắp bị bẻ gãy đến nơi.

Nhưng Vương Vạn Phú nào có dễ buông tha lão, một tay 
vẫn giữ chặt cánh tay lão, một tay nhấn đầu lão xuống, cũng 
chẳng quản đang ở trước mặt phụ nữ và trẻ con lôi hết những 
từ ngữ thô tục ra chất vấn lão: 

- Con c. nhà mày, tao chưa từng gặp ai bại hoại như cái 
loại mặt dày nhà mày, lại còn dám nhân đêm mưa gió mà đến 
cưỡng bức phụ nữ à! Mày không muốn sống nữa đúng không? 
Quỳ xuống cho tao! 

Tôn Rỗ bất phục thì anh lại nhấn thêm lực, rồi hướng 
ngay mông lão mà cho một cú sấm sét, thêm một cú thụi vào 
bụng lão.
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- Quỳ, còn không quỳ à? - Tôn Rỗ lúc này hai chân mềm 
nhũn, chẳng cách nào đứng lên được. - Con c. nhà mày, mày ở 
đây ăn chực bén mùi mọi người đã nhịn đủ rồi, lại còn giở trò 
cưỡng bức phụ nữ lương thiện. Hành vi của mày quả là đến trời 
cao còn không thể dung thứ! - Nói xong lại thưởng thêm cho 
lão một bạt tai.

- Mẹ mày, loại rùa rụt đầu như mày dám đánh tao à! Có 
giỏi mày buông tao ra, ông đây không liều mạng với mày thì đổi 
họ theo mày nhá! - Tôn Rỗ không chịu thua gào lên.

Sau đó, Tôn Rỗ chẳng thể chịu nhục thêm nữa, cá tính 
mạnh mẽ của người phương Bắc bạo phát, lão nhân Vương 
Vạn Phú không chú ý, dồn hết sức vùng ra, rồi nhanh chóng 
đứng dậy, vung một quyền vào mặt anh, vừa đúng ngay sóng 
mũi. Cơn đau xé cùng vết máu tươi khiến anh Vạn Phú càng nổi 
nóng, cứ như muốn một đấm là đấm chết lão. Nhưng anh lại 
nghĩ, lão ấy cũng tự biết luật, nếu đã dạy dỗ lão thì cũng được, 
nhưng không thể ra tay quá nặng, nhỡ đâu đánh chết lão thì 
phải đi tù, đến lúc đó, không thể tránh khỏi cái được chả thấy 
đâu lại thành mang họa. 

Nhất là trong thời kỳ giới nghiêm, dưới chế độ chính vụ 
hiện nay, nếu ẩu đả với nhân viên công vụ, hình phạt chắc chắn 
sẽ không nhẹ. Đã vậy thì có thể dùng các loại chiêu thức để lăng 
trì lão, nhục mạ lão, tuyệt đối không thể để những vết ngoại 
thương hiển hiện trên thân thể lão. Chưa kể, lão cũng lớn tuổi 
rồi, sao chịu nổi mấy cú đấm của thanh niên cơ chứ!
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Vương Vạn Phú giơ tay chùi vệt máu mũi, ngay cả khi có 
rất nhiều lo ngại nhưng anh vẫn cực kỳ tức giận, nên tay vẫn 
giữ chặt cổ lão đè xuống đất. Nếu cứ theo sức lực của anh thì có 
thể nói chả mấy chốc mà đánh lão nửa sống nửa chết, nhưng 
anh vẫn chưa mất đi lý trí, nhỡ đâu có gì sơ sót thì chả phải anh 
phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nếu đã như vậy, không những bị phạt tù mà tất cả ruộng 
vườn cũng không ai coi sóc, chẳng bao lâu cỏ dại mọc đầy lại 
thành đất hoang, mà bản thân lại gánh trên lưng tội danh giết 
người có tẩy cũng chả sạch, lại cũng chả thể đối diện với liệt 
tổ liệt tông. Đã thế, phàm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, 
không thể vì tức giận mà hành sự, đó chính là phương châm 
sống muôn đời, anh phải cần tuân thủ.

Chị Thiêm Đinh nhìn thấy tình hình thế, tuy đã lấy khăn 
ướt cho anh lau, nhưng Vạn Phú chỉ lau qua loa rồi trả khăn lại 
cho chị. Sau đó cong cong ngón tay cái và ngón giữa hợp thành 
thế cho lão già chết tiệt nếm thử mùi vị đau đớn của ngón nghề 
búng tai của anh. Anh dùng hết sức búng vào lỗ tai của Tôn Rỗ, 
mỗi một cú búng kèm theo tiếng chửi: “Lão chết tiệt!” vào thời 
điểm không thể dạy dỗ nặng tay với lão thì chiêu trừng trị lão 
dê xồm già quá nửa đời người này chắc chắn có tác dụng. Tuy 
lỗ tai đã đỏ rực, nhưng lại không tạo ra vết thương nào trên cơ 
thể lão.

- Mày còn dám kêu một tiếng thử tao nghe không? - Vạn 
Phú vừa dùng sức búng lỗ tai lão vừa truy vấn.

- Đm mày… Lão Tôn Rỗ vẫn không chịu thua kém.
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Vạn Phú càng tăng sức búng, lại kèm theo tiếng đệm: 
“Lão chết tiệt!”

- Đm mày, có ngon thì đánh chết tao, đừng hòng hành hạ 
tao! - Tôn Rỗ đau đớn nói.

- Đánh chết mày, tao lại phải đền mạng; hành hạ mày cho 
mày nghiệm không ra vết thương thì khỏi có mà tố cáo tao.  
- Vạn Phú lại tiếp tục búng thêm mấy nhát vào hai bên tai lão, 
mà sau mỗi cú búng, lão lại nhăn nhúm mặt mày, nhìn thế là 
biết lão đau đến cỡ nào. - Nếu mày chịu xin lỗi chị Thiêm Đinh, 
và hứa từ nay về sau không quấy rối chị ấy nữa thì coi như tao 
nể đến từng tuổi này của mày mà không được về lại quê nhà, 
nên tao tha cho mày một đường sống. Còn nếu mày vẫn cứng 
cổ không nhận sai, tao lập tức gọi trưởng thôn và toàn thể dân 
đảo đến làm chứng, sáng sớm ngày mai đem mày tống đến đơn 
vị hiến binh. Đến lúc đó, mày không những bị còng lại tống vào 
trại giam mà còn bị kiện sĩ quan cưỡng bức phụ nữ. Nhất là Kim 
Môn là chiến địa, chẳng may còn bị khép tội tử hình đấy! - Vạn 
Phú cảnh cáo lão.

- Mẹ mày, đừng có hù tao, bất quá bị giam năm ba năm, 
sau khi ra tù lại là tên hảo hán, có lý nào khép tội tử hình - Tôn 
Rỗ tự mình biện hộ.

- Được, cứ cho là bị giam ba năm, mùi vị ngồi tù mất hết 
tự do cũng chẳng dễ chịu lắm nhỉ! Mày nghĩ cho kỹ vào, đừng 
có nể mặt lại không muốn, đến lúc mày chả ra nổi hảo hán, mà 
thành cái loại sâu bọ ai nhìn cũng muốn giẫm chết, chắc chắn 
chịu không nổi đâu đấy!
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- Được, được, được, xem như tao sai, là tao sai, xin lỗi, 
xin lỗi, sau này không dám giỡn kiểu này nữa là được - Tôn 
Rỗ tự biết đuối lý, cuối cùng cũng thông suốt, nếu vẫn không 
chịu nhận sai, để việc bung bét thì sau đó chắc chắn giống như 
Vương Vạn Phú nói, không chỉ bị bắt mà còn bị đi tù, ai bảo 
mình háo sắc!

Tôn Rỗ không thể không cho rằng hôm nay thật xui xẻo, 
lại một lần nữa đụng thằng quỷ này, Vương Vạn Phú, cháu thằng 
rùa rụt đầu này, đúng là âm hồn bất tán, như hình với bóng, nếu 
mà không phải nó đến phá đám, có lẽ, quần áo của chị góa phụ 
xinh xinh đã bị lột sạch từ đời nào rồi, mục đích của lão đã chả 
sớm thành công rồi sao.

Mẹ nó chứ, không ăn được cá lại còn bị tanh hôi cả người, 
đã vậy lại còn ăn tát, búng tai, để thằng Vương Vạn Phú ấy sỉ 
nhục lão, đúng là không còn gì để nói!

Còn may, thằng chó đẻ Vương Vạn Phú vẫn còn chút 
lương tâm, bằng lòng thả lão một con đường sống, nếu không, 
hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhưng mà mỗi lần nhớ 
đến chị góa phụ xinh xinh thì lão vẫn vấn vấn vương vương 
như cũ, nếu bắt lão không nghĩ đến thì chắc không có khả năng. 
Giả sử thật đưa được chị ấy lên giường thì có chết cùng chị 
cũng có thể làm một con quỷ phong lưu. Trong lòng Tôn Rỗ vẫn 
có kiểu suy nghĩ vừa mâu thuẫn lại vừa xấu xa ấy.

Lão chết tiệt Tôn Rỗ đã nhận sai, Vạn Phú bèn buông tay 
đang nắm cổ áo lão, một tay nhấc lão lên khỏi mặt đất, nhìn 
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thấy thế đủ biết sức lực anh mạnh thế nào, Tôn Rỗ có thể không 
phục sao? Nhưng lại cũng không thể thả lão đi như vậy.

- Cởi áo mưa mày ra. Vương Vạn Phú chỉ chỉ áo mưa 
lão nói.

Tôn Rỗ không hiểu, nhưng cũng chả dám không cởi.

- Áo và quần trong cũng cởi ra - Vương Vạn Phú lại dùng 
khẩu khí ra lệnh nói.

- Mẹ mày, bị thần kinh à? - Tôn Rỗ càng khó hiểu.

- Nếu không làm theo lời tao, để tí tao điên lên, thì quần 
trong quần ngoài gì tao cũng cởi sạch, còn cho mày nếm thêm 
tí mùi đau khổ nữa đấy! - Vương Vạn Phú cảnh cáo. - Không tin, 
mày thử xem xem.

- Mày thế là có ý gì?” Tôn Rỗ thắc mắc hỏi.

- Đợi mày cởi hết đi rồi tao nói cho mà nghe.

Tôn Rỗ khó hiểu nhưng cũng đành cởi quần áo ra, bây 
giờ thì một thân trùng trục mỡ do ăn trên đầu trên cổ dân đảo 
hiện ra.

- Ông bây giờ cứ trần truồng vậy mà đi về. Vương Vạn 
Phú đem quần áo vừa cởi của lão ném trả cho lão nói. - Nếu 
trên đường mà mặc vào, thì tôi sẽ bắt ông lại cho nếm tiếp mùi 
vị của búng tai đấy.

