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Tiểu sử H. C. Andersen
Hans Christian Andersen (1805-1875), xuất thân từ một gia
đình trong giai cấp tầm thường nhất ở Đan Mạch. Tài năng kể
chuyện của Andersen cũng bắt nguồn từ giai cấp sinh thành ấy.
Từ nhỏ, ông đã có một tâm tình vô cùng tế nhị, một cảm xúc
bén nhạy. Ông sớm tìm cách ra khỏi môi trường sinh hoạt của
gia đình, đồng thời ông cũng thu thập được nhiều kinh nghiệm
về những nổi cơ cực của giai cấp ông, những nhận xét sâu sắc
về những điều mê tín dị đoan của thời đại, và của cả loài người.
Sự khao khát giao kết với bạn bè, đặc biệt là với hạng người
quyền thế, cũng là một mặc cảm phản ứng lại nguồn gốc tầm
thường của gia đình ông, và những tủi nhục mà ông đã chịu
đựng do sự xuất thân không danh giá ấy.
Ông sinh năm 1805 ở Odense, cha ông là một người thợ
đóng giày, tên là Hans, và mẹ ông làm nghề giặt ủi, tên là
Anne-Marie. Song thân ông nghèo đến nổi phải làm lấy giường
ngủ bằng gỗ vụn của các ván hòm. Về bên nội, người ta nhận
thấy có vài dấu hiệu thiếu thăng bằng trí óc. Ông nội ông, một
người thợ chạm dạo, là một người có vẻ thật khùng. Người
đương thời thường thấy ông, khi đi hành nghề ở các thôn xóm
về, mang đầy hoa đồng, lá cây trên đầu, với một đàn trẻ con
chạy theo sau lưng hò hét đùa cợt ông. Bà nội ông thường ru
ông ngủ với những bài hát, kể những câu chuyện của giới
quyền quý, gieo vào trong tiềm thức của ông nhiều vọng tưởng
về các hạng người ấy. Bà bị ám ảnh bởi những giấc mộng giàu
sang, và trong thực tế, bà cảm thấy bị quá nhiều hất hủi với
hoàn cảnh hạ lưu của gia đình bà. Về phía ngoại, bà mẹ ông,
Anne-Marie là một đứa con không cha, do một cuộc hôn phối
không chính thức, và chính bà cũng có một đứa con hoang, tên
là Karen, trước khi bà lấy ông Hans. Tuy vậy, song thân của
ông Andersen rất thương yêu, chiều chuộng ông. Trong những
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tác phẩm ông viết về sau, đều có những ý nghĩ và ngôn từ rất
kính mến cha mẹ.
Cha ông, mang trong đầu óc giấc mơ trở thành người có học
thức. Ông cụ đọc và kể cho Andersen những hài kịch của
Holberg, truyện Một nghìn lẽ một đêm, và nhiều tác phẩm Đức
ngữ của Auguste La Fontaine. Thời đại và sự nghiệp vĩ đại của
Nã-Phá-Luân đại đế, khiến cho ông rất hứng thú. Năm 1808,
quân đội Nã-Phá Luân kéo đến Odense. Năm 1812, ông xin
đăng vào quân đội ấy, dấn thân vào các trận mạc, để rồi trở về
quê, năm 1814, thân xác hao gầy, tinh thần càng thêm tê tái.
Ông mất đi để lại cho Andersen một gia sản vỏn vẹn gồm có
một bộ người hình nộm, và sự mê thích kịch nghệ.
Andersen có thể chất rất ốm yếu. Ông sợ đến trường học, vì
bạn bè thường hay chế nhạo, đánh đập ông. Ông cũng không
chịu vào làm thợ tập nghề trong các xưởng chế tạo.
Ông chỉ muốn trở thành một nghệ sĩ ca kịch nhạc. Năm
1818, mẹ ông tái giá. Nhà ông ở lúc đó, sát cạnh nhà cuả ông
nghệ sĩ Falbe. Andersen thường ra vườn vắng, hát to những bài
hát học được, bằng một giọng soprano (giọng cao). Nếu ông tỏ
ra nhút nhát với bọn trẻ con đồng lứa tuổi, ông lại biết làm cho
người lớn chú ý đến ông, như bà Bonkelflode, và đại tá
Guldberg.
