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NGƯỜI BẮN TỈA



Chạng vạng tháng sáu kéo dài mờ ảo trong màn đêm. Dublin nằm trong bóng tối bao

trùm, ánh sáng lờ mờ của mặt trăng chiếu xuyên qua những đám mây, tạo nên một thứ

ánh sáng chập choạng khi bình minh đến gần trên những con phố và vùng nước tối

của Liffey. Xung quanh Four Courts bị bao vây, những khẩu súng hạng nặng gầm rú.

Đó, đây trong thành phố, súng máy và súng trường phá vỡ sự im lặng của màn đêm,

một cách co thắt, giống như tiếng chó sủa trên những trang trại đơn độc. Nội chiến

giữa Đảng Cộng hòa và đảng Tự do đang xảy ra .

Trên một sân thượng gần Cầu O’Connell, một tay súng bắn tỉa của Đảng Cộng hòa

đang nằm quan sát. Bên cạnh anh ta là khẩu súng trường và trên vai anh ta đeo một

cặp kính dã chiến. Khuôn mặt thư sinh, gầy gò, khổ hạnh nhưng ánh mắt lại toát lên tia

lạnh lùng của kẻ cuồng tín. Chúng sâu thẩm và trầm tư, đôi mắt của một người đàn ông

quen nhìn cái chết.

Anh ta ăn ngấu nghiến một cái bánh sandwich. Anh ta đã không ăn gì kể từ sáng. Anh

vội vã ăn . Ăn xong chiếc bánh sandwich anh lấy một chai rượu whisky từ trong túi ra

uống một hơi cạn sạch. Sau đó anh ta bỏ chai lại vô túi của mình. Dừng lại một chút

anh cân nhắc xem mình có nên mạo hiểm hút thuốc hay không. Thật là nguy hiểm.

Chớp sáng có thể được nhìn thấy trong bóng tối, và có kẻ thù đang theo dõi. Anh quyết

định mạo hiểm.

Đặt điếu thuốc giữa môi, anh đánh một que diêm, hít khói vội vàng rồi tắt lửa. Gần như

ngay lập tức, một viên đạn rơi trúng lan can của mái nhà. Người bắn tỉa lấy một hơi

nữa và dập điếu thuốc. Xong, anh ta khẽ chửi thề và bò sang bên trái.

Một cách thận trọng anh nhấc người lên nhìn qua lan can. Có một tia sáng và một viên

đạn vụt qua đầu anh ta, ngay lập tức anh nằm mọp xuống. Anh đã nhìn thấy ánh lóe.

Nó đến từ phía đối diện của đường phố.

Anh lăn qua mái nhà tới một ống khói ở phía sau, và từ từ thu người về phía sau đó,

cho đến khi mắt anh ngang với phần trên của lan can. Không có gì để nhìn thấy, chỉ là

đường viền lờ mờ trên nền trời xanh của nóc nhà đối diện. Kẻ thù của anh đã được

che khuất.

Liền lúc đó một chiếc xe bọc thép đi qua cầu và từ từ tiến lên đường. Nó dừng lại ở

phía đối diện của con đường, phía trước năm mươi thước. Người bắn tỉa có thể nghe

thấy tiếng rì rầm của động cơ. Tim anh đập nhanh hơn. Đó là một chiếc xe của kẻ thù.

Anh muốn nổ súng, nhưng anh biết điều đó là vô ích. Đạn của anh ta sẽ không bao giờ

xuyên thủng lớp thép bao bọc con quái vật màu xám.

Rồi vòng qua góc đường, một bà già xuất hiện, đầu khoác một chiếc khăn choàng rách

nát. Bà ta bắt đầu nói chuyện với người đàn ông trong tháp xe. Bà ta chỉ lên mái nhà

nơi người bắn tỉa đang nằm. Một người chỉ điểm.



Tháp pháo mở ra. Một người đàn ông lú đầu tới vai ngó về phía người bắn tỉa. Người

lính bắn tỉa nhấc khẩu súng của mình lên bắn. Cái đầu gục mạnh vào thành tháp pháo.

Người phụ nữ lao về phía con đường bên cạnh. Lính bắn tỉa lại nổ súng. Người đàn

bà lăn vòng và ngã xuống rãnh nước.

Đột nhiên từ mái nhà đối diện, một phát súng vang lên và người lính bắn tỉa bị rớt khẩu

súng xuống chửi đổng. Khẩu súng trường va vào mái nhà. Người bắn tỉa nghĩ rằng

tiếng động sẽ  gây nguy hiểm tính mạng. Anh khom người nhặt khẩu súng trường lên.

Anh không thể nhấc nó lên. Cánh tay của anh ta đã chết. “Mình bị trúng đạn,” anh ta

thều thào.

Buông người xuống mái nhà, anh bò trở lại lan can. Với bàn tay trái của mình, anh cảm

thấy cánh tay phải bị thương. Máu rỉ ra qua ống tay áo khoác. Không đau, chỉ là một

cảm giác tê liệt, như thể cánh tay đã bị chặt đứt.

Ngay lập tức anh rút con dao từ trong túi ra, mở nó trên bao lơn của lan can, và cắt toạt

ống tay áo. Có một lỗ nhỏ nơi viên đạn đã chui vào. Ở phía bên kia không có lỗ. Viên

đạn đã găm vào và nó đã làm gãy xương. Anh bẻ quặp cánh tay bên dưới vết thương.

cánh tay cong ra sau một cách dễ dàng. Anh nghiến răng để chịu đựng.

Sau đó, cởi áo đang mặc ra, anh dùng dao mở túi thuốc. Anh bẻ cổ chai i-ốt và đổ chất

lỏng đắng vào vết thương. Một cơn đau kịch liệt cấu xé, anh đặt bông gòn lên vết

thương và quấn băng, buộc lại bằng hai hàm bằng răng của mình.

Sau đó, anh nằm yên dựa vào lan can, và nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng.

Đường phố bên dưới tất cả đều yên lặng. Chiếc xe bọc thép lao nhanh qua cầu, với

đầu của xạ thủ máy treo lơ lửng trên tháp pháo. Xác người phụ nữ nằm im dưới rãnh

nước.

Tay súng bắn tỉa nằm im trong một thời gian dài để dưỡng cánh tay bị thương và lên kế

hoạch tẩu thoát. Vào buổi sáng, không thể để bị trông thấy  đang bị thương trên mái

nhà. Kẻ thù trên mái nhà đối diện canh chừng cuộc chạy trốn của anh. Anh phải giết kẻ

thù đó và anh không thể sử dụng súng trường của mình. Anh chỉ có một khẩu súng lục

ổ quay để làm việc đó. Sau đó, anh nghĩ ra một mưu kế.

Cởi nón lưỡi trai ra, anh đặt nó lên đầu súng trường. Sau đó, anh đẩy khẩu súng

trường từ từ lên trên lan can, cho đến khi cái nón có thể nhìn thấy từ phía đối diện của

đường phố. Gần như ngay lập tức có một phản hồi, và một viên đạn xuyên qua giữa

cái nón. Người bắn tỉa nghiêng khẩu súng trường về phía trước. Chiếc mũ lưỡi trai rơi

xuống đường. Sau đó, nắm ở giữa khẩu súng trường, người bắn tỉa thả tay trái qua

mái nhà và giữ nó treo lơ lửng, vô hồn. Một lúc sau anh ta thả khẩu súng xuống

đường. Sau đó anh tuột xuống mái nhà, kéo theo cánh tay.



Bò nhanh bằng đôi chân, anh nhìn lên góc mái nhà. Mưu mẹo của anh ta đã thành

công. Kẻ bắn tỉa kia, nhìn thấy nón và súng trường rơi, nghĩ rằng hắn ta đã giết đối

phương. Bây giờ hắn ta đang đứng trước dãy ống khói, nhìn qua, với cái đầu in bóng

rõ ràng trên bầu trời phía Tây.

Người lính bắn tỉa của Đảng Cộng hòa mỉm cười và nâng khẩu súng lục của mình lên

trên mép của lan can. Khoảng cách khoảng năm mươi thước – một phát chí mạng

trong ánh sáng lờ mờ, và cánh tay phải của anh ta đang làm anh ta đau như một ngàn

con quỷ. Anh đã nhắm ngay mục tiêu . Tay anh phát run lên. Mím chặt môi, anh hít một

hơi thật sâu và bắn. Anh gần như bị chói tai với tiếng dội và cánh tay của anh giật rung

lên.

Rồi khi khói tan, anh nhìn sang và thốt lên vui sướng. Kẻ thù của anh đã bị trúng đạn.

Hắn ta quay cuồng trên lan can trong cơn đau đớn chết đi sống lại. Hắn cố gắng giữ

chân mình, nhưng hắn đang từ từ ngã về phía trước như thể trong một giấc mơ. Khẩu

súng trường rơi khỏi tay hắn, chạm vào lan can, ngã lăn ra, văng khỏi cột của một tiệm

cắt tóc bên dưới và sau đó va xuống vỉa hè.

Rồi người đàn ông hấp hối trên mái nhà quỵ ngã về phía trước. Thân mình đảo vòng

trên không và rơi đập mạnh xuống đất nằm bất động.

Người lính bắn tỉa trông thấy kẻ thù của mình ngã xuống, anh ta rùng mình. Niềm đam

mê chiến trận biến mất, anh thấy hối hận, cắn rứt. Mồ hôi túa ra từng hạt trên trán. Kiệt

sức vì vết thương của mình và vì cả ngày hè dài nhịn ăn nằm quan sát trên mái nhà,

anh hãi hùng trước hình ảnh tan tành khủng khiếp của kẻ thù đã chết. Hàm răng của

anh run lập cập, anh bắt đầu nói ngọng với chính mình, nguyền rủa chiến tranh,

nguyền rủa chính mình, nguyền rủa tất cả mọi người.

Anh nhìn khẩu súng lục đang bốc khói trên tay, nguyền rủa, ném nó xuống mái nhà

dưới chân mình. Khẩu súng lục phát ra chấn động và viên đạn bay vụt qua đầu người

lính bắn tỉa. Anh giật mình lấy lại bình tĩnh. Bình tâm trở lại, đám mây sợ hãi thoát ra

khỏi tâm trí và anh bật cười.

Lấy bình rượu whisky từ trong túi ra, anh uống cạn vì cơn khát. Anh cảm thấy tinh thần

bạo dạn. Anh quyết định rời khỏi mái nhà ngay lập tức và đi tìm đại đội trưởng của

mình để tường thuật.