- Gió mạnh như thế, lại còn mưa to, tại sao tao lại phải 
trần như nhộng đi về, nếu tao bị cảm lạnh thì sao? Mày rõ ràng 
là đang hành hạ người khác mà! - Tôn Rỗ không phục nói.
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- Lý do rất đơn giản, thứ nhất, vì đầu óc ông mê muội, 
làm ra cái việc mà trời đất bất dung, cần phải để gió thổi cho 
cái đầu heo của ông thanh tỉnh lại; thứ hai, vì ham muốn quấn 
thân, ý đồ cưỡng bức phụ nữ nhà lành, cần để nước mưa dập 
tắt hết lửa dục vọng của ông. Chính là hai lý do ấy đấy - Vương 
Vạn Phú nói xong không nhịn được cười.

Tôn Rỗ không cam tâm, ngậm ngùi ôm đống quần áo 
quay người đi, lúc đi ra cũng không quên quay đầu trừng anh 
một cái, thậm chí còn lên giọng cảnh cáo anh: 

- Vương Vạn Phú, mày là cháu con rùa rụt đầu cẩn thận 
đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chúng ta cứ chờ 
xem! Nói xong thì nhanh chóng biến vào trong màn đêm bão 
bùng mưa gió.

Chị Thiêm Đinh từ thể chất đến tinh thần bị dọa một trận 
cũng chưa thể lập tức bình tĩnh được, nhưng mấy đứa trẻ và cả 
Vạn Phú ở bên cạnh an ủi cũng cảm thấy yên tâm. Chị nghĩ đi 
nghĩ lại, nhà tuy là nơi tránh gió mưa trong cuộc sống, nhưng 
một căn nhà chính là không thể thiếu được đôi vai của người 
đàn ông, chị đã mất đi cơ hội, nếu như anh Thiêm Đinh vẫn còn 
trên đời này thì những việc kiểu này không thể xảy ra.

Nếu không phải mấy đứa con nhanh trí, tự quyết lao ra 
ngoài cầu cứu, Vạn Phú không kịp thời đến, thì thân thể chị 
đã bị tên Tôn Rỗ háo sắc kia giày vò. Nếu vậy, sau này chị sao 
còn có thể làm người? Sao còn chỗ đứng trong thôn này nữa? 
Sao mà đối diện với mấy đứa nhỏ? May mà ông trời vẫn còn 
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đã bị tên Tôn Rỗ háo sắc kia giày vò. Nếu vậy, sau này chị sao 
còn có thể làm người? Sao còn chỗ đứng trong thôn này nữa? 
Sao mà đối diện với mấy đứa nhỏ? May mà ông trời vẫn còn 
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thương, để cho chị giữ được tấm thân trong sạch không bị 
người đời chê cười.

Tuy đời người có rất nhiều việc khó tưởng tượng, vốn 
cho rằng từ lúc bom đạn kéo đến tước đoạt mất ba mạng người 
trong thôn, thì sẽ không còn những việc bất hạnh nào xảy ra 
nữa. Nhưng việc lại chẳng như mong muốn, Tôn Rỗ ở bên trái 
văn phòng thôn, cách hầm trú bom không xa lại bị một mảnh 
bom nổ găm trúng bụng chết ngay tại chỗ.

Lúc đó lão mới ăn xong bữa trưa không lâu, hay là lão 
lại trốn trong văn phòng thôn uống không ít rượu nên thần trí 
mới trở nên lẩn thẩn. Sau trưa một trận bom nổ điếc hết cả tai, 
thôn dân đều liều mạng chạy về hướng hầm trú bom, còn lão 
Tôn Rỗ thì vẫn kiểu chẳng gì dính đến mình, chân nam đá chân 
xiêu từ từ lê bước.

Chưa được mấy lúc, những thôn dân trốn trong hầm trú 
ẩn nghe ràng có một tiếng hét thê thảm, Tôn Rỗ đã bị nổ thủng 
bụng máu chảy đầm đìa, không còn tiếng hô hấp hay nhịp tim 
gì. Khi mà ước vọng phản công đại lục xong có thể trở về quê 
nhà vẫn chưa thành hiện thực thì giờ lão đã trở thành cô hồn 
dã quỷ mất rồi.

Mặc dù Tôn Rỗ có hành vi, lời nói bị nhiều người chê 
trách, xém chút còn đi cưỡng bức chị Thiêm Đinh, những hành 
vi như vậy thật khiến người khác căm hận, trù lão đáng chết 
cũng không phải quá đáng. Nhưng khi lão gặp chuyện chẳng 
may thì lại khiến người khác thương hại, thậm chí khắc tinh 
của lão là Vương Vạn Phú cũng không ngoại lệ.
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Dù thế nào, Vương Vạn Phú cũng từng vài lần tranh chấp 
với lão, nếu là đổi một người khác, thì đã sớm xem lão như 
kẻ thù rồi. Nhưng khi anh biết tin, chẳng nói thêm lời nào, đã 
vội xông đến hiện trường, khi có rất nhiều người ở đó nhưng 
không ai dám đến gần thi thể, thì anh đã chứng kiến cái chết 
lãng xẹt mà thê thảm của lão.

Vì thế anh quỳ gối xuống, giơ tay ra, nhè nhẹ vuốt mắt 
cho lão, để cặp mắt cuối cùng cũng được an nghỉ. Lại quay về 
phòng của lão, lấy ra tấm chăn đơn phủ lên thân thể dần lạnh 
giá, tránh để thi thể lộ ra dưới ánh mặt trời.

Nhưng lão lại không nhà không cửa, chỉ là một nhân viên 
công vụ độc thân, nên bắt buộc phải để lão nằm lại hiện trường, 
đợi các đơn vị có liên quan đến nghiệm thi mới có thể tiếp tục 
xử lý. Lão Tôn Rỗ đáng thương ngay cả khi cướp chút lợi lộc của 
cải thôn này, thì đến cuối cùng cũng chết trong thôn. Lão vẫn 
còn nợ chị Thiêm Đinh một lời xin lỗi chân thành, khi nào mới 
trả lại được? Hay phải chờ đến kiếp sau chăng!

Khi trời chạng vạng tối, một chiếc xe quân dụng vượt 
qua đạn lửa mang theo vài sĩ quan quân hiện dịch(1) và mấy 
nhân viên có liên quan, trao đổi sơ lược mấy câu rồi đem thi 
thể của lão Tôn lên xe chở đi. Chính phủ có làm cho lão một 
lễ tang long trọng không nhỉ? Hay là tìm đại anh thợ mộc, tùy 
tiện đóng cho cái quan tài sơ sài, sau đó tìm đại chỗ nào đó 
chôn béng đi? Hay cho lão tí xăng, châm lửa hỏa táng rồi mang 

1. Một dạng lính chuyên nghiệp của quân lực Quốc dân đảng.
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tro cho vào cái lọ nào đấy là yên chuyện? Tóm lại, thôn dân 
gần như không biết tí gì, thậm chí muốn tiễn lão một đoạn 
cũng chả cách nào tiễn được.

Tuy sinh tiền lão ở trong thôn này làm ra nhiều việc đáng 
trách, nhưng với người dân đảo hiền lành chất phác, khi thấy 
những đồng bào ngoại tỉnh bất hạnh bỏ thân nơi xứ người, họ 
sẽ lựa chọn khoan dung, bỏ qua thù hận. Nếu họ mãi mãi nhớ 
đến Tôn Rỗ sẽ nhớ lão đã từng là phó trưởng thôn của họ, dù 
là có công hay có tội đều theo lão quy thiên, tất cả xóa sạch. 
Nhưng với những hành vi ác độc lúc ở dương gian thì phải hối 
cải hoàn toàn, có thể loại bỏ nghiệp, đầu thai càng sớm càng tốt, 
nếu không sẽ không bao giờ siêu thoát! 

(Tác phẩm hoàn thành năm 2016)
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Võng Yêu Tử

Xét về vị trí địa lý, hai vùng Kim - Hạ (Kim Môn và Hạ 
Môn) chỉ cách nhau bởi một vùng biển. Lúc đó đường biển 
thông suốt, người dân hai bờ thường hay qua lại, một lượng 
lớn đá Huệ An và gỗ samu Phước Châu được nhập từ cảng bờ 
bên kia để làm vật liệu xây nhà kiểu Tây, kiểu cổ cho xã đảo. 
Thế nhưng, cho dù giao thông trên biển thuận lợi, người dân 
qua lại tự do, mọi người đều đã trải từ cuộc sống thanh bần đến 
cảnh đời yên ả, nhưng mức sống từ duyên hải đến đại lục nói 
chung còn lạc hậu, cộng với việc thiếu ý thức vệ sinh nên gây 
ra tình trạng môi trường ô nhiễm, bệnh dịch bùng phát, xã đảo 
thường hứng chịu những bệnh truyền nhiễm như dịch tả, kiết 
lị, thương hàn, dịch hạch…
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Mặt khác, cũng do xã đảo đất đai cằn cỗi, đời sống khổ 
cực, nơi trú ngụ của dân đảo đều là những ngôi nhà tường dày, 
cửa sổ nhỏ, bên trong u ám, ẩm thấp, bít bùng, nên là điều kiện 
đẩy nhanh tốc độ sinh sản của chuột bọ. Thậm chí, xuất phát 
từ việc người dân hầu như sống bằng nghề nông, nên người và 
súc vật sống chung một mái nhà, nhà xí sát cạnh nhà ở, thùng 
phân nước tiểu đặt trong nhà, làm cho bọ chét, ruồi, muỗi sinh 
sôi nảy nở, trở thành nguồn dịch bệnh.

Một khi dịch bệnh bùng phát thì không thể ngăn chặn 
được, cộng thêm việc bác sĩ hiếm hoi, thuốc men thiếu thốn, 
dân đảo chết do bệnh truyền nhiễm nhiều vô kể. Khi quân đội 
Quốc dân Đảng chưa rút từ đại lục đến đóng trên hòn đảo này(1), 
nghe nói, số người chết do dịch hạch phải kể đến hàng trăm, vợ 
chồng Bành Trư họ Trương nằm trong số những nạn nhân đó.

Khi vợ chồng Bành Trư không may đều chết do dịch 
hạch, người duy nhất may mắn thoát nạn là đứa con gái độc 
nhất ba tuổi tên là Anh Đào, do được cách ly kịp thời nên thoát 
khỏi tai ương. Trong hoàn cảnh đơn côi không ai giúp đỡ chăm 
sóc, vợ chồng người bác đành phải đứng ra giao Anh Đào cho 

1. Quốc dân Đảng  là đảng cầm quyền tại Trung Quốc từ lúc Chính 
phủ Quốc dân hoàn thành Bắc phạt thống nhất Trung Quốc, bắt đầu 
thi hành hiến pháp vào năm 1947, đến năm sau cải tổ thành Chính 
phủ Trung Hoa Dân Quốc, đến năm 1949 do thất bại trong nội chiến 
Quốc - Cộng phải triệt thoái đến Đài Loan. (Tất cả chú thích đều của 
người dịch)
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thím Tú Xuân, vốn là người không có con, chồng đi biền biệt vô 
âm tín, làm con nuôi một cách vô điều kiện.