Năm 1819, ông xin ông chủ nhà in tên là Ivensen mà ông
không quen biết, một thư giới thiệu với nữ vũ sỉ nổi danh
Schall, và ông đến Copenhagen, kinh đô nước Đan Mạch, với
quyết tâm thu phục cả thành phố ấy.
Trong hai năm, ông sống chui rúc trong giới hạ lưu của kinh
đô, có lúc gần chết đói, nhưng luôn luôn tin tưởng vào ngôi sao
chiếu mệnh của ông.
Nếu nhà nhạc trưởng Sibono có làm cho ông biết rằng giọng
hát của ông không lấy gì làm hay ho cho lắm, ông không hát
nữa, và trở qua nghề vũ. Kịch sĩ Lindsen, và vũ sư Dahlen, sau
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khi thử thách, cho ông vài vai trò phụ, rốt cuộc cũng nói cho
ông hay rằng, thân hình ông không đủ nét đẹp để vũ, bộ điệu
ông vụng về quá, không thể lên sân khấu được. Thế thì thôi,
ông bỏ các nghề ấy, và nuôi ý tưởng trở thành thi sĩ, giống như
ông Guldberg (em ông đại tá Guldberg ở Odense), hoặc ông
Bagessen. Mấy ông nầy, với từ tâm của họ, hầu như là những
người đở đầu cho ông. Ông Wulff, dịch giả của Shakespeare,
Ørsted, nhà lý học, và một số bà lớn tuổi cũng chú ý đến ông,
thương ông vì tính đa cảm của ông và cũng vì bản năng từ mẫu
của họ.
Ông đọc sách rất nhiều. Tác phẩm Aladdin của
Oehlenschlaeger có một ảnh hưởng quyết định trong sự nghiệp
kể chuyện của ông sau nầy. Ông thử sáng tác vài kịch phẩm
thuộc loại bi kịch, ở đó ông bắc chước các tác giả thuộc loại mà
ông mến thích.
Năm 1821, ông viết ”Ngôi đền bên dưới”, 1822: ”Bọn cướp
Wissenberg” (phỏng theo Sdriller), ”Con ma trên mồ của
Palnatoke” (phỏng theo W. Scott). Đại kịch trường của nhà vua
từ chối không nhận chơi các bản kịch ấy. Ông gởi thêm tác
phẩm ”Alfsol” (1822), nơi nầy cũng từ chối luôn. Tuy nhiên,
nhà phê bình kịch Rahbedk cũng để ý đến ông, và khuyên một
ông thượng nghị sĩ mời ông đến chơi. Ông nầy vừa là nghị sĩ,
vừa là một nhân viên trong ban điều hành đại kịch trường của
nhà vua. Ông tên là Jonas Collin. Ông Collin về sau trở thành
ngưòi cha đở đầu của người thanh niên Andersen, có tài, nhưng
tâm ý bất định. Ông Collin muốn cho người thanh niên ấy một
nền học vấn vững vàng. Ông xin cho Andersen một trợ cấp học
bổng, và đưa Andersen vào trường trung học Slagelse, ngày
01.10.1822.
Năm 1823, nhân dịp nghĩ hè, ông về thăm mẹ ở Odense.
Lúc bấy giờ, bà đã thành guá phụ lần thứ hai, và bắt đầu nghiện
rượu, càng ngày càng nặng, cho đến chết. Tuy nhiên, bà vẫn
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trao cho con tất cả sự thương yêu trìu mến của thủơ trước, và
mưốn làm đủ mọi cách (mà than ôi, bà không có!) để giúp đỡ
cho con.
Kỹ luật trường Slagelse rất khắc khe – Ông hiệu trưởng
Meisling là một người rất nghiêm khắc, ông không hiểu, hoặc
không muốn hiểu cái khiếu thi tài của Andersen cũng như tánh
lông bông bất định của Andersen. Ông Andersen, 50 năm về
sau, cũng còn mặc cảm sợ ông hiệu trưởng ấy, và nghĩ rằng nếu
gặp ông ta lại, thì chắc Andersen sẽ chui đầu xuống đất!
Mặc dù bị cấm đoán không viết lách gì trong thời gian học
tập, ông cũng lén lút cho xuất bản vài tác phẩm thi ca: ”Linh
hồn” (1825), ”Đứa trẻ con hấp hối” (1826), ”Buổi chiều”
(1826). Trong thời gian theo học ở trường, có lúc ông tỏ ra mê
say, có lúc chán nản cùng cực. Tuy nhiên, ông vẫn đậu tú tài
năm 1828, và ghi danh vào đại học Copenhagen.