Xung quanh đều im ắng. Không có nhiều nguy hiểm khi đi qua các đường phố. Anh

nhặt lại khẩu súng lục của mình, cho vào túi. Sau đó anh ta luồn qua giếng trời xuống

ngôi nhà bên dưới.



Khi người bắn tỉa đến mặt đường, anh ta đột nhiên cảm thấy tò mò về danh tính của

tay súng bắn tỉa đối phương mà anh đã giết. Anh nhất định rằng hắn ta là một người

bắn giỏi, cho dù hắn là ai. Anh tự hỏi mình có biết hắn không. Có thể hắn ta đã ở trong

đội của chính mình trước khi chia tay trong quân đội. Anh quyết định đánh liều đi qua

để xem hắn. Anh nhìn quanh góc phố O’Connell. Phía trên của con phố có tiếng súng

lớn, nhưng xung quanh đây tất cả đều yên tĩnh.

Người bắn tỉa lao qua đường. Một khẩu súng máy xé toạc mặt đất xung quanh anh ta

với một loạt đạn, nhưng anh đã thoát. Anh cúi xuống bên cạnh cái xác. Súng máy

ngừng lại.

Người lính bắn tỉa lật cái xác chết và nhận ra khuôn mặt anh trai của mình.



Bắn Một Con Voi

Tác giả: George Orwell (1903-1950)

Người dịch: Quách Chương



Với tư cách là một cảnh sát, tôi cũng là một mục tiêu rõ ràng và sẽ bị mắc bẫy bất cứ

khi nào họ thấy có vẻ an toàn để làm như vậy. Khi một người Miến Điện nhanh nhẹn

ngáng chân tôi trên sân bóng và trọng tài người Miến Điện khác nhìn sang hướng

khác, đám đông hét lên với những tràng cười đáng ghê tởm. Điều này đã xảy ra nhiều

hơn một lần. Cuối cùng, những khuôn mặt vàng hoe chế nhạo của những người đàn

ông trẻ tuổi mà tôi gặp ở khắp mọi nơi, những lời lăng mạ đuổi theo khiến tôi căng

thẳng mặc dù đang ở một khoảng cách khá an toàn. Các tu sĩ Phật giáo trẻ tuổi là

những người tệ nhất. Có vài nghìn người trong số bọn họ trong thị trấn và dường như

không có ai có công việc để làm ngoại trừ việc đứng ở các góc phố và chế nhạo

những người châu Âu.

Tất cả điều này gây bối rối, khó chịu. Vào thời đó, tôi đã hiểu rằng chủ nghĩa đế quốc là

một điều tệ hại và tôi bắt đầu muốn thoát khỏi công việc càng sớm càng tốt. Về mặt lý

thuyết, tất nhiên và kín đáo, tôi đã hết lòng vì người Miến Điện để chống lại những kẻ

áp bức họ, người Anh. Đối với công việc tôi đang làm, tôi ghét nó cay đắng hơn tôi có

thể giải thích. Trong một công việc như vậy, bạn thấy sự bẩn thỉu của Đế chế rất rõ.

Những người tù khốn khổ co ro bị nhốt trong những chiếc lồng hôi hám, khuôn mặt

xám xịt, co rúm của những người bị kết án lâu năm, đôi mông đầy sẹo của những

người đàn ông đã từng bị đốt bằng tre, tất cả những điều ấy đã khiến tôi có cảm giác

tội lỗi không thể chịu đựng được. Nhưng tôi không thể nào thấy xa hơn. Tôi còn trẻ, ít

học và tôi phải suy nghĩ vấn đề của mình trong sự im lặng hoàn toàn áp đặt cho mọi

người Anh ở phương Đông. Tôi thậm chí còn không biết rằng Đế quốc Anh đang chết,

tôi vẫn ít biết rằng nó tốt hơn rất nhiều so với các đế chế trẻ hơn sau này sẽ thay thế

nó. Tất cả những gì tôi biết là tôi bị mắc kẹt giữa lòng căm thù đế chế mà tôi phục vụ và

cơn thịnh nộ của tôi chống lại những con thú nhỏ hung ác, những kẻ cố gắng khiến

công việc của tôi trở nên bất khả thi.

Với một phần trong tâm trí, tôi nghĩ về Vương quốc Anh như một chế độ chuyên chế

không thể phá vỡ, như một thứ gì đó bị kìm hãm vĩnh viễn, theo ý muốn của những

người dân nô lệ. Với phần khác, tôi nghĩ rằng niềm vui lớn nhất trên thế giới này là lái

được lưỡi lê vào ruột của một nhà tu hành Phật giáo. Những cảm giác như thế này là

nảy sinh bình thường của chủ nghĩa đế quốc; bạn hãy thử hỏi bất cứ quan chức Anh-

Ấn nào xem lúc bạn gặp họ đang làm nhiệm vụ.

Ở Moulmein, miền dưới Miến Điện, tôi bị rất nhiều người ghét, chỉ một lần duy nhất

xảy ra trong đời tôi trở nên quan trọng. Tôi là cảnh sát sư đoàn của thị trấn, và cảm

thấy rất cay đắng bởi lối chống đối người châu Âu một cách nhỏ mọn, không mục đích.

Không ai đủ can đảm để gây bạo loạn, nhưng nếu một phụ nữ châu Âu đi ngang qua

chợ một mình thì có lẽ ai đó sẽ nhổ nước trầu lên váy của cô ấy.



Một ngày nọ, những gì xảy ra trong cái vòng lẩn quẩn đã được làm sáng tỏ. Bản thân

nó chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng nó đã cho tôi cái nhìn rõ hơn so với trước đây về bản

chất thực sự của chủ nghĩa đế quốc, động cơ thực sự mà các chính phủ chuyên chế

hành động. Một buổi sáng sớm, viên thanh tra phụ ở đồn cảnh sát ở đầu kia của thị

trấn gọi điện cho tôi và nói rằng một con voi đang tàn phá khu chợ. Tôi vui lòng đến và

làm gì đó với nó? Tôi không biết mình có thể làm gì, nhưng tôi muốn xem chuyện gì

đang xảy ra và tôi đã lên ngựa và khởi hành. Tôi mang theo khẩu súng trường, một

khẩu .44 Winchester cũ và quá nhỏ để giết một con voi, nhưng tôi nghĩ rằng tiếng ồn có

thể hữu ích trong việc khủng bố. Nhiều người Burman đã chặn tôi trên đường đi và kể

cho tôi nghe về những việc làm của con voi. Tất nhiên, đó không phải là một con voi

hoang dã, mà là một con voi đã được thuần hóa đã đến thời kỳ nổi loạn. Nó đã bị xích,

như mọi con voi được thuần hóa khi cuộc tấn công “phải xảy ra” của chúng đã đến lúc.

Nhưng vào đêm hôm trước, nó đã bị đứt xích và trốn thoát. Quản tượng của nó, người

duy nhất có thể quản lý nó khi nó ở trong trạng thái đó, đã lên đường truy đuổi, nhưng

đã đi sai hướng và đến lúc này đã đi được mười hai tiếng đồng hồ. Vào buổi sáng,

con voi đột nhiên xuất hiện trở lại trong thị trấn.

Người dân Miến Điện không có vũ khí và khá bất lực trước nó. Nó đã phá hủy túp lều

tranh của ai đó, giết một con bò, tấn công một số quầy bán trái cây và ngấu nghiến hết

hàng hóa; Nó cũng đã gặp một chiếc xe tải chở rác đô thị, khi người lái xe nhảy ra nó

đã kéo gót anh ta, lật đổ chiếc xe và gây ra thương tích trầm trọng.

Viên thanh tra phụ người Miến Điện và một số cảnh sát Ấn Độ đang đợi tôi ở nơi

người ta nhìn thấy con voi. Đó là một khu phố rất nghèo, một mê cung của những túp

lều tranh lợp bằng lá cọ, quanh co trên một sườn đồi dốc. Tôi nhớ rằng đó là một buổi

sáng mây mù, ngột ngạt, trời bắt đầu mưa. Chúng tôi bắt đầu hỏi mọi người xem con

voi đã đi đâu và như thường lệ, không thu được bất kỳ thông tin xác định nào. Đó luôn

là trường hợp ở phương Đông; một câu chuyện luôn nghe rất rõ ràng ở khoảng cách

xa, nhưng bạn càng đến gần hiện trường của các sự kiện thì nó càng trở nên mơ hồ

hơn. Một số người nói rằng con voi đã đi về một hướng, một số nói rằng nó đã đi theo

hướng khác, một số tuyên bố thậm chí không nghe nói về con voi nào. Tôi gần như đã

quyết định rằng toàn bộ câu chuyện chỉ là một mớ bòng bong, khi chúng tôi nghe thấy

những tiếng la hét cách xa hơn một chút. Có một tiếng la to, đầy tai tiếng “Biến đi con!

Biến đi ngay lập tức!” và một bà già với cái cành cây trên tay đi vòng qua góc túp lều,

xua đuổi đám đông trẻ em trần truồng một cách thô bạo. Một số phụ nữ khác theo sau,

tặc lưỡi và kêu lên; rõ ràng là có một cái gì đó mà bọn trẻ lẽ ra không được nhìn thấy.



Tôi vòng qua túp lều và thấy xác một người đàn ông nằm ngổn ngang trong bùn. Anh

ta là một culi da đen người thiểu số Ấn Độ, gần như khỏa thân, và anh ta mới chết

được nhiều phút. Người dân kể rằng con voi đã bất ngờ lao tới vòng qua góc chòi,

dùng vòi bắt lấy anh ta, đạp chân lên lưng và quật anh ta xuống đất. Bây giờ là mùa

mưa, mặt đất mềm và khuôn mặt của anh ta đã hằn lên một rãnh sâu dài vài thước.

Anh ta đang nằm sấp với cánh tay bị chôn cứng và đầu ngoẹo hẳn sang một bên.