Năm ấy thím Tú Xuân đã ngoài năm mươi, nếu chồng 
thím sau đám cưới một tháng không đi biệt đến Nam Dương 
kiếm sống, thì con của thím cũng đã lớn như thế này, sao có thể 
nhận bé gái bằng tuổi với con mình làm con nuôi? Nhưng do 
muốn có chỗ nương cậy về già, nên tạm thời đành phải nhận 
nuôi nó. Khi thím Tú Xuân xin nhập hộ khẩu cho nó, chỉ đổi họ 
Trương thành họ Lý, tên cũ vẫn giữ nguyên, nhưng cũng đặt 
tiểu danh là Võng Yêu Tử.

Nếu giải thích bằng tiếng Mân Nam, “Võng Yêu” phát âm 
giống như “Võng Dục”, có nghĩa là nuôi cho có(1). Cho dù tên mà 
thím Tú Xuân đặt riêng cho nó cũng có ý nghĩa, song nghe có vẻ 
tầm thường. Nhưng tầm thường thì tầm thường, lâu rồi thành 
quen, cho dù sau này lớn lên làm bà này bà nọ được mọi người 
hâm mộ, hoặc là một bà nội trợ hay người nông dân đầu tắt 
mặt tối suối đời, cái tên tầm thường Võng Yêu Tử sẽ thay thế 
tên chính thức Lý Anh Đào, được bạn bè và người trong làng 
gọi mãi đến trăm năm sau.

Nói chung, con gái nuôi không phải do mình sinh ra, nên 
thường bị cha mẹ nuôi ngược đãi, mà người đời gọi là “khổ 

1. Nuôi cho có: Do tư tưởng trọng nam khinh nữ, người Đài Loan 
thường đặt tên con gái mới sinh là “Võng Yêu” 罔腰, từ này trong tiếng 
Mân Nam đồng âm với “võng dục” 罔育 /bóng- io/, có nghĩa là tạm 
nuôi, nuôi cho có, ý nói không muốn chào đón bé gái này, nhưng dù sao 
cũng đã sinh ra nên cứ để lại nuôi dưỡng.
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độc” (đối xử tệ bạc). Cho dù là con gái nuôi để sau này lấy con 
trai của mình, đôi khi cũng không ngoại lệ. Nhưng Võng Yêu Tử 
không những không bị “khổ độc”, mà còn được thím Tú Xuân 
bảo bọc trăm bề, xem như con gái ruột, người trong làng nói 
nó tốt số gặp được quý nhân. Mà sở dĩ thím Tú Xuân đối xử 
với nó như vậy, đương nhiên cũng có sự tính toán của thím. 
Nói thẳng ra là thím đặt toàn bộ hy vọng vào nó, không thương 
nó thì thương ai? Vì vậy, ngoài việc chăm lo ăn uống đầy đủ, 
thím cũng cố gắng chưng diện cho nó trở thành một cô bé dễ 
thương, mong nó chóng khôn lớn nên người, rồi kén rể để có 
người giúp nó cày bừa và lo việc nhang khói.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của thím Tú Xuân, Võng Yêu 
Tử mỗi ngày một lớn, xã đảo cũng có thêm trường sau khi quân 
đội Quốc dân Đảng đóng quân tại đây, nhưng thím Tú Xuân chỉ 
cho nó học hết tiểu học, và chưa từng có ý để nó học tiếp. So ra 
thì đa số trẻ gái trong làng chỉ học đến lớp một, lớp hai, biết đọc 
ít chữ, biết viết tên mình, sau đó nghỉ học ở nhà giúp đỡ cha mẹ; 
hoặc gia đình không cho các bé gái đi học, làm cho chúng mù 
chữ. Một đứa con gái nuôi, được học hết tiểu học là điều may 
mắn lắm rồi, vì thế nó không chỉ hài lòng, mà còn tỏ ra biết thân 
biết phận.

Hai mẹ con thường cùng lên núi trồng trọt, xuống biển 
bắt ốc, hoặc nuôi gia cầm gia súc để sống qua ngày. Thím Tú 
Xuân ngoài dạy cách đối nhân xử thế, còn dạy cho nó nữ công 
gia chánh, vô hình trung điều đó càng nuôi dưỡng tình mẹ con 
thêm sâu đậm. Tuy hai người đi chung với nhau không giống 
mẹ con mà giống bà cháu hơn, nhưng người trong làng vẫn 
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độc” (đối xử tệ bạc). Cho dù là con gái nuôi để sau này lấy con 
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dành cho họ những ánh mắt hâm mộ, khen Võng Yêu Tử tốt số, 
thím Tú Xuân có phúc.

Thời gian bào mòn tất cả, thoắt cái, một người cực khổ 
cả đời như thím Tú Xuân đã trở thành bà lão, đổi lấy tuổi già 
của bà là sự trưởng thành của Võng Yêu Tử. Nó không chỉ cao 
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con trai thích nó, nhưng nhiều người đều biết rằng, nếu như 
cưới nó thì phải ở rể. Theo quan niệm truyền thống, đường 
đường một nam tử hán mà đi ở rể thì chẳng hay ho gì. Đa số 
là người có anh em đông, hoặc nhà nghèo không lấy nổi vợ, 
bất đắc dĩ mới đổi họ ở rể nhà gái, trở thành chàng rể bị xã 
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gái. Nhưng điều kiện đưa ra cũng khác với bình thường, tức 
luôn có tiêu chuẩn chọn rể khá cao. Bất kể là dáng vẻ, nét mặt, 
trình độ, đạo đức đều phải được phụ huynh đàng gái so sánh, 
lựa chọn gắt gao. Có thể không môn đăng hộ đối, nhưng diện 
mạo, học thức của chàng trai và cô gái cũng phải tương đương, 
bởi làm sao có thể lấy một người điên khùng, tàn tật, hay là một 
gã túi cơm giá áo chẳng có một chữ lận lưng. Nếu bông hoa lài 
cắm phải bãi cứt trâu, người trong làng, họ hàng bè bạn sẽ cười 
chê thối mũi.

Nói chung, một người con trai siêng năng, có bản lĩnh 
sao có thể làm trái ý nguyện tổ tiên đi đổi họ ở rể được. Trừ khi 
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đó là đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hoặc là kẻ bị khuyết 
tật không tìm được vợ, hay là một số ít thanh niên ham vinh 
hoa phú quý, muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nếu không như vậy, 
hầu như không ai chịu ở rể. Về chuyện ở rể, ngoài việc có thể 
lấy được người vợ đầu ấp tay gối, chàng rể lại có được nhà cửa 
vườn tược, khỏi phải lo chuyện ăn chuyện ở, có thể ngồi không 
rung đùi vài chục năm. Nhưng nếu người ở rể chỉ thích hưởng 
thụ, không có chí phấn đấu, cứ mong nhờ vả nhà gái, thì suốt 
đời bị người ta xem thường, thậm chí người đầu ấp tay gối với 
mình cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, nếu ai muốn ở rể thì phải chuẩn bị tâm thái để 
chịu đựng sự châm chọc giễu cợt của người đời. Dù là “bị bắt 
rể” hay “đi ở rể”, đều đụng đến lòng tự trọng của đàn ông. Một 
khi ở rể nhà người, bản thân phải cần kiệm, siêng năng, khiêm 
nhường mới được nhà gái chấp nhận. Ngược lại, chắc chắn sẽ 
bị coi là thằng nhà nghèo ham ăn biếng làm đáng ghét, không 
lâu sau sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Cho dù hôn nhân tan vỡ, người 
thiệt thòi luôn là con gái, nhưng vào thời nam nhiều nữ ít, việc 
nhà gái muốn tìm thêm một chàng rể giỏi giắn nhanh tay lẹ 
chân lại chịu thương chịu khó thì chẳng có gì khó khăn. Còn 
chàng trai bị đuổi khỏi nhà có thể không được may mắn như 
vậy, nói không chừng còn trở thành gã Vương Lão Ngũ “mất cả 
chì lẫn chài”(1), cả cuộc đời phải chịu cảnh trắng tay.

Dù Võng Yêu Tử ngoan hiền, siêng năng lại biết chuyện, 
nếu muốn gả cho một gia đình đường hoàng chắc chắn không 

1. Vương Lão Ngũ: Chỉ những người đàn ông cô độc với ý mỉa mai.
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thành vấn đề, thậm chí có người còn ra điều kiện “hai vai”, tức 
đứng ra lo việc sinh nhai của cả hai bên, và sau khi cưới có con 
trai, sẽ ưu tiên lấy họ mẹ, người đời gọi là “thuế heo mẹ”, số 
con cái còn lại lấy họ cha, nếu là như vậy, vừa có thể tiếp tục 
lo chuyện hương khói nhà họ Lý, thím Tú Xuân về già cũng có 
người chăm sóc, tiện cả đôi bề, nhưng thím không chấp nhận. 
Bà kiên quyết phải kén một chàng rể, không những là người 
chưa từng lập gia đình, mà còn phải thật thà, siêng năng, khỏe 
mạnh, cơ thể không khiếm khuyết. Tuy trước nay Võng Yêu Tử 
không hề lên tiếng đòi hỏi, nhưng thím Tú Xuân vẫn rất thận 
trọng, không những thăm hỏi khắp nơi, mà còn lựa chọn cẩn 
thận, bởi vì nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của Võng Yêu 
Tử, cho nên cẩn thận vẫn hơn!

Thế nhưng đàn ông con nhà đường hoàng ai lại chịu đổi 
họ vì vợ để ở rể nhà người? Cho dù bản thân bằng lòng nhưng 
khó mà thuyết phục cha mẹ vì sẽ bị mang tiếng “để người ta 
kén rể”. Tuy có người giới thiệu với thím Tú Xuân một sĩ quan 
về hưu, dù tuổi tác có lớn đôi chút, nhưng ông ta có một khoản 
lương hưu, cộng thêm tiền để dành nhiều năm, đều để trong 
ngân hàng ăn lãi suất, chỉ cần biết tiết kiệm, sau này không cần 
trồng trọt cũng không lo chuyện cơm áo; hơn nữa người xưa có 
câu “chồng già vợ trẻ là tiên”, một khi nên duyên nên phận, chắc 
chắn là hạnh phúc rồi! Nhưng Võng Yêu Tử mới mười bảy tuổi, 
còn ông ta ở tuổi tri thiên mệnh, lớn hơn đúng ba mươi ba tuổi, 
đáng tuổi làm cha nó, sao có thể tác hợp cho họ thành vợ thành 
chồng? Nếu đúng như vậy, thím chắc chắn mang tiếng “hại chết 
đời con gái”. Vì vậy, thím Tú Xuân không đồng ý.
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Ngoài ra, cũng có bà mối giới thiệu với thím một chàng 
trai, dù lớn hơn Võng Yêu Tử mười mấy tuổi, nhưng nói cho 
cùng vẫn trẻ hơn nhiều so với viên sĩ quan về hưu kia, có điều 
anh này bị chân cao chân thấp từ nhỏ, người ta gọi là “đi cà 
thọt”. Tuy trong sinh hoạt có phần bất tiện, và động tác cũng 
chậm một chút, nhưng nói chung những chuyện nhà nông 
không cần gấp gáp, hầu như đối với anh ta cũng không quá khó 
khăn. Nhưng thím Tú Xuân lập tức cự tuyệt chuyện tác hợp, cho 
dù thế nào đi nữa, thím không thể nhẫn tâm tìm một người ở 
rể “chân đi cà thọt bước liêu xiêu” cho đứa con gái nuôi sống 
chung với mình.