Gia đình Collin và con cháu họ tiếp tục tiếp đãi ông rất là
nồng hậu.
Nhà của họ là một nơi trú ẩn đầy tình thương mà Andersen
rất khao khát, thèm muốn. Mặc khác, Andersen cũng có thêm
nhiều người bạn tốt trong giới trí thức Đan Mạch: Heiberg,
Ingemann, Oehlenschlaeger, v.v…
Năm 1829, xuất hiện tác phẩm quan trọng đầu tiên của
Andersen: ”Du ngoạn bộ hành trên sông đào Holmen, ở mủi
đông của Amager” Đó là những nét phát họa theo trường phái
lãng mạn Đức. Lần nầy, các nhà phê bình có vẻ dễ chịu hơn
nhiều. Hăng say về sự thành công đầu tiên ấy, Andersen liên
miên viết trong 8 ngày xong một tiểu hài kịch ”Tình yêu trong
gác chuông Saint Nicolas”. Đầu năm 1830, ông cho xuất bản
một tập thơ, kèm theo truyện kể đẩu tiên: ”Con ma” (Truyện
nầy về sau được sửa chửa lại và xuất bản với nhan đề: ”Người
bạn đường”).
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Cũng năm ấy, trong một chuyến đi Jylland, ông ôm một mối
tình tuyệt vọng, kết quả đau thương đối với cô Riborg Voigt,
em gái của một người bạn, đó là mối tình đầu, và cũng là mở
đầu cho nhiều cuộc tình đau khổ, dỡ dang về sau của đời ông.
Mối tình đầu nầy ảnh hưởng rất sâu đậm trong suốt cuộc đời
ông, cho đến nổi khi ông mất, người ta còn tìm thấy trong ngực
áo của ông lá thư vĩnh biệt của cô Riborg!
Sau khi xuất bản tập thơ: ”Không tưởng và phát họa”
(1831), ông qua nước Đức. Ở đó, ông kết bạn với Tieck và
Chamisso (sau nầy trở thành dịch giả cuả các tác phẩm của
ông). Lúc trở về xứ, ông mang theo và cho xuất bản các tác
phẩm: ”Hình bán diện trong cuộc du hành xứ Houtz và Thụy
sĩ” (tháng 9, năm 1831). Thời gian ấy, ông sáng tác rất dồi dào.
Tháng 10 năm 1831: ”Chiếc tàu” (kịch vui ngắn) Tháng 12
năm 1831: ”Phác tượng của thi hào Đan Mạch” (thơ). Tháng 5
năm 1832: ”Người vợ của Lammermor” (ca kịch nhạc). Tháng
6 năm 1832: ”Ngày lễ ở Kenilworth” (kịch được dựng trên sân
khấu năm 1836). Tháng 12 năm 1832: ”Con quạ” (kịch nhạc).
1833: ”Người Tây Ban Nha ở Odense” (ca kịch).
Cái tin đính hôn của Louise Collin, người con gái ông bắt
đầu yêu, tạo một xúc động lớn trong tâm hồn vốn rất nhạy cảm
của ông. Các bạn ông xin cho ông được một phụ cấp du lịch, và
từ đó bắt đầu cuộc đời xuất ngoại lang thang của ông, qua hầu
hết các nước Âu châu.
Tháng tư năm 1833, ông đến Paris, ở đó ông gặp nhà đại thi
hào Pháp, là Victor Hugo, và Heine, Cherubini. Ông tham dự
các buổi vũ nhạc ở nhà hát lớn Opéra. Rồi ông sang Thụy Sĩ,
qua Ý Đại Lợi, ở đó ông được tin mẹ ông qua đời. Mối liên hệ
độc nhất còn lại với quá khứ, vừa đứt đoạn. Khi đó ông vừa
viết xong một tác phẩm coi như lời di chúc của ông (được xuất
bản năm 1926) dưới nhan đề: ”Quyển sách của đời tôi”.
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Ở Rom, ông làm quen với nghệ sĩ tạc tượng Thorvaldsen.
Tình bạn giữa hai người kéo dài rất lâu, và để dấu trong các tác
phẩm truyện kể: ”Tổ của thiên nga”, ”Những kẻ láng giềng”.