Khuôn mặt lem lấm bùn đất, đôi mắt mở to, nhe răng và cười toe toét với vẻ thống khổ

khôn nguôi. Nhân tiện, đừng bao giờ nói với tôi rằng người chết trông yên bình. Hầu

hết các xác chết tôi từng thấy đều trông rất dị hợm. Sự ma sát của bàn chân con thú to

lớn đã lột da lưng cậu gọn gàng như da một con thỏ. Ngay khi nhìn thấy người đàn

ông đã chết, tôi sai anh cần vụ đến nhà một người bạn gần đó để mượn một khẩu

súng trường bắn voi. Tôi đã gửi con ngựa lại vì không muốn nó nổi điên lên do sợ hãi

và quẳng tôi xuống khi nó ngửi thấy mùi của con voi.

Người cần vụ trở lại trong vài phút với một khẩu súng trường và năm băng đạn. Đúng

lúc đó, một số người Burman đã đến và nói với chúng tôi rằng con voi đang ở trong

cánh đồng lúa bên dưới, chỉ cách đó vài trăm thước. Khi tôi bắt đầu đi về phía trước,

thực tế, toàn bộ dân chúng địa phương đã đổ ra khỏi nhà và đi theo tôi. Họ đã nhìn

thấy khẩu súng trường và tất cả đều hét lên một cách phấn khích rằng tôi sẽ bắn con

voi. Họ đã không thể hiện sự quan tâm nhiều đến con voi khi nó chỉ đang tàn phá nhà

của họ, nhưng giờ thì khác khi nó sắp bị bắn. Nó gây cho họ sự hào hứng giống như

trông thấy một đám đông người Anh; ngoài ra họ muốn thịt. Điều đó khiến tôi mơ hồ

khó chịu.

Tôi không có ý định bắn con voi, tôi chỉ đơn thuần cử khẩu súng trường đến để tự vệ

nếu cần và việc có một đám đông theo dõi luôn là điều vô cùng đáng lo ngại. Tôi hành

quân xuống đồi, quan sát và cảm thấy mình thật ngu ngốc, với khẩu súng trường trên

vai và một đội quân ngày càng đông người chen lấn theo gót mình. Ở phía dưới, khi

bạn rời khỏi những túp lều, có một con đường đầy kim loại và xa hơn là một cánh đồng

ngập ngụa trấu rộng hàng nghìn thước, chưa được cày xới nhưng sũng nước từ

những cơn mưa đầu mùa và rải rác với rơm rạ. Con voi đang đứng cách đường tám

thước, bên trái hướng về phía chúng tôi. Nó không hề để ý đến đám đông đang lại

gần. Nó đang xé những bó cỏ, đập vào đầu gối cho sạch rồi nhét vào miệng.

Tôi đã dừng lại trên đường. Ngay khi nhìn thấy con voi, tôi hoàn toàn biết chắc rằng

mình không nên bắn nó. Việc bắn một con voi đang làm việc là một vấn đề nghiêm

trọng. Nó có thể so sánh với việc phá hủy một bộ máy móc khổng lồ và tốn kém và rõ

ràng người ta không nên làm điều đó nếu có thể tránh được. Và ở khoảng cách đó,

bình yên ăn uống, con voi trông không nguy hiểm hơn một con bò. Khi đó và bây giờ

tôi nghĩ rằng thời khắc nổi loạn của nó đã tắt; trong trường hợp đó nó sẽ chỉ đi lang

thang một cách vô hại cho đến khi người quản tượng quay lại và bắt được nó. Hơn

nữa, tôi không muốn bắn nó. Tôi quyết định sẽ theo dõi nó một chút để đảm bảo rằng

nó không trở nên hoang dã một lần nữa, và sau đó tôi về nhà.



Nhưng ngay lúc tôi liếc nhìn đám đông đang theo dõi mình. Đó là một đám đông vô

cùng lớn, ít nhất là hai nghìn người và đang tăng lên theo từng phút. Họ chặn hai bên

một đoạn dài đường. Tôi nhìn lên phía trên, cả biển người mặt da vàng ăn bận quần

áo sặc sỡ, tất cả đều vui mừng và phấn khích trước sự việc vui vẻ này, tất cả chắc

chắn rằng con voi sắp bị bắn. Họ đang quan sát tôi như thể họ sẽ xem một người sắp

cố ý thực hiện một trò lừa. Họ không thích tôi, nhưng với khẩu súng trường thần kỳ

trong tay tôi, trong giây lát, tôi rất đáng xem. Và đột nhiên tôi nhận ra rằng sau cùng thì

tôi phải bắn con voi. Mọi người trông đợi điều đó ở tôi và tôi phải làm điều đó. Tôi có

thể cảm thấy hai nghìn ý chí của họ đang thúc ép tôi về phía trước, không thể cưỡng lại

được. Và chính vào lúc này, khi đứng đó với khẩu súng trường trên tay, lần đầu tiên tôi

hiểu được sự rỗng tuếch, vô ích của quyền thống trị của người da trắng ở phương

Đông. Đây là tôi, người đàn ông da trắng với khẩu súng của mình, đứng trước đám

đông bản địa không vũ trang, dường như là diễn viên chính của kịch bản; nhưng trên

thực tế, tôi chỉ là một con rối bị điều khiển vô lý bởi ý chí của những khuôn mặt da vàng

ở đằng sau.

Vào lúc này, tôi nhận ra rằng khi người da trắng trở thành bạo chúa thì chính quyền tự

do của anh ta sẽ bị anh ta hủy hoại. Anh ta trở thành một loại hình nộm rỗng tuếch,

hình dạng thông thường của một quý ngài. Vì điều kiện cai trị của anh ta là anh ta phải

dành cả đời để cố gắng gây ấn tượng với “người bản xứ”, và vì vậy trong mọi cuộc

khủng hoảng, anh ta phải làm những gì mà “người bản xứ” mong đợi ở anh ta. Anh ta

đeo một chiếc mặt nạ, và khuôn mặt của anh ta phải thay đổi thích ứng với nó. Tôi phải

bắn con voi. Tôi đã cam kết làm điều đó khi tôi giử súng trường. Một quý Ngài phải

hành động như một quý Ngài; anh ta phải tỏ ra kiên quyết, biết suy nghĩ của mình và

làm những việc chắc chắn. Để đạt được tất cả những điều đó, súng trường trong tay,

với hai nghìn người đang diễu hành theo gót tôi, và sau đó đi một cách yếu ớt, không

làm gì cả, không, điều đó là không thể. Đám đông sẽ cười nhạo tôi. Và cả cuộc đời tôi,

cuộc sống của mỗi người da trắng ở phương Đông, là một cuộc đấu tranh lâu dài để

không bị chê cười.

Nhưng tôi không muốn bắn con voi. Tôi nhìn nó đập đống cỏ vào đầu gối của nó, với

tính chăm chỉ của một bà nội mà loài voi sẵn có. Đối với tôi, dường như bắn nó là giết

người. Ở độ tuổi đó, tôi không còn giận dữ về việc giết động vật, nhưng tôi chưa bao

giờ bắn một con voi và cũng không bao giờ muốn làm vậy. Bằng cách nào đó, việc giết

một con vật lớn dường như luôn là điều tệ hơn. Bên cạnh đó, còn xem chủ nhân của

con thú sẽ tính sao? Còn sống, con voi trị giá ít nhất một trăm bảng Anh; đã chết, nó sẽ

chỉ đáng giá bằng chiếc ngà của mình, có thể là năm pound. Nhưng tôi phải hành động

nhanh chóng. Tôi quay sang một số người Burman trông có kinh nghiệm đã có mặt ở

đó khi chúng tôi đến, và hỏi họ xem con voi đã hoạt động như thế nào. Tất cả họ đều

nói một điều giống nhau: “Nó không để ý đến bạn nếu bạn để yên nó một mình, nhưng

nó có thể tính sổ nếu bạn đến quá gần nó.”



Tôi hoàn toàn rõ ràng tôi phải làm gì. Tôi phải đi bộ tới bên trong, chẳng hạn, cách con

voi 25 thước Anh và kiểm tra hành vi của nó. Nếu nó lao vào, tôi có thể bắn; nếu nó

không để ý đến tôi, tôi sẽ an toàn để rời khỏi nó cho đến khi người quản tượng trở lại.

Nhưng tôi cũng biết rằng tôi sẽ không làm như vậy. Tôi là một người bắn kém với một

khẩu súng trường và mặt đất là bùn mềm mà người ta có thể chìm xuống ở mỗi bước

đi. Nếu con voi lao tới và tôi bắn trượt nó, tôi sẽ có nhiều cơ hội giống như một con cóc

nằm dưới một chiếc xe lu. Nhưng ngay cả khi đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều đến làn

da của chính mình, mà chỉ nghĩ đến những khuôn mặt màu vàng đang đề phòng đằng

sau. Vào lúc đó, với đám đông đang theo dõi tôi, tôi không sợ hãi theo nghĩa thông

thường, như tôi đã từng làm nếu tôi ở một mình. Một người đàn ông da trắng không

được sợ hãi trước “người bản xứ”; và vì vậy, nói chung, anh ta không sợ hãi. Ý nghĩ

duy nhất trong đầu tôi là nếu có chuyện gì xảy ra, hai nghìn người Burman đó sẽ nhìn

thấy tôi bị truy đuổi, bị bắt, bị giẫm đạp và biến thành một xác chết đang cười toe toét

như người Ấn Độ trên đồi. Và nếu điều đó xảy ra, rất có thể một số người trong số họ

sẽ cười hả hê. Điều đó sẽ không bao giờ nên làm.

Chỉ có một giải pháp thay thế. Tôi nhét hộp đạn vào băng đạn và nằm xuống đường để

ngắm bắn tốt hơn. Đám đông vẫn đông lên, và một tiếng thở dài trầm ấm, hạnh phúc,

khi những người nhìn thấy bức màn rạp cuối cùng được kéo lên, thở ra vì vô số cổ

họng. Rốt cuộc họ sẽ có một chút niềm vui. Khẩu súng trường là một thứ đẹp đẽ của

Đức với những đường ngắm xuyên thấu. Lúc đó tôi không hiểu biết rằng khi bắn một

con voi, người ta sẽ bắn để cắt một đường tưởng tượng chạy từ lỗ tai này sang lỗ tai

khác. Do đó, khi con voi đang nghiêng mình phải nhắm thẳng vào lỗ tai của nó. Thực tế

là tôi nhắm vào phía trước đó vài inch vì nghĩ rằng bộ não sẽ hướng về phía trước

nhiều hơn.