Với cách chọn và suy nghĩ của thím Tú Xuân, việc tìm một 
chàng rể như ý cho Võng Yêu Tử không phải là chuyện dễ dàng! 
Tuy cô bé Võng Yêu Tử mười bảy tuổi không vội, nhưng người 
bảy mươi tuổi như thím Tú Xuân quả là sốt ruột. Trong những 
ngày cuối đời, phải tận mắt nhìn thấy người kế tục nhà họ Lý, 
như vậy khi chết mới yên lòng nhắm mắt. Giờ thím đã già yếu, 
chỉ việc đi lại thôi đã gặp nhiều khó khăn, nói chi đến việc nhà 
nông. Chuyện đồng áng nặng nhọc và việc nhà linh tinh làm sao 
một thiếu nữ còn trẻ người non dạ có thể gánh vác nổi? Vì vậy 
thím phải nhanh chóng giới thiệu một người ở rể siêng năng và 
mạnh mẽ, vừa giúp nó làm ruộng nuôi sống gia đình, vừa giúp 
họ Lý sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Chỉ cần hoàn thành 
hai tâm nguyện này, thím thỏa lòng nhắm mắt quy tiên, cuộc 
đời này không còn gì hối tiếc.

Ngoài việc thông qua bà mối, thím Tú Xuân cũng nhờ 
người thân bạn bè để ý, nếu có người thích hợp thì mau chóng 
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mách giùm. Sau khi bác gái của Võng Yêu Tử biết chuyện, lập 
tức nhờ người chuyển lời, rằng mình có người anh em cô cậu 
họ Lâm, con trai lớn đã ba mươi tuổi, nhưng do nhà nghèo, anh 
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dưỡng một bà mẹ già, có thể nói mọi thứ vừa nhẹ nhàng vừa 
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quên công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, thậm chí còn tận tình 
giúp đỡ anh chị em nhà mình. Huống chi thím Tú Xuân tuổi 
đã cao, sau khi trăm tuổi, toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn của họ 
Lý đều do nó kế thừa, giấy tờ nhà đất đều do nó đứng tên. Nếu 
không thành phú ông, cùng lắm cũng là nông dân có nhà có 
đất, ai còn dám xem thường nó chứ? Chuyện tốt như vậy sao 
lại không làm! Nếu để vuột mất cơ hội này, dù làm ruộng vất vả 
cả đời, cũng không thể đào ra mấy mẫu ruộng, dựng được mấy 
căn nhà. Còn vợ ư? Càng ở tận chân trời xa thẳm, chỉ ngóng 
nhìn thôi, không với tới được.

Tuy Quý trẻ, lại nhanh chân lẹ tay, bề ngoài xem ra không 
chỉ thật thà hiền hậu, mà còn khá đẹp trai, nhưng cái bụng con 
người cách một lớp da, có giống với bề ngoài hay không thì 
không biết. Thím Tú Xuân thì không biết tí gì về chàng ta, chỉ 
nghe thông tin một chiều từ bên bác gái nhà họ Trương. Thậm 
chí bác gái nhà họ Trương nhiều lần cam đoan với thím, thằng 
Quý không những siêng năng thật thà, mà còn không hề biết 
các tật xấu như hút thuốc, uống rượu, đánh bạc. Một khi ở rể 
nhà họ Lý, ngoài việc đối xử tốt với Võng Yêu Tử, nó cũng phụng 
dưỡng thím Tú Xuân như mẹ ruột, tuyệt đối không để hai mẹ 
con chịu đói chịu rét, có thể nói là lòng thành không gì sánh 
bằng. Thím Tú Xuân nghe vậy, lòng thật sự nhẹ đi nhiều, cũng 
mừng là công sức bỏ ra không uổng phí.

Nhưng thím Tú Xuân cũng không phải hạng vừa, bởi 
thím không hề tin hết lời bác gái nhà họ Trương, mà cẩn thận 
hơn, thím âm thầm tìm hiểu thằng Quý, lặng lẽ quan sát việc 
nhà nông của nó. Tuy nhiên thím chỉ nghe toàn những lời tâng 
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bốc, hơn nữa qua việc cầm cuốc khiêng cày thì không thể biết 
được bản lĩnh làm nông của nó, vì thế, sự cẩn thận, đôi khi hơi 
thái quá khiến thím gặp phải phiền phức. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù 
không thể lấy chuyện nhất thời để đánh giá cả một quá trình, 
nhưng đôi khi chỉ cần thông qua hạt bụi là có thể nhìn thấy cả 
đại thiên thế giới. Nếu xét về tuổi tác và bề ngoài, viên sĩ quan 
về hưu và chàng thanh niên “cà thọt” chắc chắn không sánh 
bằng, còn xét về những mặt khác thì cũng không thể nhìn được 
bản chất từng người. Có lẽ phải xem xét biểu hiện của nó sau 
này và thử thách của thời gian thì mới biết được chân tướng.

Trong cách nghĩ đơn thuần của thím Tú Xuân, nhà thím 
có đất có ruộng, chỉ cần vợ chồng đồng tâm hiệp lực, cố gắng 
trồng trọt, chuyện cơm no áo ấm của ba người không thành 
vấn đề. Hy vọng duy nhất của thím là trong khi hai vợ chồng 
con gái còn trẻ, có thể sinh cho gia đình vắng bóng người này 
vài đứa con để nối dõi tông đường, lo chuyện hương khói, còn 
hạnh phúc sau này là do chúng tự thân tạo dựng. Thím, một bà 
lão gần bảy mươi tuổi, chẳng bao lâu sẽ về đất mẹ, nếu lúc còn 
sống được nhìn thấy cảnh đứa con gái nuôi sát cánh với mình 
trong cuộc sống có chỗ nương nhờ hạnh phúc là mãn nguyện 
lắm, nếu có thêm đứa cháu gọi thím là bà ngoại thì chết cũng 
cam lòng. Chỉ mong hai điều ước nhỏ nhoi này trở thành hiện 
thực trước khi thím nhắm mắt xuôi tay.

Chuyện Quý sắp ở rể nhà họ Lý tuy không phải là chuyện 
lớn lao gì, nhưng lại làm bùng lên sự quan tâm của cả ngôi làng 
bé xíu. Có người nói, thanh niên nhanh nhảu như Quý lẽ nào 
không lấy được vợ? Thế lại còn đổi họ ở rể nhà người, sau này 
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làm sao ngóc đầu lên nổi, thật không đáng chút nào! Nhưng có 
người nghĩ khác, cho rằng Quý chắc chắn hưởng phước căn tu 
từ kiếp trước, nếu với cái tính ít giao thiệp, kỳ quái của anh ta, 
cho dù có tiền muốn cưới vợ cũng chưa chắc có cô nào chịu gả. 
Giờ thì may mắn lấy được cô vợ xinh đẹp, lại còn suôn sẻ có 
được vườn tược, nhà cửa của họ Lý. Chắc chắn thím Tú Xuân 
nhìn lầm người mới kén loại người ở rể như Quý, sau này Võng 
Yêu Tử vô tội chắc chắn sẽ gánh thay hậu quả.

Dù cho người ngoài đánh giá thế nào, thím Tú Xuân ngoài 
việc tin tưởng bác gái nhà họ Trương, cũng một mực cho rằng 
mình không nhìn sai, vì vậy, việc Quý vào ở rể nhà họ Lý trước 
sau không thay đổi. Hôm đó, thím Tú Xuân kín kẽ chuẩn bị bàn 
tiệc, mời người lớn tuổi trong làng và một ít bà con bạn bè 
cùng đến chứng kiến. Quý ăn mặc chỉnh tề, mang theo ít hành 
lý, được bác gái nhà họ Trương dẫn sang nhà họ Lý. Tuy không 
làm rình rang như những đám cưới khác, nhưng thấy Võng Yêu 
Tử mặc áo váy bông đỏ, đầu kết hoa xuân tử, mọi người đều 
rạng rỡ nụ cười, trên mặt càng lộ rõ niềm vui. Nhưng không 
khí có chút lắng đọng, cảnh huống có chút khiên cưỡng, mọi 
người nhìn nhau gượng cười, không biết nói gì mới phải, thậm 
chí ngay cả câu chúc phúc cũng nói không rành rọt. Có thể thấy, 
“theo người” và “lấy vợ”; “kén rể” và “gả con” rõ ràng là hai tình 
cảnh, hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

Thím Tú Xuân tìm được chàng rể nhanh nhẹn như ý 
muốn, dáng vẻ của Quý cũng coi được như ai, đi chung với Võng 
Yêu Tử cũng xứng đôi vừa lứa. Việc nhà nông như cày ruộng, 
gánh phân, gieo hạt, tưới nước… cũng làm đâu ra đó. Qua thần 
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thái tươi vui của Võng Yêu Tử, có thể thấy chuyện chăn gối của 
hai đứa chắc hẳn rất vừa ý, ước mơ ẵm cháu của bà lão không 
còn mấy xa xôi. Nhìn trong ánh mắt của thím Tú Xuân, có thể 
thấy ánh lên niềm vui khôn tả. Nói cho cùng, thím không nhìn 
lầm người, hạnh phúc hai đứa dần trông thấy rõ. Từ tận đáy 
lòng của thím dâng trào niềm vui dào dạt.

Không biết có phải do tính cách ít giao tiếp hay do việc 
ở rể khiến bản thân trở nên tự ti, Quý hiếm khi nói chuyện và 
giao lưu với người trong làng, thậm chí lúc ở nhà nghe lời nói 
nào không lọt tai hay khi tâm trạng không tốt, anh ta cũng tự 
ấm ức trong lòng. Dù không hề to tiếng gây chuyện, nhưng anh 
ta không chịu ăn uống, y hệt trẻ con vậy, trốn miết trong phòng 
không ra, còn việc lên núi trồng trọt thì càng không. Đôi khi 
có người cùng canh tác trong làng hỏi chuyện, thím Tú Xuân 
và Võng Yêu Tử không muốn vạch áo cho người xem lưng, tìm 
cách lèo lái sang chuyện khác để giữ thể diện cho anh ta. Đối với 
hành vi kiểu con nít ấy, lúc đầu hai mẹ con đều lựa lời khuyên 
nhủ, cũng chẳng bao giờ nói với người khác, dẫu sao đây là 
chuyện nhà, không để người khác cười chê. Hay là Quý mới đến 
một môi trường sống khác lạ nên chưa quen, chắc qua một thời 
gian sẽ bình thường lại, nên hai mẹ con đều chờ đợi cái ngày ấy.