Ông cũng có viết cho người bạn điêu khắc ấy một vở kịch ngắn
lãng mạn: ”Agnes và Nhân ngư thần”, tác phẩm nầy lấy ý ở
một câu chuyện dân gian cổ xưa, và cũng ở trong mối tình đau
khổ của ông với Louise Collin. Tác phẩm được xuất bản vào
tháng 12 năm ấy, theo sau thi phẩm: ”12 tháng trong năm”,
xuất bản tháng 6. Mùa xuân năm 1834, người ta thấy ông ở
Florence, mùa hạ ở Áo, rồi ở Đức. Ông trở về Đan Mạch vào
tháng 8. Ảnh hưởng sâu đậm nhất trong các tác phẩm cuả ông
là xứ Ý. Ông dùng khung cảnh đẹp đẽ, độc đáo của nước Ý cho
truyện dài đầu tiên của ông, nhan đề là ”Người ứng tạo”, một
thứ tiểu sử trá hình của đời ông, cũng như tất cả các tác phẩm
của ông đều có dấu hiệu của đời ông. Người ta ví quyển ấy như
tác phẩm Corime của bà Stael. Những bản dịch bằng tiếng
Đức, tiếng Anh, bắt đầu được ra đời.
Một tháng sau, xuất hiện những tuyển tập đầu tiên các
”Truyện phiêu lưu kể cho trẻ em”, trong đó có truyện ”Claus
lớn và Claus nhỏ”, ”Bà công chúa tàn hương”, ”Cái quẹt lửa”
(truyện nầy làm cho nhiều người Thánh Giáo Đồ không vừa
lòng). Cũng như ”Huynh đệ Grimm”, ông lấy cốt truyện trong
các câu chuyện thần thoại, nhưng ở ông, luôn luôn có màu sắc
tâm tình tha thiết, và sự thi vị hóa mỗi thật trạng ở đời.
Ørsted quả quyết rằng các truyện kể ấy sẽ làm cho Andersen
lưu danh hậu thế, bất tử mãi mãi về sau. Nhưng chính ông lại
có vẻ bực bội về sự thành công ấy. Ông nuôi loại thành công
trong các loại văn học lớn hơn. Ông viết cho Henriette Hanck:
”Tôi muốn trở thành người văn sĩ lớn nhất của Đan Mạch”.
Thời gian sau ông viết: ”Tôi thèm danh vọng như kẻ biển lận
thèm cái tiếng va chạm của tiền vàng, hai chuyện ấy là trống
rỗng cả, nhưng con người sống ở đời cũng phải thèm muốn
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một cái gì, điên lên vì một cái gì, chứ nếu không, thì tất cả đều
sup đổ hết”.
Cho nên, mặc dù ông vẫn tiếp tục viết truyện kể: ”Người
lính chì gan dạ” (1857), ”Cô bé thủy tề”, ”Y phục mới của
Hoàng đế”, ”Bầy thiên nga hoang” (1838), mặc dầu vậy, ông
không bỏ nghề truyện dài. Năm 1840, ”Chỉ là một người chơi
đàn mã vỉ”. Lối văn thướt mướt của các tác phẩm ấy, được ưa
thích ở Đức, nhưng ở Đan Mạch, xứ trí thức, châu tuần quanh
các văn hào Heiberg và Collin, lại không hoàn toàn thưởng
thức. Nhà thiên tài đương lên, Kierkegaard, cho rằng ông chỉ
thành công trong việc du ngoạn Âu Châu, hơn là diễn tả những
vấn đề của con tim, và phê bình ông gắt gao trong tác phẩm:
”Trích dẫn tác phẩm của một con người mà tác phẩm in ngược
lại với ý mưốn”. Trong đó có một chương nhan đề: ”Về
Andersen, dưới hình thức một nhà viết truyện, trong truyện dài:
”Chỉ là một người chơi đàn mã vĩ””. Hai người nầy đều có tánh
tự tôn, ám ảnh bởi sự nghi ngờ, đều sống trong hai vũ trụ trái
ngược nhau, nhà triết học luôn luôn thắc mắc tự tìm hiểu, nhà
thi hào luôn luôn thắc mắc được người ta hiểu mình.