Khi tôi bóp cò, tôi không nghe thấy tiếng nổ hoặc cảm nhận sự kích nổ – Người ta

không khi nào lấy lại một phát súng – nhưng tôi nghe thấy tiếng thét vui sướng quái

đản phát ra từ đám đông. Trong khoảnh khắc đó, thời gian quá ngắn, người ta sẽ có

thể nghĩ rằng, ngay khi viên đạn bắn tới đó, một sự  bí ẩn khủng khiếp đã xảy ra với

con voi. Nó không cựa quậy cũng không ngã, nhưng từng đường nét trên cơ thể nó đã

thay đổi. Trông nó đột nhiên trở nên gầy gò, teo tóp, già nua vô cùng, như thể tác động

cực mạnh của viên đạn đã làm tê liệt nhưng không đủ để quật nó ngã. Cuối cùng, sau

một hồi lâu, tôi dám chắc là năm giây, nó khuỵu đầu gối xuống. Miệng nó chùng xuống.

Nó hoàn toàn kiệt lực.  Người ta có thể tưởng tượng nó già đến hàng nghìn tuổi. Tôi lại

bắn vào cùng một chỗ. Ở lượt bắn thứ hai, nó không gục xuống mà tuyệt vọng leo lên

và đứng thẳng một cách yếu ớt, hai chân chùng xuống và đầu chúi xuống. Tôi bắn phát

thứ ba. Đó là phát dành cho nó. Bạn có thể thấy sự đau đớn của nó làm cả người nó

giật nảy mình và hủy hoại phần sức lực cuối cùng còn sót lại trên đôi chân. Nhưng khi

ngã quỵ  xuống, nó giống như đứng dậy tức khắc, bởi vì hai chân sau chèn xuống bên

dưới, khiến nó lộn nhào như một tảng đá lớn đang lăn về phía trước, vòi của nó vươn

lên trời như một cái cây. Nó rống lên một lần duy nhất và rồi ngã xuống, bụng quay

hướng về tôi, đập một cái rầm làm rung chuyển cả mặt đất tôi đang nằm.



Tôi vội vã đứng dậy. Người Burman đã vượt qua khỏi vũng bùn chổ tôi. Rõ ràng là con

voi sẽ không bao giờ sống lại, nhưng nó chưa chết. Nó thở rất nhịp nhàng với những

tiếng thở hổn hển kéo dài, đống khổng lồ nằm lật một bên trồi lên và xẹp xuống một

cách đau đớn. Miệng nó mở to, tôi có thể nhìn thấy tận cái lỗ cổ họng màu hồng nhạt.

Tôi đã chờ nó chết rất lâu, nhưng hơi thở của nó không hề yếu đi. Cuối cùng, tôi bắn

hai phát đạn còn lại vào vị trí mà tôi nghĩ chắc là trái tim của nó. Máu nó chảy ra đặc

quánh như nhung đỏ, nhưng nó vẫn không chết. Cơ thể nó thậm chí không hề giật giật

khi nó bị trúng đạn, hơi thở như bị tra tấn vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Nó đang chết,

rất chậm và đau đớn tột cùng, nhưng ở một thế giới nào đó cách xa tôi, nơi mà ngay cả

một viên đạn cũng không thể làm nó bị thương thêm. Tôi cảm thấy rằng tôi phải chấm

dứt tiếng ồn đáng sợ đó. Thật hãi hùng khi nhìn thấy con thú to lớn nằm đó, không thể

cử động nhưng không thể chết, và thậm chí không thể kết liễu nó. Tôi  cầm lại khẩu

súng trường nhỏ của mình bắn hết phát này đến phát khác vào tim và xuống cổ họng

nó. Chúng dường như không có tác dụng gì. Những tiếng thở hổn hển bị tra tấn tiếp

tục đều đặn như tiếng đồng hồ tích tắc.

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa và bỏ đi. Sau này tôi nghe nói rằng phải

mất tới nửa tiếng sau nó mới chết. Người Burman đã mang tới dao rựa và giỏ ngay cả

trước khi tôi bỏ đi, và tôi được thông báo rằng họ đã lột xác nó gần như thành xương

vào buổi chiều.

Tất nhiên, sau đó, đã có những cuộc bàn tán không ngớt về việc bắn chết con voi.

Người chủ rất tức giận, nhưng anh ta chỉ là một người Ấn Độ và không thể làm gì

được. Hơn nữa, về mặt pháp lý, tôi đã làm đúng, vì một con voi điên phải bị giết, giống

như một con chó điên, nếu chủ nhân của nó không kiểm soát được nó. Trong số các ý

kiến   của người châu Âu đã bị chia rẽ. Những người đàn ông lớn tuổi nói tôi đúng,

những người đàn ông trẻ tuổi nói rằng thật xấu hổ khi bắn một con voi vì nó giết một

anh cu li, bởi vì một con voi đáng giá hơn bất kỳ anh cu li bản xứ chết tiệt nào. Và sau

đó, tôi rất mừng vì người cu li đã bị giết; nó cho tôi quyền hợp pháp và nó cho tôi đủ lý

do để bắn con voi. Tôi thường tự hỏi liệu có ai trong số những người khác hiểu rằng

tôi đã làm điều đó chỉ để tránh bị đánh giá như một kẻ ngốc.



MƯU KẾ CỦA SAMILL

Người dịch: Quách Chương

Tác giả: Catherine Hill



Tôi không chắc đã bao lâu trước khi tôi nhận ra rằng chuyến tàu con thoi không bao

giờ dừng lại, có lẽ là khoảng thời gian tôi chợt nhận ra rằng những người từng gắn bó

với tôi đã biến mất tiêu. Chuyến tàu được cho là chạy từ Grand Central đến Quảng

trường Thời đại, một trạm dừng, tối đa là năm phút. Nhưng đã … bao lâu rồi? Tôi

không biết, tôi đang đọc sách của mình. Đôi khi tôi có thể xắp xếp khá tệ. Truyền thuyết

gia đình kể rằng tôi đã ngủ ngay trong một cơn lốc xoáy kinh hoàng xé toạc mái nhà

của chúng tôi.

Nhưng ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt trên tàu vụt tắt kèm theo tiếng vo ve, và khi

chúng bật lại, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Những khung cửa sổ bị bóng tối

ngầm biến thành những tấm gương, và trong đó là một khuôn mặt với nụ cười tinh

nghịch, được phụ họa bởi nét ngang tàng trong mắt và mái tóc nâu xoăn bồng bềnh.

Samill, kẻ lừa đảo.

Anh ta bằng xương bằng thịt từ cửa sổ. “Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”

“Tôi không thể nói rằng tôi nhớ anh nhiều, Samill,” tôi trả lời, thở dài và đặt cuốn sách

của mình xuống.

 Anh ta cười đắc ý đáp lại:

“Tất cả những điều kỳ diệu tôi đã cho cô thấy vậy mà cô thậm chí không có một nụ

cười để dành cho tôi?” Trong giọng nói, anh ta có một chút gì đó chế nhạo và xúc

phạm. “Tôi đoán tôi sẽ phải dành cuộc phiêu lưu nhỏ này cho người khác.”

“Tiếp tục. Tôi không phiền đâu.”

Anh ta mỉm cười, toe toét. “Chỉ đùa thôi, đó phải là cô.”

“Tại sao?”

“Cô là người duy nhất đã làm được điều đó trước đây và hãy cứ nói rằng tôi cần cô

sống sót”.

“Tôi không cần bất cứ thứ gì ở anh lần này, Samill. Và tôi không còn là một đứa trẻ

nữa. Tại sao tôi lại chấp nhận rủi ro này?”

Ý của anh ta nói tôi là người trần tục duy nhất du hành đến vương quốc của các vị thần

và trở về còn sống dù chỉ là một người phàm. Tôi đã làm điều đó khi tôi còn là cô gái

trẻ; đó là cả một điều mà tôi không thể tham gia ngay bây giờ, nhưng Samill cũng đã

đứng sau điều đó. Anh ta suýt giết tôi.



Samill thẩm định tôi. “Thật vậy, cô không còn là đứa trẻ” Anh ta quay đầu sang một bên

và giữ các ngón tay của mình trước mắt như ống kính máy ảnh. “Tôi có thể nói là một

phụ nữ trẻ đẹp. Cô có muốn có một người bạn đồng hành không?”

“Không,” tôi trả lời thẳng thừng.

“Được rồi,” anh ta mỉm cười nói. “Không cần phải kiểm tra, chỉ cần hỏi. Dù sao thì tôi

cũng cần cô lấy một thứ của tôi đã bị cướp đi.”

“Hãy tự mình đi lấy.”

 “Ồ không, tôi không thể hiện diện ở đó. Nhưng cô sẽ có thể vào và ra ngay mà không

bị chú ý.”

“Chắc chắn có một số người phàm trần khác trên thế giới này hay thế giới khác, đang

muốn phiêu lưu hoặc cần sự ưu ái của anh. Tôi không cần bất cứ thứ gì.” Tôi nhìn

xuống điện thoại của mình để kiểm tra thời gian, nhưng màn hình hiển thị khuôn mặt

tinh nghịch của Samill trong hồ sơ cá nhân.

Samill nhìn tôi nghiêm túc một lúc, tính toán điều gì đó như anh ta vẫn vậy. “Em gái của

cô thế nào, Stella? Bây giờ cô ấy phải hai mươi bảy tuổi, tôi nói đúng chứ? ”

Hơi thở của tôi dừng lại. Anh ta định làm gì cô ấy?

Anh ta nheo mắt lại, một nụ cười vui tươi lộ trên môi. “Đừng lo lắng, cưng à. Em gái cô

vẫn ổn. Tôi đã kết thúc cuộc mặc cả đó”.

“Và tôi đã phải trả một giá rất đắt. Chúng tôi thậm chí.”

Anh ta cúi xuống trước mặt tôi. Ở gần, tôi có thể nhìn thấy làn da rạng rỡ và mùi tóc

của anh ta; rỏ ràng không thể hiểu được.

“Tôi có thể trả lại phép thuật cho cô. Cô và Stella.”

Tôi sững người, không dám thở. Samill đã lấy phép thuật của chúng tôi để đổi lấy

mạng sống của Stella. Chúng tôi đã sống hơn mười năm mà không có nó. Đôi khi, tôi

tự hỏi liệu mình đã mơ thấy mình có nó không: ký ức về ngọn lửa nhảy múa trên đầu

ngón tay hay đuổi theo Stella trên mặt hồ; tan biến, tuột khỏi tôi như nước trong lòng

bàn tay. Một khao khát ngấu nghiến, ngấu nghiến hiện ra trong tôi.