Thế nhưng, hành vi của Quý không đơn thuần theo cách 
nghĩ của hai mẹ con, vì họ làm bất cứ việc gì cũng phải xem tâm 
trạng hay sắc mặt của anh ta, khiến không khí gia đình hạnh 
phúc, vui vẻ, giản dị trước đây giờ trở nên nặng nề và buồn bã 
từ khi có mặt anh ta. Đây không chỉ là điều mà hai mẹ con trước 
kia chưa từng nghĩ đến, mà còn là chuyện chẳng đặng đừng. Dù 
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kén phải chàng rể tính tình kỳ quặc, làm cho thím Tú Xuân thất 
vọng, nhưng trước cái bụng của Võng Yêu Tử ngày một to lên, 
trong lòng thím vui vô cùng. Nếu như có được thằng con trai thì 
không gì hay bằng, nếu đầu lòng là con gái cũng tốt. Dù sao có 
nữ thì có nam, có nam thì có nữ, chỉ sợ là con trai con gái gì cũng 
không đẻ được. Nếu không có người lo hương khói, chắc chắn 
hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Và hôm nay, Võng Yêu Tử không chỉ 
có chồng mà còn có thai, có thể nói đây là hai điều thím hằng 
ao ước, cũng là tâm nguyện lớn nhất khi còn sống. Cho dù tính 
tình Quý có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần hai vợ chồng cơm lành 
canh ngọt, biết cảm thông với nhau, sau này sinh thêm vài đứa, 
không để hoang vườn tược, đối với thím mà nói, những chuyện 
khác đều chẳng đáng để tâm.

Vợ mang thai, bản thân sắp làm cha, nhưng Quý hầu như 
không vui gì cho lắm, ngược lại do vợ bụng mang dạ chửa cự 
tuyệt chuyện vợ chồng, làm cho Quý bị ức chế nên càng cảm 
thấy khó chịu, suốt mấy ngày không thèm nói chuyện với vợ. 
Thậm chí mỗi lần kêu ăn cơm anh ta cũng không thèm đếm xỉa, 
càng không có tâm trí làm ruộng làm nương, khiến cho Võng 
Yêu Tử không thể chịu nổi. Đôi khi không thể không tự hỏi: 
Tuy vợ chồng phải có cuộc sống chăn gối, nhưng nếu cho anh 
ta thỏa mãn tình dục, ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi thì biết 
làm sao? Tại sao Quý không chịu hiểu nỗi khổ của người bụng 
mang dạ chửa mà tạm thời kìm nén một chút, đợi cô sinh con 
sau đầy tháng rồi mới hành sự? Biết trước đàn ông khó hầu hạ 
thế này, chi bằng sống cuộc sống độc thân như trước. Võng Yêu 
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Tử trông thấy bộ dạng quỉ quái của Quý là lòng đầy chua xót 
và tủi hổ.

Nhưng gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, đành 
phải sống cuộc đời đã được định sẵn với loại đàn ông không 
biết nói lý lẽ. Cô cũng không dám mong mỏi sau này có thể 
sống hạnh phúc với nhau, nhiều chuyện giữa vợ chồng trong 
chốn khuê phòng không tiện thổ lộ với mẹ, nếu như đây là số 
mệnh thì bản thân bằng lòng gánh chịu. Nhớ khi xưa ba tuổi 
đến nhà họ Lý, được bà cụ yêu thương, bảo bọc hết mực, mạnh 
mẽ trưởng thành trong vòng tay ấm áp của bà, công ơn này mãi 
khắc sâu trong dạ. Vả lại, không bao lâu nữa bản thân sẽ trở 
thành người mẹ, sao có thể làm cho bà phiền muộn, và mình 
phải có trách nhiệm để bà thanh thản vô ưu sống trong những 
ngày cuối đời. Vì vậy, cô càng chịu đựng mọi thứ một cách 
không hề đắn đo cho đến khi bà trăm tuổi.

Sống với nhau được mấy tháng, Võng Yêu Tử nói chung 
đã hiểu được tính tình của Quý. Sở dĩ anh ta đồng ý ở rể, lý do 
đơn thuần là: một người vợ có thể đáp ứng nhu cầu tình dục 
của anh ta, và có cả nhà cửa, ruộng vườn để sau này không phải 
lo chuyện ăn chuyện ở. Anh ta hoàn toàn không biết rằng vợ 
chồng ngoài việc phải tôn trọng lẫn nhau, còn phải giữ yếu tố 
tình cảm, mà chỉ biết xem cô là công cụ để giải quyết dục vọng. 
Vì thế, cô ít khi nói chuyện với chồng, lúc giận nhau cũng không 
đoái hoài đến, nấu cơm là trách nhiệm của cô, ăn hay không là 
việc của anh ta. Tuy thím Tú Xuân từ lâu cũng biết được phần 
nào, nhưng thím luôn tin rằng một ngày chồng vợ, trăm năm ân 
tình, sau khoảng thời gian sống chung, làm quen, hai đứa trẻ 
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nhất định sẽ thương yêu nhau sống trong hạnh phúc. Huống 
chi không bao lâu nữa chúng trở thành cha mẹ, một khi đứa 
con chào đời, cảnh sống hạnh phúc trong gia đình đương nhiên 
sẽ đến, còn gì đáng để bà phải lo lắng nữa.

Cho dù bà có suy nghĩ riêng của mình, nhưng cũng không 
quên nhắc nhở:

- Võng Yêu Tử, đã có duyên thành vợ thành chồng thì 
phải biết tha thứ, thông cảm cho nhau. Tuy thằng Quý là người 
ít giao thiệp, nhưng chỉ cần việc nào ra việc đó, thấu hiểu cho 
nhau thì cũng không đến nỗi khó sống với nhau. Mẹ nhiều khi 
thấy con không nói chuyện, cũng không màng đến nó, như vậy 
cũng không đúng.

- Thưa mẹ, con sẽ nhớ lời mẹ dặn, không so đo với ảnh. 
Kiếp này phải chung mâm chung chiếu với ai thì sớm đã an bài, 
bất kể sau này tốt hay xấu, coi như là số mệnh của con! Nhưng 
kiểu người gàn dở như anh Quý, đôi khi cũng không thể du di 
được, bởi vì sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn. Nay ảnh làm rể 
nhà mình, theo lẽ phải biết phận, càng phải biết dòm trước ngó 
sau, chứ không phải hở một tí là bơ bơ cái mặt, làm như mình 
thiếu nợ ảnh vậy đó. Loại người có tính nết rác rưởi này, không 
ai có thể chịu nổi. – Võng Yêu Tử uất ức nói.

- Mẹ hiểu con nghĩ gì, đó gọi là tri nhân tri diện bất tri 
tâm ấy mà! Gặp lần đầu thì đã chịu nó rồi, là bởi tay chân nhanh 
nhẹn lại trai trẻ, còn có gương mặt thật thà phúc hậu, làm sao 
mà biết được tính nó gàn dở thế này. Mẹ nghĩ miết, hay là qua 
giai đoạn con sinh em bé, nó sẽ dần thay đổi, không thể như 
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vậy mãi suốt đời. Con cứ nhẫn nhịn thêm chút nữa, chịu đựng 
nhiều hơn chút nữa, đừng hơn thua với nó. – Thím Tú Xuân an 
ủi Võng Yêu Tử.

- Mẹ ơi, bất kể là phải chịu tủi nhục thế nào, con cũng 
chịu được. Nhưng sức chịu đựng có hạn, một khi ảnh không 
nghĩ lại mà còn làm tới, con tuyệt đối không du di với ảnh, cũng 
không tha thứ ảnh! – Võng Yêu Tử khóc đỏ cả khóe mắt nói.

- Mẹ biết con là đứa con gái ngoan, lúc đầu mẹ chỉ muốn 
con được hạnh phúc, nên không tìm ông lão lớn hơn ba mươi 
mấy tuổi cho con, cũng không muốn anh chàng cà thọt ở rể nhà 
mình, nếu như vậy cả cuộc đời, con không dám nhìn mặt người 
khác. Thế mà mẹ không hề nghĩ rằng, một đứa trai trẻ thật thà 
phúc hậu lại có tính nết kỳ lạ đến vậy. Nếu như mai mốt làm 
cha người ta mà không thay đổi, thì trách bà già này có mắt mà 
không tròng, lại đặt quá nhiều niềm tin ở bác gái con. – Thím Tú 
Xuân nói như hổ thẹn với lòng.

- Không đâu mẹ, con biết mẹ chỉ vì con, vì hạnh phúc của 
con, con có thể hiểu được tấm lòng nhân từ của mẹ. Nếu thật 
sự tìm viên sĩ quan về hưu đáng tuổi làm cha cho con, hoặc một 
chàng rể “cà thọt” đi lại khó khăn, thì con còn có điều oán trách. 
Còn nay bất hạnh gặp phải chàng rể cà chớn vốn không thể 
thấy qua bề ngoài như anh Quý, con làm sao trách cứ ai được. 
Nếu muốn trách thì phải trách số phận bạc bẽo của mình. – 
Võng Yêu Tử nói từ tận đáy lòng.

- Vài hôm nữa mẹ đi hỏi thần linh, rốt cuộc lỗi lầm bắt 
nguồn từ đâu. Nói không chừng đốt một ít giấy tiền vàng bạc 
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rồi khấn vái, sau đó vận mệnh thay đổi cũng nên. – Thím Tú 
Xuân nói một cách bất lực.

- Anh Quý chỉ đơn thuần là do tính nết tạo hóa ban 
cho, không thể thay đổi được, có hỏi thần thánh cũng chẳng 
có tác dụng gì. Mẹ à, đừng tốn công vô ích! – Võng Yêu Tử 
nhắc nhở mẹ.

- Tục ngữ có câu, hữu cầu tất ứng, đôi khi trước những 
việc đang bế tắc, thần linh có thể chỉ lối đưa đường, nếu không, 
sao có khối người thắp nhang vái lạy khắp nơi. – Thím Tú Xuân 
nói rất tự tin.

Thím Tú Xuân không nghe theo lời khuyên của Võng Yêu 
Tử, tự mình mang một bó nhang, một xấp giấy tiền vàng bạc 
cùng bánh trái để trong cái hộp lễ cúng, “trèo đèo lội suối” bằng 
một tấm lòng thành, cúng khắp các chùa miếu trên đảo, hỏi 
hết tất cả đạo tràng tại địa phương. Bất kể là gieo duyên, cúng 
dường hay tam bái cửu khấu, bà đều thành tâm thành ý cầu 
trời khấn phật hóa giải, để thằng Quý không còn bị yêu ma quỷ 
quái mê hoặc nữa, chóng thay đổi tính tình kỳ quặc, sống hòa 
thuận với Võng Yêu Tử, sớm ngày có con. Bà chấp nhận tổn thọ 
để vợ chồng nó hạnh phúc. Bà đồng cũng tuân theo lời hướng 
dẫn của thần linh, vẽ hai lá bùa, dặn bà dán một tấm trên cửa 
phòng vợ chồng chúng nó, còn một tấm đốt thành tro hòa trong 
nước cho thằng Quý uống, dân gian gọi đây là “bùa nước”. Thế 
nhưng, dán bùa thì đơn giản, chỉ cần chờ nó lên núi làm ruộng 
là dán lên được ngay, nhưng với tính cách khác người của Quý, 
liệu có uống chén nước bùa không?
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là dán lên được ngay, nhưng với tính cách khác người của Quý, 
liệu có uống chén nước bùa không?
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- Mẹ đừng lao tâm phí sức nữa. Với tính cách khác người 
của ảnh, sao có thể uống chén nước bùa này? Nói không chừng 
còn nhầm tưởng mình hại ảnh. – Võng Yêu Tử nói trong lo lắng.
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cho nó uống, để con sau này không bị tức vì nó nữa. – Thím Tú 
Xuân nói rất tự tin.