Mặc dầu vấp phải trở ngại, Andersen vẫn tiếp tục viết cho
ngành sân khấu. Ông dựng lên năm 1839, vở kịch ”Kẻ vô hình
ở Spogoe”, và vào năm 1840: ”Người lai căng”, trong vỡ đó,
tài nghệ diễn xuất của kịch sỹ Heiberg được nổi tiếng vang dậy
– Nhưng một thời gian sau, bà ta không chịu diễn vở: ”Người
con gái trẻ xứ Maures”, tác phẩm bị đả kích kịch liệt. Andersen
nổi giận, cho rằng mình bị âm mưu phá hoại, và bắt đầu từ đó,
cho diễn kịch của ông dưới tên vô danh.
Năm 1840, lại là một năm rất quan trọng trong các lảnh vực
khác nhau. Tác phẩm: ”Sách hình không có hình”, phản diện
của tác phẩm Du hành của Cyrano, được hoan nghênh nhiệt
liệt. Trong tác phẩm của ông: ”Kể truyện mặt trăng xuống du
hành địa cầu, để nhìn xem cái gì xảy ra ở đó”. Một trong những
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truyện ấy có truyện lấy ý ở những cuộc tao loạn tháng 7 năm
1830, và có nhan đề là: ”Đứa bé khốn khổ trên ngai vàng của
vua nước Pháp” – Ông mang ảnh tượng sâu sắc của một cuộc
đi chơi bằng xe lửa, một phác minh mà ông cho là thuộc lảnh
vực ảo thuật! Cuối cùng ông gặp Jenny Lind, một ca sĩ Thụy
Điển, lừng danh quốc tế, ông kết với nàng một mối tình trí
thức, được phản ảnh trong các truyện: ”Con chim sơn ca”, và ”
Dưới cây liễu”.
Năm 1843, ông trở lại Ba Lê. Marmier (về sau là một dịch
giả của ông), đưa ông vào giới thượng lưu thi văn hào của thời
ấy: Lamartine, Viguy, Balzac, Hugo, Alecxandre Dumas. Ông
sau nầy nhại Andersen trong tác phẩm: ”Con người kể truyện”.
Trước đó, vào năm 1841, một khoản trợ cấp du lịch giúp cho
ông đi ngang qua Vienne, và Hy Lạp cho đến bờ biển Bosphore
ở Trung Đông, nơi mà hồi còn nhỏ, ông mơ ước đến với người
bạn gái Henriette Wulff. Tất cả chuyến viển du ấy được kể lại
trong tác phẩm: ”Gian hàng tạp hóa của thi sĩ” Từ sau khi ông
trở về lại Ba Lê (1843), ông xuất bản truyện kể của ông, nhưng
bỏ mấy chữ: cho trẻ con. Nhưng tập truyện kể ấy vang lừng
danh tiếng khắp Âu Châu. Giấy mời ông đến các nước không
ngừng gởi đến cho ông. Toàn là các triều đình, vua chúa, hoàng
tử, công chúa, và những vị đại quan có lâu đài đồ sộ.
Năm 1844, ông đến Weimar. Một mối tình bạn nồng nhiệt
được kết giữa ông và quận công Charles Alexandre. Thư từ qua
lại giữa hai người chất thành đống. Ông được kết nạp vào chốn
cận thần của vua Đan Mạch, vua Christian thứ tám, và trở
thành người thân của bà quận công Augustenborg. Ông viết
cho bà ấy câu chuyện: ”Cô gái nhỏ với những que diêm”, đó là
trong cảnh giàu sang phú quý hiện tại, ông hồi tưởng lại hình
ảnh của bà mẹ ông, khốn cùng cho đến nổi phải đi ăn xin ngày
xưa.

15
Frederic Auguste, ông hoàng xứ Saxe, mời ông đến Dresde.
Ngày mồng một tháng giêng (Lễ nguyên đán) năm 1845, ông
vui với Jenny Lind ở Bá Linh. Ở đâu, người ta cũng khẩn cầu
ông đọc cho nghe những truyện ông viết, cũng như họ khẩn cầu
ông hát cho họ nghe. Ông viết về cho Collin: ”Tôi đã làm danh
giá cho tôi, đó là điều tự hào cuả tôi”. Cuộc đời ông đúng như
”Con vịt xấu xí”, một câu truyện ông kể.