“À,” Samill nói, đứng lên mỉm cười. “Cô đã bỏ lỡ phép thuật của mình. Đôi khi tôi tự hỏi

làm thế nào mà bất kỳ người phàm nào có thể chịu đựng cuộc sống mà không có nó.”



“Phép thuật thu hút các vị thần và tất cả người phàm sẽ tốt hơn nếu không có điều đó.”

Samill nắm lấy ngực mình. “Trái tim tội nghiệp của tôi. Hãy để tôi cho cô xem một cái gì

đó.”

Anh ta ra hiệu cho tôi về phía đầu tàu. Nó đã ngừng di chuyển. Với một cú quẹt tay ấn

tượng của anh ta, phần đầu xe lửa tan ra, để lộ lối vào ẩm thấp dẫn đến một đường

hầm dài.

“Tôi cần cô tìm nữ thần Badha và lấy lại viên ngọc lục bảo mà bà ấy đang canh giữ. Bà

ta bị mù và chỉ có thể cảm nhận được các vị thần. Cô sẽ có thể đi mà không cần báo

trước,” anh ta liếc nhìn tôi.

Tôi ném cho anh ta một cái nhìn sắc cạnh. “Thế giới ngầm? Lần trước thì khác, đó là

các vị thần trên trời. Đây là vương quốc của người chết, tôi sẽ không qua khỏi. Họ sẽ

không để tôi quay trở lại cuộc sống.”

 “Nếu cô nói tên bí mật của mình với Thần giữ cửa , ông ta sẽ để cô sống sót. Và nếu

cô đưa cho tôi viên ngọc lục bảo, tôi sẽ trả lại phép thuật cho cô và em gái cô”.

“Nhưng tên bí mật của tôi là để tôi đi qua thế giới bên kia. Tôi không thể nói nó hai lần.”

“Đó chỉ là sự mê tín được thần linh khuyến khích, hãy để tâm đến mình, vì bí danh của

cô có sức mạnh và các vị thần biết điều đó. Nhưng cô có thể nói nó nhiều hơn một lần.

Tôi hứa với cô.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta một cách thách thức. “Không xin lỗi. Tôi không cần phép

thuật, Stella cũng vậy. Tìm ai khác đi.”

Samill cười. “Chà, Phoebe, tôi hy vọng cô có thể tự mình đến đấy. Nhưng bỏ qua điều

đó đi,” anh ta xô tôi qua đầu tàu và tôi ngã sấp mặt xuống đất đá và bùn. Trước khi tôi

có thể đứng dậy, anh ấy đã mỉm cười với tôi và vẫy tay, làm cho mình và con tàu biến

mất trên đầu tôi.

Tôi đã rất cố gắng để đập vào bức tường hiện đã đóng lại nơi Samill đã ném tôi qua,

nhưng không thành công. Nếu định ra khỏi đó, tôi biết mình phải xuống đường hầm

này để tìm ra. Tôi cầm điện thoại lên. Đã chết. Công nghệ không thực sự hoạt động

trong các thế giới vô hình. Các vị thần khiếp sợ nó; Google đọc suy nghĩ của chúng ta

tốt hơn của họ. Phải mất một khoảng thời gian để mắt tôi thích nghi với bóng tối, nhưng

khi nhìn thấy, tôi nhận ra những chấm sáng nhỏ bám trên vách đá. Tôi thỉnh thoảng đập

mặt vào cái rể cây treo trên đầu đường hầm.



Tôi không thể nói mình đã đi bộ bao lâu, nhưng vào một thời điểm nào đó, vài phút, vài

giờ hoặc vài ngày sau, tôi đến một lòng sông khô cạn mà tôi biết mình phải băng qua

để tiếp tục. Nước có sức mạnh và ngay cả sự vắng mặt của nó cũng có thể là một cái

bẫy do một thầy phù thủy hoặc một vị thần giăng ra. Tôi cúi xuống và áp tai xuống đất.

Tiếng nước chảy vù vù tràn vào tai tôi. Một số loại sông ngầm. Tôi ấn ngón tay vào một

chỗ bùn mềm bên dưới một tảng đá và chất lỏng màu ngọc trai trông giống như chổ

giao nhau giữa nước đục và mật ong nổi lên. Tôi nhận ra nó từ những câu chuyện cổ

mà bà tôi kể cho Stella và tôi, Dòng sông Không Tên chảy qua tâm trái đất. Tôi nghĩ

cần phải giao dịch bằng một số hình thức nào đó. Như tất cả các cuộc trốn thoát ra khỏi

sự huyễn hoặc đã từng làm. Nhưng tôi không có gì trên người. Tôi đã không chuẩn bị.

Tôi đã thử điện thoại của mình, vì nó là thứ đắt nhất mà tôi có. Tôi rón rén đặt nó lên

tảng đá, nhưng một lúc sau thì điện thoại lại tự bay về phía tôi. Được rồi, điều đó sẽ

không hiệu quả. Tôi suy nghĩ trong vài phút và rồi nhận ra: Dòng sông sẽ muốn có tên

tôi. Tôi nghiêng người về phía những tảng đá và thì thầm “Phoebe”, nhưng những tảng

đá phát ra tiếng rít kích động và ầm ầm. Tôi lau tay vào quần jean và nhìn lên, chửi rủa

Samill. Dòng sông muốn nghe tên bí mật của tôi. Tôi buộc phải tin những gì Samill đã

nói về việc tên bí mật của tôi sẽ không bị mất quyền lực nếu tôi nói ra nhiều hơn một

lần. Lần này tôi cúi mặt xuống thấp hơn nữa và nói với giọng trầm nhất có thể, cái tên

mà mẹ tôi đã nói với tôi một lần vào ngày tôi sinh ra và ghi vào tim tôi, Efweth.

Nước chảy qua đá, vàng và trắng thật dễ chịu. Nó chững lại khi cao vài inch và tự rẽ

sang hai bên, cho phép tôi vượt qua những tảng đá. Cuối cùng, tôi đến cuối đường

hầm, một hang động lớn, hình tròn với những bức tường bằng đá và bùn. Ở đây ánh

sáng trên những tảng đá sáng hơn nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy hơn. Có vẻ như tôi

chỉ có một mình. Tôi đi quanh phòng, đặt tay lên tường, cảm thấy có lối ra hoặc cửa bị

khuất đâu đó, nhưng tôi thấy trống không. Tôi nhìn lên, nhưng bất cứ thứ gì ở phía trên

tôi đều quá cao hoặc quá bị bóng tối che khuất khiến tôi không thể nhìn thấy.

“Được rồi, Samill. Tôi đang làm gì ở đây? Hãy đưa tôi ra ngoài?”

Ngay sau đó, một người phụ nữ to lớn từ trần cao hiện xuống; cao hai mươi thước với

một mớ tóc rối xõa trên vai. Bà ấy có vẻ già, già hơn trái đất, nhưng cũng trẻ mãi không

già. Ngay sau khi tôi nhận thấy một cái gì đó chỉ ra tuổi của bà ấy, một nếp nhăn, một

mái tóc hoa râm, nó sẽ biến mất trước khi tôi có thể chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó.

Đó là BADHA.

“Samill? Anh có ở đây không, anh bạn bẩn thỉu? Tôi đã nói với anh nếu tôi gặp lại anh,

tôi sẽ xé anh ra thành từng mảnh nhỏ và anh sẽ mất ba thiên niên kỷ để khâu lại chính

mình.”

Tôi nép sát vào tường và nín thở, không muốn phát ra tiếng động. Nữ thần tiến lên và

lùi lại vài bước, làm rung chuyển cả hang động mỗi khi  bà ấy làm vậy.



“Không, không thể là Samill. Anh ta không thể  … Nhưng ai đã nói tên của ngươi? Tại

sao hắn xúi giục ngươi tới đây? “

Bà ta di chuyển cánh tay của mình quanh hang động để cảm nhận. Tôi ấn mình hơn

nữa vào tường.

“Hãy tự biết mình, cho dù ngươi là ai. Một yêu tinh vô dụng khác ư? Đi đi, yêu tinh. Ta

không có gì cho ngươi ở đây.”

Tôi nhìn khắp người bà ta để tìm dấu hiệu của một viên ngọc lục bảo nào đó, không có

gì trên cổ bà ấy, không có gì trên ngón tay hay trên tóc bà ấy. Bà ấy tự pha cho mình

một số loại nước giải khát và sau khi làm xong, bà ấy ngồi xuống với đôi chân khổng lố

của mình trước mặt. Tôi đang đứng cạnh bắp chân to lớn của bà ta, tôi có thể đưa tay

qua và chạm vào nó nếu tôi muốn. Bà nhấp một ngụm từ cốc của mình và dừng lại,

đưa tai lên như một con chó tò mò. Bà lại nhấm nháp và đi bằng bốn chân. Tôi phải

chạy về phía cửa hang để tránh bà ấy khi bà ấy thay đổi vị trí. Sau đó bà ấy đặt tai

xuống đất và quỳ xuống.

“Người phàm, ta biết ngươi đang ở đây.”

Chết tiệt, Samill.

“Hãy nói cho ta biết tại sao ngươi lại ở đây, người phàm trần.”

Tôi không trả lời cũng như không cử động nhiều như mí mắt.

“Dòng sông mách với ta phàm nhân. Ta sẽ nói tên bí mật của ngươi nếu ngươi không

trả lời ta. Ta không nghĩ rằng ngươi muốn điều đó. “

Tôi không chắc hậu quả của việc đó sẽ như thế nào; Tôi nên gạt bà ta hay trả lời bà

ta? Mọi người trong nền văn hóa của tôi đều được đặt một cái tên bí mật khi sinh ra,

được các bà mẹ của chúng tôi thì thầm vào tai trái của họ lúc mới sinh. Chúng ta không

bao giờ được nói điều đó cho đến khi chúng ta chết. Chúng tôi được yêu cầu phải luôn

bảo vệ nó vì tên này sở hữu sức mạnh to lớn có thể được sử dụng để làm hại chúng

tôi hoặc người khác.

“Có phải Samill đã gửi ngươi tới?”

 “Phải,” tôi kêu lên. Tôi đã rất khát.

Bà ta cười, lúc đầu thì yên ắng, sau đó bức tường rung chuyển mạnh.