- Nếu chỉ là nước bùa, ảnh nhất định không uống. Hay là 
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- Nước bùa nhất định phải là bùa ngâm trong nước sôi, 
làm sao có thể trộn với cháo được. Nếu làm trái ý thần linh sẽ 
không có tác dụng. – Thím Tú Xuân nghĩ một hồi rồi nói tiếp: 
Vậy đi, để mẹ ngâm trong nước sôi trước rồi hẵng tính.

Thím Tú Xuân lấy một cái chén nhỏ, để bùa trong chén 
rồi đốt, chẳng bao lâu thì biến thành một nhúm tro đen, sau đó 
cho vào nửa chén nước sôi, dùng đũa khuấy đều. Khi Quý từ 
trên núi trở về, bà vội vã bưng đến cho nó và nói:

- Con à, chén nước bùa này mẹ cầu xin thần linh cho con 
đó, uống xong sẽ được bình an. Con uống nhanh đi!

Quý nhận lấy mà không thèm nhìn xem đó là thứ gì, rồi 
đặt chén lên bàn, sau đó không nói không rằng bước thẳng vào 
phòng. Không ai biết anh ta đang nghĩ gì, thậm chí ngay cả anh 
ta cũng không biết, tại sao gặp hai mẹ con là thấy chướng mắt, 
thấy mà ghét. Trong suy nghĩ khác lạ của anh ta, họ đều không 
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hiểu anh, đều là kẻ thù của anh, anh ta hoàn toàn không muốn 
nói chuyện với họ. Làm rể nhà này là lựa chọn sai lầm của anh 
ta, ngoài việc bị người đời chê cười, bản thân cũng không thể 
ngóc đầu dậy, chuyện đồng ruộng nặng nhọc càng làm anh ta 
mệt nhoài. Cái nhận được chỉ là sự thỏa mãn tình dục nơi người 
vợ, nó giúp toàn thân lẫn tâm trí anh ta thoải mái và khoái cảm 
vô cùng. Đây có lẽ là cái anh ta nhận được lớn nhất khi phải đổi 
họ ở rể làm con người khác! Nhưng hình như đây cũng là cái 
giá để đổi lại sự khinh khi của người đời, bán rẻ sức lao động, 
bị người đời trêu chọc… 

Dù sao mẹ con họ cũng là người tế nhị, không dám đòi 
hỏi anh ta quá đáng, nếu không anh ta nhất định xới tung căn 
nhà này, kể cả gà chó cũng chẳng được yên. Đã đổi họ ở rể, mặt 
mũi không còn, không ai tôn trọng, anh ta còn sợ gì nữa chứ? 
Có lẽ, trên thế gian này không gì bỉ ổi hơn ở rể, thế mà anh ta cứ 
đi vào con đường cùng đó, muốn đổi đời ư, khó đấy! Thậm chí 
hoàn toàn không thể. Trừ khi bà lão sớm lìa đời, ruộng vườn, 
nhà cửa thuộc về anh ta, thích lên núi thì lên núi, thích ngủ thì 
ngủ, không ai quản lý được. Lúc đó, Lý A Quý chính là ông lớn, 
mụ vợ mặt vàng(1) Võng Yêu Tử làm gì được anh ta?

Quý cũng có suy nghĩ riêng, hơn nữa hiện tại không ai 
làm gì được anh ta, tương lai càng không. Nhìn Quý đặt chén 
nước bùa lên bàn rồi quay người đi, thím Tú Xuân cũng lắc đầu 

1. Mụ vợ mặt vàng: Phấn trang điểm của phụ nữ ngày xưa có nhiều chất 
chì mang tính độc, sử dụng lâu ngày sẽ làm vàng da mặt. Dùng từ này 
vừa có ý chê người vợ xấu xí vừa biểu thị ý coi thường.
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không biết phải làm gì. Cho dù như vậy, thím vẫn cầu mong 
thần linh giúp Quý thoát cơn mê muội, để anh ta nhanh chóng 
làm lại con người mới, đừng để mỗi ngày vác cái mặt khó chịu 
như đứa trẻ lên ba, không chỉ làm người khác khó chịu, còn làm 
người trong làng cười chê.

- Mẹ ơi, ảnh không uống đâu! Mẹ đừng phí công vô ích. – 
Võng Yêu Tử khuyên bà.

- Võng Yêu Tử, mẹ chỉ làm được như vậy, sau này phải 
xem số con như thế nào thôi!

Thím Tú Xuân nói xong, đôi mắt ửng đỏ, có phần nghẹn 
ngào, bất giác tự hỏi: Việc thím kén rể cho Võng Yêu Tử, nói cho 
cùng là đúng hay sai? Vốn muốn tìm cho con một người đàn 
ông đáng tin cậy, để chúng có thể xây dựng một gia đình hạnh 
phúc, mai sau sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Võng Yêu Tử 
đang mang thai, không lâu nữa sẽ có một sinh linh chào đời, 
nhưng gặp thằng rể tính tình ngang bướng, khỏi phải nói là 
chịu áp lực tinh thần đến dường nào. Nếu vẫn kéo dài như vậy, 
cuộc đời thím còn gì gọi là hạnh phúc? Một đứa con gái hiền 
lành ngoan ngoãn làm sao có thể chịu đựng được sự ngược đãi 
tinh thần và bị người chồng vô tâm làm cho đau đớn? Than ôi, 
tất cả sai lầm đều do bà già này gây ra! Thím Tú Xuân càng suy 
nghĩ càng cảm thấy tủi hận trong lòng.

Thế nhưng, dù có tự trách thế nào thì mọi thứ giờ đã quá 
muộn, hy vọng duy nhất là thần phật hiển linh, thôi thúc Quý 
uống ly nước bùa, sau đó thay đổi triệt để không còn những 
hành vi xa lánh người khác và đồng tâm hiệp lực với Võng Yêu 
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Tử cùng chung tay xây dựng một gia đình ngập tràn hạnh phúc. 
Đặc biệt là hiện giờ thím đã già, không lâu nữa sẽ trở về với cát 
bụi, dù có con cháu nối dõi, nhưng không thể làm cho đứa con 
gái nuôi gắn bó với mình được sống trong những ngày thanh 
thản, mọi nỗ lực coi như đổ sông đổ biển. Chẳng may để nó chịu 
giày vò cả về thể chất lẫn tinh thần, mỗi ngày sống trong đau 
khổ, thì đó là tội lỗi của mình. Đến lúc đó, thím sẽ hối hận suốt 
đời, chết không nhắm mắt.

Thím Tú Xuân càng nghĩ càng chán, càng nghĩ càng rầu, có 
lẽ ngoài thần linh, không ai có thể làm thay đổi được thằng Quý. 
Thế là thím lại đến chùa hành lễ tam bái cửu khấu, đốt vàng mã 
nhiều hơn gấp bội, cũng theo ý chỉ của thần Vương gia, “ban cho” 
một túi “tro nhang” mang về nhà để anh ta uống; “cấp cho” một 
xấp giấy tiền vàng bạc để đốt. Rồi dặn tín nữ mang hộp lễ cúng 
bước về hướng tây mười sáu bước, cung thỉnh “Lâm Trì Bà Tỉ” 
hiện thân hóa giải. Thím Tú Xuân như gặp được cứu tinh, trước 
khi về quỳ xuống lần nữa, lạy ba lần từ tạ thần linh.

Về đến nhà, thím cẩn thận mở gói giấy màu đỏ gói tro 
thơm, tro giống như bột tiêu, rải lên thức ăn khó bị phát hiện, 
dù cũng diệu dụng như nước bùa, nhưng lại có mùi thơm của 
trầm hương. Nhưng sau khi uống liệu có hiệu quả như thím 
cầu thần linh hay không, có lẽ thần linh cũng không dám đảm 
bảo, được hay không là tùy duyên số mỗi người. Thế là thím 
đổ chung tro cùng nước sôi vào bình nước mà Quý mang lên 
núi mỗi ngày, sau đó lắc đều, một khi làm ruộng khát nước thì 
không uống cũng không được. Cộng với việc thỉnh cầu Lâm Trì 
Bà Tỉ hiển linh hóa giải, trước hai mũi tấn công như thế, muốn 
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không loại bỏ tính nết quái gở của nó còn khó nữa là! Tin rằng 
không bao lâu, vợ chồng chúng nó tất có cuộc sống hạnh phúc, 
mang lại không khí vui tươi cho cả gia đình.

Nhưng thím Tú Xuân đã xem thường đầu óc của Quý, khi 
anh ta mở nắp bình chuẩn bị uống nước, một mùi hương trầm 
nồng nặc bốc ra. Trong đầu chợt nghĩ, nhất định do bà lão ấy 
nhúng tay, sau khi nở nụ cười nhạt, anh ta đậy nắp lại mang 
bình nước về nhà. Vừa bước vào cửa, anh ta không nói lời nào 
mở nắp bình nước, đổ ào nước sôi trong bình xuống đất ngay 
trước mặt thím Tú Xuân và Võng Yêu Tử, sau đó quăng bình 
nước ra ngoài cửa rồi quay người bước vào phòng.

Thím Tú Xuân thấy vậy, lập tức ra ngoài lượm bình nước 
vào, rồi nói một cách tức tưởi:

- Tổn thọ, tổn thọ mất rồi, sao lại ra nông nỗi này!

- Mẹ, loại người này không hề biết nói lý lẽ, cứ mặc kệ 
ảnh đi! – Võng Yêu Tử an ủi mẹ.

- Mẹ sống đến từng tuổi này, chưa từng thấy loại người 
không biết phải quấy như vậy. Võng Yêu Tử, không ngờ mẹ mù 
rồi, kén cá chọn canh rốt cuộc kén cho con cái thứ này, chọn 
được loại hàng độc nhất vô nhị, nếu cứ như vậy, sẽ hại cả đời 
con. – Thím Tú Xuân nói một cách áy náy. 

- Xin mẹ đừng nói vậy, tốt xấu là do duyên số của con. 
Con chỉ cần thản nhiên đối mặt, tuyệt đối không trách mẹ, cũng 
không trách trời trách người. – Võng Yêu Tử nói.
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Tuy cô nói vậy, trong lòng lại luôn mang ơn mẹ nuôi đã 
nuôi nấng cô thành người, nhưng cô có chấp nhận số phận 
không? Cũng không hẳn như thế. Nếu kiếp này muốn có cuộc 
sống hạnh phúc và vui vẻ, cần phải thoát khỏi người đàn ông 
gàn dở này mới được. Tục ngữ nói, một ngày chồng vợ, trăm 
năm ân tình, nhưng sức chịu đựng của con người bao giờ cũng 
có hạn, hơn nữa cô vẫn còn trẻ, sao có thể chịu đựng cảnh bị 
ngược đãi tinh thần suốt đời được.

Đôi khi cô cũng suy tư, không biết có phải Quý không 
uống nước bùa, cũng không ăn tro thơm nên mới không được 
thần linh phù hộ, hay là anh ta vốn mắc chứng bệnh thần kinh, 
nay căn bệnh kỳ lạ của anh ta càng thêm trầm trọng. Trước đây 
không nói chuyện, thường hay bực tức, nay ngoài hai thứ trên, 
lại còn hở tí là quăng chén liệng bát, to tiếng gây sự, làm cho gia 
đình vốn êm ấm không còn được yên ổn nữa. Đối với Võng Yêu 
Tử, chuyện này không thể chấp nhận được.

Vào buổi chiều ngày nọ, khi Quý từ trên núi về, Võng Yêu 
Tử đã để sẵn chén đũa chuẩn bị ăn cơm. Anh ta liếc qua cái nồi, 
đột ngột hét lên:

- Buổi sáng khoai lang với cháo, buổi trưa cũng khoai 
lang với cháo, buổi tối cũng khoai lang với cháo, cô đừng hành 
hạ người ta nữa có được không!

- Mẹ bao nhiêu tuổi rồi còn ăn được, chẳng lẽ anh ăn 
không được? Anh phải biết rằng, thời buổi này ăn được khoai 
lang với cháo là phải cám ơn trời đất! Làm gì có chuyện kén 
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chọn chê khen? – Võng Yêu Tử trả lời mà không hề nể nang 
gì cả.

- Nếu ở rể nhà các người làm quần quật từ sáng đến tối 
chỉ vì ba bữa khoai lang với cháo, thì nhà chúng tôi cũng có kém 
cỏi gì! – Lời vừa dứt thì tiếng “choảng” vang lên, chén sứ vỡ vụn 
trên nền nhà.

- Lý A Quý, anh đừng quá đáng! Ăn hay không tùy anh, 
anh đừng ném chén rồi ném đũa ở đây! – Võng Yêu Tử nổi giận 
mắng thẳng vào mặt anh ta: Có giỏi thì về nhà anh mà ăn cơm!

Quý nghe xong đùng đùng nổi giận, rồi nhảy cẫng lên, 
sẵn tay quơ toàn bộ chén đũa trên bàn xuống đất, ngay cả nồi 
cháo khoai lang nóng hổi cũng bị đổ xuống đất một lượt, thiếu 
tí là phỏng chân Võng Yêu Tử. Sau đó chỉ mặt cô rồi quát:

- Cái thứ con gái thối tha từng bị tao giày vò như mày, 
có gì hay ho chứ! Ông đây thích ném đũa thì ném đũa, thích 
ném chén thì ném chén, muốn làm gì thì làm, chừng nào mới 
đến lượt mày lên tiếng. Nên nhớ, mày mãi mãi ở bên dưới tao, 
không có gì tài giỏi đâu!

Võng Yêu Tử nghe xong, nổi cơn tam bành, tức đến nỗi 
vớ lấy cây chổi đập loạn xạ vào người anh ta, miệng không 
ngừng quát:

- Cái thằng đàn ông xấu xa không biết xấu hổ như mày, có 
giỏi thì đi đi, mày đi, mày đi đi! Đi sớm để khuất mắt tao, nhà 
chúng tao không thèm loại đàn ông xấu xa không có chí khí 
như mày!
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Lúc này mặt Quý tái xanh, mặc cho Võng Yêu Tử vung 
chổi đánh mà không hề đánh lại. Sau đó nhìn trừng trừng vào 
cô ta, cố cho thấy dáng vẻ của một nam tử hán đại trượng phu 
rồi quay lưng bỏ đi.

Võng Yêu Tử càng bực tức: “Xì”, “Xì”, “Xì”, “Xì”! Phun mạnh 
nước bọt theo sau anh ta.

Khi thím Tú Xuân từ ngoài trở về, thấy Võng Yêu Tử 
nước mắt ròng ròng, trong lòng biết xảy ra chuyện không hay, 
chắc hẳn cô ta đã đến mức không thể nín nhịn được nữa mới 
có biểu hiện như vậy. Võng Yêu Tử chạy ùa đến, ôm chầm lấy 
mẹ khóc thảm thiết, và không thể không kể lại câu chuyện vừa 
rồi cho thím.

- Nhìn con tức đến mức này, có nỗi khổ tâm gì vậy? – 
Thím Tú Xuân vừa lau nước mắt cho cô vừa an ủi.

- Mẹ à, con không nhịn được nữa. Nếu như tiếp tục sống 
với loại đàn ông này, tinh thần con nhất định sẽ sụp đổ, chắc 
chắn sẽ có ngày điên mất. – Võng Yêu Tử nói trong uất ức.

- Con à, là do mẹ hại con hết, để con phải chịu uất ức 
đến như thế này. – Thím Tú Xuân vừa áy náy vừa nói một cách 
tiếc nuối.

- Không đâu mẹ. Mẹ không sai, mẹ chỉ là lo lắng cho hạnh 
phúc của con. Có điều chúng ta không biết được, ảnh là một 
người tính tình kỳ quặc. Tuy chúng ta nhẫn nhịn trăm đường, 
đã cho ảnh thời gian cũng như cơ hội, mong ảnh có thể thay 
đổi. Nhưng kỳ vọng của mình có cũng như không, ảnh không 
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những không trở thành kiểu người mà mình mong muốn, mà 
ngược lại càng trở nên thái quá. Với kẻ khùng điên không biết 
lý lẽ như vậy, làm sao con có thể sống với ảnh suốt đời! – Võng 
Yêu Tử nén sự phẫn uất và tủi hổ trong lòng, rồi lại òa khóc.

- Con gái, mẹ biết nỗi khổ của con, nhưng mẹ cũng phải 
nhắc nhở con, với tính tình gàn dở của thằng Quý, một khi đi sẽ 
không trở lại. – Thím Tú Xuân lo lắng nói.

- Hôm nay con dám lấy chổi đánh đuổi ảnh ra khỏi 
nhà, là không muốn ảnh trở về. Dù ảnh muốn về, con cũng 
lấy chổi đánh như vậy! Đối với loại người này, tim con đã 
chai cứng, thậm chí đã đến bước đường cùng. – Võng Yêu Tử 
kiên quyết nói.

- Nhưng đứa con trong bụng thì sao? – Thím Tú Xuân 
quan tâm hỏi.

- Mẹ yên tâm, con vẫn còn trẻ, bất kể là trai hay gái, con 
đều nuôi nấng thành người bằng sức lực của mình. Thà làm 
đứa con không cha, còn hơn trăm lần có một người cha điên 
khùng! Tin rằng sau khi đứa con lớn lên, nhất định nó sẽ không 
trách con. – Võng Yêu Tử nghiến răng nói.

- Con không cha không bao giờ tốt đẹp viên mãn! Một khi 
mẹ mất, một mình con sẽ ra sao? – Thím Tú Xuân hỏi một cách 
đầy nuối tiếc và lo âu.

- Mẹ ơi, con nói lại lần nữa, tuy đứa con không có cha, còn 
hơn trăm lần có một người cha điên khùng! Mẹ yên tâm, con 
nhất định nuôi con của con khôn lớn bằng sức lực của mình, 
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sau này nó lớn, nhất định sẽ hiểu nỗi khổ của mẹ nó. Mẹ không 
cần buồn rầu vì con. – Võng Yêu Tử nói một cách dứt khoát.

- Nếu như thằng Quý nghĩ thông suốt, muốn trở về, con 
có cho nó cơ hội không? – Thím Tú Xuân dò hỏi.

- Mẹ, con tuyệt đối không chấp nhận! – Võng Yêu Tử 
nghiến răng nói một cách kiên quyết: Nếu ảnh dám bước vào 
nhà một bước, con vẫn lấy chổi đánh cho anh ta ra ngoài, tuyệt 
không tha thứ cho loại đàn ông xấu xa ngông cuồng một cách 
dễ dàng được!

- Con à, mẹ hiểu tâm trạng con, tuy mọi lỗi lầm do mẹ gây 
ra, nhưng hôm nay con đã có quyết định như vậy, mẹ chỉ có thể 
tôn trọng quyết định của con. – Thím Tú Xuân không biết làm 
gì hơn rồi nghẹn ngào nói.

- Mẹ đừng trách mình nữa, mẹ không hề có lỗi, là do số 
con không tốt! Tuy nhà ta không có đàn ông, nhưng con nhất 
định gánh vác mọi trọng trách trong nhà, tuyệt đối không để 
mẹ thiếu áo đói cơm. Không còn chịu sự ngược đãi tinh thần 
của người đàn ông điên khùng ấy, sau này ba người chúng ta 
nhất định có cuộc sống tốt hơn, vui hơn! Mẹ cứ yên tâm, cũng 
xin mẹ tin con, con nhất định có đủ khả năng để chăm sóc mẹ, 
con cũng nhất định nuôi dạy con của con nên người! – Võng 
Yêu Tử tự tin nói.

- Mẹ không những không mang lại những ngày tươi đẹp 
cho con, mà còn mang đến khổ nạn cho con. Võng Yêu Tử, mẹ 
có lỗi với con. – Mắt thím Tú Xuân ửng đỏ, nắm chặt lấy tay 
Võng Yêu Tử.
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nhất định có cuộc sống tốt hơn, vui hơn! Mẹ cứ yên tâm, cũng 
xin mẹ tin con, con nhất định có đủ khả năng để chăm sóc mẹ, 
con cũng nhất định nuôi dạy con của con nên người! – Võng 
Yêu Tử tự tin nói.

- Mẹ không những không mang lại những ngày tươi đẹp 
cho con, mà còn mang đến khổ nạn cho con. Võng Yêu Tử, mẹ 
có lỗi với con. – Mắt thím Tú Xuân ửng đỏ, nắm chặt lấy tay 
Võng Yêu Tử.
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- Mẹ, từ nhỏ con đã theo mẹ lên non xuống bể, chuyện 
đồng áng không trai tráng giúp đỡ, hai mẹ con ta vẫn trồng 
trọt như thường. Tuy mẹ đã già, sức lực không còn như trước, 
nhưng con đang tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, việc ruộng 
nương con nhất định làm được, tuyệt đối không để ruộng vườn 
của tổ tiên trở nên hoang vu. Lúc đó, chỉ cần mẹ ở nhà chăm sóc 
cháu là được, còn chuyện khác mẹ không cần lo.