“Hãy nói cho ta biết, người phàm, hắn ta đã xúi ngươi lấy gì?”



“Một viên ngọc lục bảo.”

Bà ta lại cười, lần này là lau nước mắt trên má.

“Đứa con yêu của ta, Samill biết ta không có viên ngọc lục bảo đó. Hắn đã hứa với

ngươi điều gì? ”

Lòng tôi chùng xuống. Hắn gài bẫy tôi để làm gì?

“Tuổi trẻ luôn vậy? Cưng à? Xin vui lòng cho ta biết.” bà ta vẫn cười và thỉnh thoảng

bùng lên những cơn ho khò khè.

“Hắn nói rằng hắn sẽ trả lại phép thuật của tôi.”

Bà ta ngừng cười. “Ai đã lấy nó?”

“Hắn đã làm, Samill.”

“Tại sao?” “Và ngươi đã tin hắn, khi hắn nói rằng hắn sẽ trả lại phép thuật của ngươi?”

“Tôi không biết. Tôi đã từ chối hắn. Nhưng khi tôi từ chối thì hắn đã ném tôi xuống đây

”.

Bà ta đưa tay chống cằm như đang suy nghĩ miên man.

“Ta không có ngọc lục bảo, cưng à, Samill biết điều đó ”.

“Được rồi, tôi sẽ trở ra với tóc của bà.”

Bà ấy thì thào. “Ngươi đang ở trong cõi chết. Ngươi không thể quay lại. Ngươi phải

biết điều đó.”

“Samill đã nói…”

“Samill đã nói dối,” bà ta nói, vẫn đang lau nước mắt ứa ra khi cười trên đôi mắt vô hồn

của mình. “Ngươi không thể quay lại. Và ta đói, hãy đến đây. ” Bà ấy lại vung tay ra,

chụp hụt tôi trong gang tấc .

Tôi lại chạy đến lối vào của cái hang và gần chạy thoát được thì bị một rễ cây xé toạc

trên sàn và kéo tôi lại. “Ta đã nói với ngươi, không có sự trở lại nào cho ngươi, người

phàm. Samill tốt đến nỗi giết ngươi. Ta không biết ngươi đã làm gì để chọc tức hắn. “



Tôi không có vũ khí. Không có phép thuật. Không lối thoát. Tôi nhắm mắt lại và sẵn

sàng cho số phận của mình. Tôi tự hỏi cái chết sẽ như thế nào nếu tôi đã chết ở cõi

âm. Sau đó, tôi có một ý tưởng. Bao bọc các bức tường của hang động và trần là rễ

cây, những thứ đã đưa tôi trở lại hang khi tôi cố gắng trốn thoát. Tôi thoát khỏi gốc ôm

tôi và chạy ngang, một gốc khác bắn ra đuổi theo. Tôi chạy tới chạy lui quanh cái hang,

tránh những cái rễ trong gang tấc.

Suốt lúc đó Badha cười liên tục. “Những người phàm chiến đấu hết sức khó khăn.

Thật hào hứng. Chà, ta sẽ quay lại sau một phút khi ngươi chết.” Bà ta đứng dậy

nhưng ngã ngay lập tức khi rễ cây kéo bà ngã ngửa. Tôi đã bẫy bà ấy trong chúng. Bà

kéo và nắm lấy chúng, làm gãy một vài chiếc, nhưng chúng vẫn giữ được. Tôi biết

chúng sẽ không giữ được lâu, vì vậy tôi đã thực hiện một động tác cuối cùng. Tôi nhảy

lên rễ cây đang ôm Badha, những ngọn cây mới đuổi theo tôi như tôi đã làm, và lao

thẳng vào ngực bà ấy, thoát trong đường tơ, kẽ tóc vào giây cuối cùng. Cái rễ không

tìm thấy tôi, nhưng đã tìm thấy ngực của Badha, bắn thẳng qua đó và ra phía bên kia.

Bà thở hổn hển và nấc nghẹn. “Không không. Điều này là không thể.” Bà yếu ớt nhổ

lấy gốc rễ trong lồng ngực, nhưng sau đó bà bắt đầu tan rã thành bụi đất bên dưới, da

thịt, tóc tai và quần áo rơi xuống thành đống bụi.

Tôi thấy choáng váng. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ vô hiệu hóa bà ấy, không giết bà ấy. Tôi

không biết cái cây được làm bằng gì mà nó đủ mạnh để giết một nữ thần, nhưng tôi

chạy ra khỏi đó nhanh như thể đôi chân của tôi sẽ cõng tôi. Dòng Sông Không Tên

chia tay tôi, nó không mong đợi một lần trả giá thứ hai. Tôi leo ngược đường hầm

nhanh nhất có thể, ngã và vấp khi đi. Tôi đến cuối đường hầm, vẫn đóng cửa.

 “Samill! Cho tôi ra khỏi đây.” Tôi có thể thấy đường hầm cũng bắt đầu sụp đổ. Chẳng

bao lâu nữa, mặt đất dưới chân tôi sẽ biến mất. “Đồ khốn kiếp khốn kiếp, hãy để tôi ra

ngoài!”

Không gì cả.

 “Chết tiệt,” tôi nói, nhận ra rằng bức tường này là Thần gác cổng và tôi cần phải nói

cho nó biết tên của mình nếu không tôi sẽ rơi vào quên lãng bên dưới. “Efweth,” tôi nói

khẽ khi nhịp tim của tôi cho phép.

Tôi đã trở lại trên chuyến tàu con thoi. Samill vui vẻ ngồi đối diện với tôi, bắt chéo

chân, mỉm cười như thể anh ta có thể nghe thấy một giai điệu hay từ xa. Bằng chứng

duy nhất mà tôi có được rằng bất cứ điều gì đã xảy ra là tôi dính đầy bụi bẩn.

“Tôi sẽ GIẾT anh,” tôi hét lên và chạy đến và bắt đầu dùng tay đấm anh ta. “Giết anh?

Không có ngọc lục bảo? “



Anh ấy kiềm chế tôi một cách dễ dàng, mỉm cười. “Tôi biết. Tôi cần bà ta bị giết. Tôi

biết cô có thể làm điều đó.”

Tôi há hốc mồm. “Tại sao? Tại sao anh không tự tay giết bà ấy? “

Đây là vấn đề với tất cả các bạn là những người phàm có phép thuật, những người đã

chọn hòa nhập vào xã hội rộng lớn hơn. Bạn đã bỏ lỡ tất cả các bài học của mình. Các

vị thần trên trời không thể xuống âm phủ. Chỉ con người mới có thể. Tôi sẽ ngay lập

tức bốc hơi nếu bước xuống đó ”.

“Tại sao lại là tôi?” Tôi hỏi, bật khóc. “Tại sao? Đó có thể là bất kỳ ai.”

Anh ấy lắc đầu. “Không, không  ai cả.” Anh ngồi trở lại chỗ ngồi. “Đó phải là một người

có tài năng như cô.”

“Tôi không có bất kỳ tài năng nào,” tôi khóc. Vai tôi run lên. “Tôi chỉ đang cố gắng sống

sót.”

“Tuy nhiên, hầu hết sẽ không. Cũng như hầu hết trẻ em sẽ không thể sống sót sau thử

thách mà cô đã trải qua. Không, đó phải là cô, tôi xin lỗi.”

Anh ta lại đứng dậy và đi đến cửa toa tàu, nơi mà tôi nhận ra rằng nó đang di chuyển

một lần nữa.

“Đây,” anh ta nói, thò tay vào túi quần áo. “Phép thuật của cô.”

“Không! Không, làm ơn, ”tôi cầu xin. “Tôi không cần nó. Hãy giữ lấy nó ”.

Anh lại cười, lớn hơn trước. “Tôi cần cô có nó. Tôi vẫn chưa xong việc với cô, Efweth.”

Loa phát thanh gọi, “Làm ơn tránh xa cánh cửa đang đóng,” và anh ta búng tay về

hướng tôi, bước ra và biến mất trong đám đông.

Mọi người lên tàu và tôi lau nước mắt trên mặt và vén tóc ra sau tai, nhưng mọi người

vẫn tránh ngồi cạnh tôi, người tôi  như đang ở trong bùn và bụi. Tôi giơ bàn tay trái của

mình lên, ôm lấy ngón trỏ bên phải của mình như thể để bảo vệ nó khỏi gió, và tạo ra

một ngọn lửa xanh đang nhảy múa từ đầu ngón tay của tôi.

Tôi không thể ngăn mình mỉm cười.
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Hãy tưởng tượng bạn sẽ vất vả như thế nào khi phá vỡ nhựa đường bằng một cái

cuốc. Bây giờ hãy tưởng tượng nó thậm chí không phải là một cái cuốc tốt, và bạn đã

làm điều đó trong nhiều ngày. Nắng nóng hơn bao giờ khiến mồ hôi lấm tấm trên mặt,

ngứa ngáy như có bọ bám vào người. Đôi khi, đủ nước thoát ra từ lỗ chân lông của

bạn để tạo thành một dòng chảy nhỏ tạo thành đường dẫn xuống lớp bụi đen trên

khuôn mặt của bạn. Và nó tra tấn bạn rằng cơ thể bạn đang để cho một nguồn tài

nguyên quý giá như vậy chỉ nhỏ giọt trên mặt đất. Không thể lấy lại được. 

Đó là sự tồn tại của tôi trong gần một tuần trăng tròn. Tôi, cái cuốc của tôi, và mặt

đường. Tay tôi có các rãnh chạm khắc trên tay cầm vì tay cầm có vết chai đục trên tay

tôi. Tôi lo lắng cánh tay của tôi sẽ không biết làm bất cứ điều gì khác vào lúc tôi phải

ngưng lại. Liệu nó có nhớ cách ôm không? Làm thế nào để nắm giữ? 

Tôi không muốn nói với bạn rằng còn phải đi bao nhiêu đường nhựa nữa. 

Đôi khi, tôi phải dùng xẻng để xúc những mảnh bê tông vụn vào xe cút kít đang lưu

thông. Nó đi qua mảnh đất của tôi mỗi giờ hoặc nhiều hơn. Họ nói rằng một sự thay đổi

cũng tốt như một sự nghỉ ngơi. Tôi muốn nói rõ rằng nó phụ thuộc vào mức độ thay

đổi.

Họ không có kế hoạch dỡ bỏ khu rừng bê tông, những người đổ nó ra và đắp nó lên.