- Đành phải vậy thôi…
Một giọt nước mắt đau thương buồn bã cuối cùng đã lăn 

trên gương mặt đầy nếp nhăn của thím Tú Xuân. Nhưng trong 
giọt nước mắt đó, có lẽ chứa đựng sự áy náy, và cả sự tiếc nuối 
không thể bù đắp đối với con…

(Tác phẩm năm 2016)
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Hồi âm từ phương Nam 
(Lời bạt)

GS. TS. Huỳnh Như Phương

Trong lời nói đầu viết cho bản dịch tiếng Việt Tuyển tập 
truyện ngắn Trần Trường Khánh, tác giả chân thành bày tỏ ước 
vọng “đi tìm tri âm ở phương trời văn học khác”. Chợt nhớ ngày 
xưa Lưu Hiệp từng băn khoăn: “Tri âm thực khó thay! Âm thực 
khó tri mà người tri âm thực khó gặp. Gặp được tri âm là sự 
nghìn năm có một” (Văn tâm điêu long, thiên 48: Tri âm). 

Tôi là một độc giả của Trần Trường Khánh, từ phương 
Nam xa xôi, quen thuộc với văn học Trung Quốc, nhưng có phần 
xa lạ với văn học trên lãnh thổ Đài Loan đầy sóng gió, lại càng 
chưa biết gì nhiều về tác phẩm của những nhà văn trên đảo 
Kim Môn có số phận gian nan khôn xiết. Không dám nhận là 
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người tri âm, tôi chỉ thấy mình may mắn được thưởng thức tác 
phẩm này như thưởng thức “một hiện tượng, một bức tranh 
riêng biệt” (Hoàng Khắc Toàn) vừa lạ lẫm, vừa gần gũi để có thể 
ký thác vào đó một chút tâm trạng mình.

Những biến động lịch sử và xung đột ý thức hệ nửa cuối 
thế kỷ 20 đã đẩy Đài Loan và miền Nam nước tôi vào những 
tình thế hiểm nghèo. Những người đồng bào cùng trong một 
nước phải chia nhau ở hai bên chiến tuyến mà lằn ranh là một 
vùng biển (Đài Loan) hay một dòng sông (Bến Hải). Kim Môn 
(Đài Loan) và Bình Trị Thiên (Việt Nam) trở thành chảo lửa của 
chiến tranh. Một nơi là hàng cọc nhọn chống đổ bộ, một nơi là 
hàng rào điện tử McNamara, ranh giới lẽ ra là khu phi quân 
sự đó trở thành vùng tranh chấp quyết liệt nhất với bao máu 
xương đổ xuống.

Nhà văn Trần Trường Khánh đã chứng kiến hai lần khủng 
hoảng ở eo biển Đài Loan với những cuộc pháo kích, những 
trận hải chiến giữa hai bờ mà người dân Kim Môn phải chịu 
đựng. Nhưng cả sáu truyện ngắn trong tập này không nhằm 
miêu tả trực tiếp những biến cố ấy mà thể hiện những di chứng 
của thời kỳ thiết quân luật đã đè nặng lên đời sống của khoảng 
mười vạn dân Kim Môn trong hơn 36 năm ròng. 

Dù thời nào, xứ nào thì nạn nhân trực tiếp của độc tài, 
quân phiệt cũng là những người dân lành vô tội. Những oan 
khiên vô cớ rơi xuống đầu người thợ hồ như Thuận (Xe khách 
công cộng nhân dân). Những thân phận phụ nữ trôi dạt như 
Vương Mỹ Lệ , Hoàng Ngọc Tiêu trở thành món hàng chuyên 
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tay bao kẻ võ biền thô bạo (Tạm biệt đảo Hải Nam, Tướng quân 
và Gạo Bồng Lai). Những góa phụ trung hậu như chị Thiêm 
Đinh bị viên chức địa phương bắt nạt, quấy rối và làm nhục 
(Tôn Rỗ).

Truyện Tạm biệt đảo Hải Nam dẫn ta đi qua những di 
tích và thắng cảnh thu hút tầm mắt mà không che giấu được 
vết thương trên cơ thể xã hội và cơ thể người phụ nữ chìm sâu 
trong bi kịch của nghề tiếp viên. Qua Vương Mỹ Lệ, độc giả Việt 
Nam bắt gặp hình ảnh hiện đại của Thúy Kiều (Đoạn trường 
tân thanh, Nguyễn Du), Tuyết (Đời mưa gió, Khái Hưng và Nhất 
Linh), Huyền (Làm đĩ, Vũ Trọng Phụng)… trong một xã hội tự 
xưng là văn minh. Mô-típ “gặp lại cố nhân” được Trần Trường 
Khánh thể hiện tự nhiên, chân thực, để lại dư vị đắng cay mà 
không rơi vào một happy-ending giả tạo. 

 Theo thiển ý, truyện ngắn hay nhất trong tập này là 
Tướng quân và Gạo Bồng Lai. Mặc dù tác giả cẩn trọng rào đón 
rằng trong quân đội Quốc Dân Đảng có “hàng chục ngôi sao 
sáng lấp lánh với tên gọi tướng quân”, độc giả không tránh khỏi 
đặt câu hỏi rằng cái guồng máy thối nát nào đã sản sinh ra một 
Ngưu tướng quân đốn mạt như vậy? Với bút pháp trào phúng 
cay nghiệt, Trần Trường Khánh đã khắc họa sinh động chân 
dung và tính cách một “tướng quân” đồi bại, thô lỗ trong “dáng 
vẻ anh Trư”, trên đời chỉ nghiện hai món là uống rượu ngâm dái 
chó để tráng dương bổ thận, và hưởng lạc thú với Gạo Bồng Lai 
hàng tuần ở trà thất Am Tiền, đến mức “chẳng cần giữ gìn tinh 
lực để phản công đại lục” (!).



250 250 

 Cảm hứng phê phán, đả kích trong tác phẩm Trần 
Trường Khánh không dừng lại đó. Đọc truyện Xe khách công 
cộng nhân dân, tôi liên tưởng đến tác phẩm của Franz Kafka, 
Aziz Nesin, Slawomir Mrozek, Bùi Ngọc Tấn, với những con 
người thuần phác, vô tội bị chụp mũ, bức cung, tra tấn một 
cách oan khuất chỉ vì một lý do vớ vẩn, tuy về sau có được 
minh oan, trả lại danh dự thì tâm hồn cũng đã tổn thương 
nghiêm trọng mà không thể oán trời trách người được nữa, 
đành tự an ủi mình “đã không may sinh nhầm thời đại”. 
Truyện ngắn này là một bản luận chứng đầy mỉa mai về tình 
trạng nhà cầm quyền có thể nhân danh những lý lẽ tốt đẹp 
như bảo vệ an ninh quốc gia để đẩy dân lành vào vòng tai họa 
ở “nơi không ánh mặt trời”. 

Thế đó, những thiên truyện hiện thực của Trần Trường 
Khánh cho thấy bạo lực và sự vô đạo có thể bóp nghẹt cuộc sống 
của một vùng đất như thế nào. Nhân vật Trần, vốn là một nhà 
văn, từng thốt lên cay đắng: “Con người thật hiểm ác. Chẳng 
phải các người luôn mồm nói rằng phải cải cách cái xã hội bất 
lương này, phải kiến lập một xã hội hoàn hảo tốt đẹp, nhưng 
tại sao không cách nào xóa bỏ được ánh mắt của lợi danh và 
quyền lực?”.

Nhưng nghĩa vụ của một nhà văn, dù không thiếu khiêm 
tốn, đòi hỏi ông ta không được thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và lòng 
yếm thế, nhất là khi ngòi bút được truyền cho sức mạnh tinh 
thần và những đức tính tốt đẹp mà những người dân giàu 
lương tri ở Kim Môn, tuy có lúc phải “ngậm miệng làm ngơ, 
mũ ni che tai” trước cường quyền để “tránh chuốc họa vào 
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Nam qua bản Việt ngữ do các dịch giả ở Trường Đại học Khoa 
học xã hội - nhân văn và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện. Đối với riêng tôi, tập truyện này không chỉ mở 
ra cánh cửa nhận thức về một xứ sở lắm trầm luân như quê 
hương tôi, mà còn đem lại kinh nghiệm mỹ cảm về sức lôi cuốn 
của nghệ thuật ngôn từ, như cách nói của Chu Quang Tiềm, nhà 
mỹ học hiện đại Trung Hoa được tiếp nhận ở cả Đài Loan và 
Việt Nam.
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thân”, cuối cùng không để cho ai tước đoạt. Ở bên kia và bên 
đây, con người chân chính đều tin vào lẽ phải và điều thiện, tin 
rằng “ở hiền gặp lành, ác giả ác báo”, như tục ngữ đã nói. Dù đã 
rơi vào hầm lửa của một xã hội đầy cạm bẫy, người “thần nữ” 
vẫn không thôi nuôi khát vọng về nhân tính, tình yêu và cái 
đẹp: “Khi em đã rửa sạch đôi tay đầy bùn tanh, em sẽ rửa sạch 
những vết nhơ trong lòng em bằng chính đôi tay của mình; em 
muốn khi em trao cho anh, em là người trong sạch và hoàn mỹ, 
dù em đang ở chân trời góc biển nào đó…”.

Những người như chị Thiêm Đinh, Xuân Đào, Võng Yêu 
Tử đều coi trọng đạo lý dân gian, phong hóa làng quê và phẩm 
giá của người phụ nữ. Đó là sức mạnh khiến Thiêm Đinh trụ 
vững mà Tôn Rỗ dù mưu ma chước quỷ cũng không làm cho 
gục ngã. Đó là lẽ sống tự lập và tự trọng khiến Võng Yêu Tử, 
không oán trách số phận, thà lấy sức mình nuôi con, nuôi mẹ 
chứ không làm kẻ phụ tùy của người chồng gàn dỡ. Đó là phản 
ứng thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương của Xuân 
Đào, người đàn bà đầy chất sinh thực khí, đã chọn cái chết để 
rửa nỗi nhục của mình. Những người phụ nữ đó sản sinh từ thổ 
nhưỡng, khí hậu Kim Môn, đồng thời cũng là hình ảnh người 
phụ nữ Á Đông trọng nhân cách, mà trên đất nước Việt Nam 
chúng tôi thời nào cũng có.

Tác phẩm của Trần Trường Khánh cho thấy văn học ở 
một địa phương có thể vươn ra khỏi các bức tường để tìm 
thấy sự đồng cảm của người đọc qua sự hiệp thông với chủ 
nghĩa nhân đạo. Xin trân trọng cảm ơn tác giả và giáo sư Trần 
Ích Nguyên đã bắc cầu cho tác phẩm này đến với bạn đọc Việt 
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của nghệ thuật ngôn từ, như cách nói của Chu Quang Tiềm, nhà 
mỹ học hiện đại Trung Hoa được tiếp nhận ở cả Đài Loan và 
Việt Nam.
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