Nó luôn luôn lớn hơn, không bao giờ nhỏ hơn. Các kỹ sư chỉ nghĩ đến việc làm thế

nào để đặt nó xuống, chứ không phải về việc ai sẽ phải lấy nó lên. Đó là công việc của

tôi bây giờ. Để xé toạc nó ra để lộ ra phần đất bên dưới, tất cả đều nhợt nhạt và nhăn

nheo như làn da bị bó bột quá lâu. Và nếu họ đã nghĩ về điều đó, họ sẽ không bao giờ

tưởng tượng được sẽ làm điều đó với một cái cuốc.

Họ không có kế hoạch cho bất kỳ điều gì trong số đó. Nếu họ có, tôi đã không ở đây.

Tôi nhìn thấy những người bạn hành hương của tôi rải rác trên ảo ảnh nóng bỏng của

sự phẳng lặng màu đen, những đường kẻ phun sơn nhiều màu chỉ rõ mảnh đất của

mỗi người. Một số đã rời bỏ phận sự và đang ngồi dưới bóng cây bên đường hoặc

vào Trung tâm thương mại để nằm trên chiếu. Nhưng tôi quay lại với cái cuốc của

mình. Thật giúp tưởng tượng mồ hôi trên lưng tôi như thể là cỏ mát hay bức tường ẩm

ướt trong một hang động. 

Tôi không tham gia cùng họ. Tôi không nghỉ ngơi. Tôi đang ở trong một giới hạn thời

gian. Thật khó để biết khi nào thì thời gian của tôi sẽ hết, khi nào đồng hồ sinh học ở

đất liền sẽ hết. 

Tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Đây không phải là án tù. Nó giống như sự sám hối

hơn. Không, điều đó không đúng lắm vì tôi đang cố gắng chuộc lỗi không phải là tội lỗi

của mình. Giống như một khoản tiền trao đổi cho sự tồn tại của tôi. Đối với tất cả mọi

thứ mà tôi sẽ lấy, trước tiên tôi phải cho một cái gì đó. 
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Bây giờ tôi đang làm việc vào lúc trăng tròn và không có mây. Đủ ánh sáng để làm việc

trong bóng tối mát mẻ. Tôi phải tranh thủ những đêm này nên đã hai ngày rồi tôi không

ngủ được. 

Mỗi khi tôi đặt cái cuốc xuống, tôi cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng tôi sẽ không hoàn thành kịp

thời. Rằng tôi sẽ rất gần nhưng sẽ quá muộn. Tôi tưởng tượng có thể nhìn thấy vạch

đích và sau đó nhận được tin rằng đã quá muộn. Và vạch kết thúc đã di chuyển hoặc

biến mất. Và nếu tôi chỉ tiếp tục và không nghỉ việc đó, nếu tôi vung mạnh hơn một

chút, phang nhanh hơn một chút, thì tôi đã thành công. Và cuộc sống của chúng tôi có

thể đã bắt đầu. 

Vì vậy, tôi cầm cái cuốc. Nâng nó lên và để nó rơi xuống. Tôi phải ngủ sớm.

Mảnh đất của tôi lớn hơn cả vì tôi đang mở rộng cho hai. “Đây là cách nó bắt đầu,” vợ

tôi nói với tôi khi tôi tình nguyện mở đường cho cả hai chúng tôi. “Đây là cách chế độ

phụ hệ bắt đầu lại. Em có thể làm điều đó cùng anh. Phụ nữ có thể.” 

Tôi đặt tay lên cánh tay nàng. “Rất nhiều phụ nữ đã bỏ đi. Em biết đây không phải là vì

điều đó. ” 

“Nó luôn luôn là vì điều đó.” 

“Nó không đáng. Nếu điều gì đó xảy ra… Điều đó không đáng ”.

“Em biết…”

Chúng tôi đã đến bờ biển vài ngày trước đó. Giữa việc sửa chữa xe đạp, nhặt rác để

kiếm thức ăn và tránh các băng nhóm đi xe đạp thường xuyên như động vật hoang dã,

chúng tôi đã mất nhiều thời gian hơn chúng tôi nghĩ. Chúng tôi lên đường từ thảo-

nguyên ngay sau khi chúng tôi đoán rằng sẽ không có bất kỳ mối đe dọa nào về tuyết ở

các đoạn đường đèo. Đó không phải là điều chắc chắn chúng tôi sẽ làm được. Tôi

tưởng tượng những người ở thời trước và họ làm sao có thể chắc chắn rằng họ sẽ

đến đích. Họ có thể thậm chí không nghĩ về điều đó. Chúng tôi liên tục bị nhắc nhở bởi

hình dạng của những khung  xương xe đạp, bị bỏ rơi bên đường. Chỉ có Chúa mới

biết bộ xương của các tay đua giờ đang ở đâu. 

Nhưng chắc chắn hơn rằng chúng tôi sẽ chết nếu chúng tôi trải qua một mùa đông

lạnh giá khác trên thảo-nguyên. Rõ ràng là khi chúng tôi đến đó, chúng tôi không phải

là những người duy nhất mạo hiểm một cuộc hành trình nguy hiểm với hy vọng kết

thúc ở một nơi nào đó tốt hơn. Mọi người đã chờ đợi rất lâu để băng qua, một ngôi

làng nhỏ đã tự dựng lên ở bến phà.



Đến lượt chúng tôi, vợ tôi đã báo tin cho tôi. Cô ấy sẽ cố gắng giữ bí mật càng lâu

càng tốt nhưng chúng tôi quyết định tôi sẽ phải vượt qua một mình. 

Và vì vậy bây giờ tôi ở đây và cô ấy ở đó, với một biển cả giữa chúng tôi cho đến khi

tôi hoàn thành. 

&

Tôi xúc những mảnh sẹo mà tôi đã tháo ra khỏi mặt đất vào chiếc xe cút kít. Cô gái trẻ

đang đẩy xe hôm nay mỉm cười với tôi và nói: “Trái đất cảm ơn bạn” khi cô ấy rời đi. Cô

ấy phải là người mới. Đó là những gì mọi người kháo với nhau trong bãi đậu xe. Đó là

điều khích lệ, để nhắc nhở chúng tôi rằng đây là một dịch vụ tuyệt vời. Nhưng với tôi

bây giờ nó chỉ là lời nói. 

Bạn không nhận ra có bao nhiêu bê tông cho đến khi bạn cần tự trồng lương thực. Khi

không có bất kỳ chiếc xe hơi nào để đậu trên đó, nền phẳng màu đen trông thật bất lực.

Các nhà sư điều hành bãi đậu xe và Trung tâm thương mại này, bây giờ là đền thờ của

họ và là nơi khách hành hương ngủ, đôi khi họ đi bộ để giảng cho chúng tôi. 

“Khi chúng ta phá vỡ lớp nhựa đường và làm mới lớp vỏ Trái đất, chúng ta cũng sẽ đổi

mới chính mình và được coi là xứng đáng.” 

Tất nhiên, họ đang giữ mặt đường hữu ích. Những đường lộ và những đường dành

cho xe đạp. Những bộ óc thực tế hơn sẽ chỉ giúp cho cuộc thập tự chinh đang dang dở

của họ đi xa hơn. 

“Giống như cỏ dại xuyên qua các vết nứt của nhựa đường, chúng tôi sẽ kiên trì và bạn

sẽ được sinh lại vào thế giới mới này, Thiên đường này.” 

Họ thường nhắc nhở chúng ta về Thiên đường. Hòn đảo này, nơi mọi người không

đói. Hòn đảo nơi các ngôi nhà có thể tự sưởi ấm. Hòn đảo nơi không có ai tranh giành

những mảnh vụn của trước đây. Đảo nơi có đầy đủ. Và chúng tôi, những người may

mắn, sẽ có thể là một phần của nó. Chúng tôi sẽ được cấp một chiếc xe đạp, một ngôi

nhà và một mảnh đất canh tác. Và an toàn. 

Chúng ta chỉ cần phá vỡ một số bê tông trước. Đó chỉ là công bằng.

&

Tôi đã có một bước lùi. Tôi thức dậy bên trong Trung tâm mua sắm, đầu tôi váng vất.

Rõ ràng, tôi đã gục ngã vì mất nước. Các nhà sư nói rằng họ sẽ chỉ để tôi làm việc bao

nhiêu giờ một ngày. Đối với lương tâm của họ, họ không muốn có một cái chết.



Họ sẽ không cho chúng tôi ra khỏi Lô nên tôi đang bị mắc kẹt trong việc di chuyển vòng

quanh. Tôi không biết phải làm gì khi có thêm thời gian. Đã đến lúc tôi không muốn tiêu

xài. Tôi không đủ khả năng. 

Tôi hỏi những người mới đến xem có tin tức gì từ đất liền không. Vợ tôi nói rằng cô ấy

sẽ cố gắng gửi thư cho những người hành hương thập phương. Không có bất kỳ tin

tức nào. Tôi hy vọng cô ấy vẫn còn sống.

&

Bây giờ tôi gần kết thúc. Phần còn lại tôi có thể thực sự làm tốt và tôi gần hoàn thành.

Tôi cầu xin các nhà sư cho tôi làm việc nhiều hơn trong ngày. Tôi dự định sẽ lẻn ra

ngoài vào ban đêm nhưng không thể mạo hiểm. Tôi không thể bị đưa trở lại khi tôi gần

hoàn thành mảnh đất của mình. Bây giờ tôi có thể cảm nhận nhiều thứ hơn là chỉ có

bụi đường. Tôi có thể cảm nhận Thiên đường, nó gần như là của chúng tôi. Tôi có thể

cảm nhận vợ tôi. Tôi tưởng tượng về đôi môi, làn da và bụng của nàng, gần như

không nhìn thấy mặt đường đen mà tôi đang xé toạc, chỉ cảm thấy cánh tay của tôi

nâng lên và hạ xuống khi mắt tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Lên và xuống, lên

và xuống, lên và xuống. Ngày qua, ngày kia, ngày kia …

“Này, này, dừng lại một chút. DỪNG LẠI!” 

Tôi nhận ra có một nhà sư đứng bên cạnh mảnh đất của tôi.

“Anh có vợ ở trong đất liền, phải không?” 

Tôi ngớ ngẩn chớp mắt nhìn bà ấy, cố gắng lau mồ hôi và hình ảnh vợ tôi trong mắt.

Cuối cùng, tôi gật đầu. 

“Cô ấy đã có một em bé.” Nhà sư nói thẳng. Đó không phải là một lời chúc mừng. 

Cái cuốc của tôi rơi xuống khi đầu gối tôi khuỵu xuống mặt đường. Tôi không đủ

nhanh. Tôi đã không gượng được.

“Cô ấy ổn chứ?” Tôi dò hỏi đôi mắt của bà ấy. 

“Cô ấy vẫn còn sống và em bé cũng vậy.” 

Bà ấy nhìn vào ô vuông nhỏ trải nhựa đường, đó là tất cả những gì còn lại trong mảnh

đất của tôi. Bà lấy một hộp sơn xịt trong túi ra và lắc nó. 

“Em bé rất đắt đỏ đối với Trái đất, anh biết đấy.”



Tôi thấy bà vẽ một đường mới xung quanh tôi. Nó lớn không thể tưởng tượng được.

Bà ấy đậy nắp chai, vỗ vai tôi và nói, “Trái đất cảm ơn anh.” Bà bắt đầu bỏ đi. 

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt đường xung quanh mình, không thể tin được. Tay tôi cảm

thấy đầy sỏi đá. 

“Đợi đã!” Tôi loạng choạng đứng dậy, tự nhiên la lên “Đó là trai hay gái?”

Nhà sư nhìn lại tôi như thể đó là một câu hỏi ngớ ngẩn và tôi không chắc bà ấy sẽ trả

lời.

“Một bé gái.” 

Tôi được một cô con gái. Tôi có một đứa con gái và nó xứng đáng có Thiên đường. 

Tôi nhặt cái cuốc của mình lên.



CÔ BÉ BÁN DIÊM

Người dịch: Quách Chương

Tác giả: Hans Christian Andersen



Giá lạnh khủng khiếp; tuyết rơi, trời nhá nhem, buổi tối cuối cùng của năm. Trong tối

tăm và lạnh lẽo đó, dọc theo con phố có một cô bé đáng thương, đầu trần và chân

không. Khi cô ấy rời khỏi nhà, cô ấy thật có mang dép; nhưng điều đó có ích gì? Đó là

đôi dép rất lớn mà mẹ cô đã mang cho đến nay; chúng quá lớn; và cô bé tội nghiệp đã

làm mất chúng khi cô phóng nhanh qua đường, lúc hai toa tàu chạy nhanh đến kinh

hoàng.

Một chiếc dép không biết ở đâu; cái kia đã bị một tên bụi đời giữ lại, và khi hắn mang

nó chạy đi; Hắn nghĩ rằng hắn chủ yếu làm một cái nôi khi một ngày nào đó hắn có

con. Vì vậy, cô gái nhỏ bước đi với đôi chân trần nhỏ xíu của mình, khá đỏ và xanh vì

lạnh. Cô mang theo một số diêm trong chiếc tạp dề cũ, và cô ấy cầm một bó trên tay.

Suốt cả ngày, không ai mua bất cứ thứ gì của cô; không ai cho cô lấy một xu.

Cô co ro run rẩy vì lạnh và đói, một hình ảnh rất ảm đạm, cô bé đáng thương!

Những bông tuyết phủ lên mái tóc dài mượt, xõa xuống thành những lọn tóc đẹp

quanh cổ cô; nhưng điều đó, tất nhiên, hiện tại cô không hề nghĩ đến. Từ tất cả các

cửa sổ, những ngọn nến sáng lấp lánh, và có mùi ngỗng quay rất thơm ngon, vì bạn

biết đó là đêm giao thừa; phải, cô đang nghĩ về điều ấy.

Trong một góc giữa hai ngôi nhà, ngôi nhà này cao hơn ngôi nhà kia, cô ngồi co ro. Đôi

chân nhỏ bé của cô co quắp vào người, nhưng cô ngày càng lạnh hơn. Có điều cô

không mạo hiểm về nhà bởi vì cô đã không bán được bất kỳ que diêm nào và không

thể mang về một đồng tiền nào. Với cha cô, cô chắc chắn sẽ bị ăn đòn, và ở nhà cũng

lạnh, vì bên trên cô chỉ có một mái nhà, gió thổi luồn qua, mặc dù những vết nứt lớn

nhất đã được che lại bằng rơm và giẻ rách.

Đôi bàn tay nhỏ bé của cô hầu như tê cứng vì lạnh. Ồ! một que diêm có thể mang lại

cho cô một thế giới thanh thản, nếu cô chỉ dám lấy một que duy nhất ra khỏi bó, quẹt nó

vào tường và sưởi ấm những ngón tay của mình bằng nó. Cô rút ra một cái. “Rẹt!” nó

lóe làm sao, nó bừng làm sao! Đó là một ngọn lửa ấm áp và sáng, giống như một ngọn

nến, khi cô lấy tay ôm lấy nó: đó là một thứ ánh sáng tuyệt vời. Đối với cô gái nhỏ, nó

thực sự giống như thể cô đang ngồi trước một cái lò sưởi lớn bằng sắt, có cặp chân

bằng đồng được sơn mài và một món đồ trang trí bằng đồng ở trên cùng. Ngọn lửa

bùng cháy như ban phước lành; nó ấm áp một cách gây vui sướng. Cô gái nhỏ cũng

đã duỗi chân ra để sưởi ấm chúng; nhưng, ngọn lửa nhỏ vụt tắt, bếp hồng biến mất,

chỉ còn lại que diêm đã cháy trên tay cô.



Cô quẹt một cái khác vào tường, nó cháy sáng rực, và chổ nào ánh sáng chiếu vào

bức tường, nơi đó bức tường trở nên trong suốt như một tấm màn thưa, để cô có thể

nhìn thấy trong phòng. Trên bàn phủ một tấm khăn trải bàn màu trắng như tuyết; trên đó

bày biện đồ sứ lộng lẫy, và món ngỗng quay hấp táo với mận khô nổi tiếng. Điều quan

trọng hơn cả là, con ngỗng nhảy xuống khỏi đĩa, nhảy nhót trên sàn nhà với dao và nĩa

trên ngực, cho đến khi nó đến gần cô bé tội nghiệp; khi que diêm vụt tắt, không còn gì

ngoài bức tường dày, lạnh lẽo, ẩm ướt phía sau. Cô lại châm một que diêm khác. Giờ

đây, cô đang ngồi dưới cây thông Noel lộng lẫy nhất, nó còn lớn hơn, và được trang trí

lộng lẫy hơn cái cây thông mà cô đã nhìn thấy qua cửa kính ngôi nhà của một thương

gia giàu có.

Hàng ngàn ngọn đèn đang cháy trên những cành cây xanh tươi, và những bức tranh

có màu sắc sặc sỡ mà cô đã từng trông thấy ở các cửa tiệm khu thương mại, đang ngó

xuống cô. Cô gái nhỏ với tay về phía chúng khi, que diêm kết thúc. Đèn của cây thông

Noel càng lúc càng cao lên, cô thấy chúng bây giờ như những vì sao trên trời; một

chiếc vụt xuống và tạo thành một vệt lửa dài.

“Có người vừa chết!” cô gái nhỏ nói. Bà của cô, người duy nhất yêu thương cô, và

người bây giờ không còn nữa, đã nói với cô như vậy, khi một ngôi sao rơi xuống, một

linh hồn sẽ lên đến Thượng đế.

Cô lại quẹt một que diêm khác lên tường: Nó lại sáng, và trong ánh sáng lấp lánh đó là

bà, thật tươi sáng và rạng rỡ, thật dịu dàng, hiển hiện của tình yêu thương.

“Bà ngoại!” đứa trẻ gào lên. “Ôi, hãy đưa con theo! Bà đi khi que diêm cháy hết; bà biến

mất như bếp lò ấm áp, như ngỗng quay ngon lành, và như cây thông Noel lộng lẫy!”

Và cô quẹt nhanh cả bó diêm vào tường, vì cô muốn chắc chắn rằng sẽ giữ bà ngoại ở

lại với mình. Những que diêm tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ đến mức sáng hơn cả

buổi ban trưa, trước đây chưa bao giờ bà lại đẹp và cao đến thế. Bà nắm tay đứa con

gái nhỏ, và cả hai đều bay trong sự tươi sáng và vui sướng lên cao, rất cao, và ở trên

đó không lạnh, không đói, cũng không lo lắng, họ ở với Chúa.

Nhưng trong góc, vào lúc bình minh se lạnh, cô gái đáng thương ngồi dựa vào tường

với đôi má ửng hồng và miệng tươi cười, đã chết cóng vào buổi tối cuối cùng của năm

cũ. Đứa trẻ cứng nhắc và nghiêm trang ngồi đó với những que diêm của cô, trong đó

có một bó đã bị cháy. “Cô ấy muốn sưởi ấm bản thân,” mọi người nói. Không ai mảy

may nghi ngờ có những thứ đẹp đẽ mà cô đã trông thấy; thậm chí không ai mơ về sự

huy hoàng mà ở đó, cùng với bà của mình, cô đã bước vào niềm vui sướng của một

năm mới.



Tuyển tậpTuyển tập
truyên ngắntruyên ngắn
nước ngoàinước ngoài

Chạng vạng tháng sáu kéo dài mờ ảo trong màn đêm.

Dublin nằm trong bóng tối bao trùm, ánh sáng lờ mờ của

mặt trăng chiếu xuyên qua những đám mây, tạo nên một

thứ ánh sáng chập choạng khi bình minh đến gần trên

những con phố và vùng nước tối của Liffey. Xung quanh

Four Courts bị bao vây, những khẩu súng hạng nặng gầm

rú. Đó, đây trong thành phố, súng máy và súng trường phá

vỡ sự im lặng của màn đêm, một cách co thắt, giống như

tiếng chó sủa trên những trang trại đơn độc. Nội chiến giữa

Đảng Cộng hòa và đảng Tự do đang xảy ra .

Trên một sân thượng gần Cầu O’Connell, một tay súng bắn

tỉa của Đảng Cộng hòa đang nằm quan sát. Bên cạnh anh ta

là khẩu súng trường và trên vai anh ta đeo một cặp kính dã

chiến. Khuôn mặt thư sinh, gầy gò, khổ hạnh nhưng ánh

mắt lại toát lên tia lạnh lùng của kẻ cuồng tín. Chúng sâu

thẩm và trầm tư, đôi mắt của một người đàn ông quen nhìn

cái chết.