Thời gian ở nước Anh (1847), là một thời vinh quang. Ông
chơi thân với Dickens, cho đến nổi lúc ông về nước tái xuất
bản các tác phẩm, ông đều để ở trang đầu: Thân tặng Dickens.
Tryện kể cũ đều được xuất bản, trong các truyện ấy, ông lấy tài
liệu trong các kỷ niệm hồi ấu thơ, và ký ức về các cuộc viễn
du. Những truyện ấy tuy viết bằng văn xuôi, đều mang nặng
tính chất thi ca, và một khả năng gợi cảm hết sức sâu xa:
”Chiếc bóng” (1847), ”Câu chuyện một bà mẹ” (1848), ”Dưới
cây liễu” (1853).
Những bản dịch đầu tiên xuất hiện ở nước Đức, năm 1839, ở
Thụy Điển năm 1842, ở Anh năm 1846, ở Pháp năm 1848, cả
đến 80 nước, kể cả Ấn Độ, và Nhật Bản. Một kịch trường bình
dân được xây dựng ở Tivoli (gần trung tâm thủ đô
Copenhagen) để diễn các truyện của ông, viết lại theo thể tài
kịch phẩm. Từ 1844 đến 1848: ”Hai bà tử tước”, truyện dài.
Năm 1847, đi qua các nước Thụy Sĩ, Ý, Pháp, ông viết
quyển ”Ahasverus”, phản ảnh cuộc đời lưu động của người Do
Thái lang thang. Ông cũng viết cho một nhà xuất bản ở Đức
quyển: ”Lịch sử thật của đời tôi”. Nhưng, xẩy ra cuộc binh biến
năm 1848, ông trở nên nguội lạnh với nước Đức. Khi làm
thượng khách trong triều đình vua Oscar nước Thụy Điển, ông
viết: ”Ở Thụy Điển” (1851). Mặc dầu được danh tiếng lừng
lẫy, ông vẫn sợ không được hiểu đến, mặc cảm ấy được tỏ lộ
trong truyện: ”Con đường danh vọng gai góc” (1856).

16
Ông sửa soạn lâu dài cho quyển tự thuật của ông: ”Câu
chuyện đời tôi” (1855). Dầu để chứng tỏ rằng ông xem đời ông
cũng như một câu truyện kể.
Năm 1856, truyện dài cuối cùng: ”Hiện hữu hay không hiện
hữu”, đánh dấu rằng con người lang thang ấy cũng có một xứ
sở với hoàng tử Hamlet.
Trong các thời gian ông ở trong lâu đài các vị đại thần,
hoàng thân quốc thích, ông lấy ngay tại chỗ đề tài cho nhiều
câu truyện kể: Ở Basnaes, ông viết: ”Những con ma trơi đều ở
trong thành”, hoặc ”Gió kể truyện của Valdemar Daae và các
con gái của ông”.
Năm 1857, ông trở lại thăm Dickens, và ở một thời gian tại
nhà ông nầy, ở Gadshil. Nhưng không tìm thấy lại được sự
nồng nàn của thời ban đầu gặp gỡ nữa. Andersen thường đem
theo một người bạn đường trong các cuộc du hành của ông. Vì
vậy, khi nghe tin Jonas Collin từ trần (1860), ông đang đi chơi
với cháu nội của ông Jonas. Những người bạn mới như gia đình
Melchior, gia đình Henrique, chiếm một vị trí quan trọng trong
cuộc đời về sau của ông.
Một tập đầy đủ các truyện kể của ông được xuất bản năm
1862, với một bài tựa của tác giả, lưu ý bạn đọc tới cái chất
thực tại có chứa đựng trong tất cả các truyện có vẻ hoang
đường của ông. Sau một thời gian du lịch ở Tây Ban Nha, ông
xuất bản quyển: ”Ở Tây Ban Nha” (1863). Cuộc chiến tranh
với nước Đức làm cho ông xúc động nhiều, ông đình chỉ sáng
tác cho đến năm 1865. Rồi ông lại tiếp tục chu du các nước Âu
Châu. Trong năm 1867, ông hai lần đến Paris, ông nói: ”Tôi
cảm thấy quá sung sướng, và trẻ lại ở Pháp”. Cuộc đấu xảo
quốc tế gợi ý cho ông viết tác phẩm: ”Mộc tinh”. Về Đan
Mạch, ông hưởng tất cả vinh quang, nhưng với tuổi già, với
bệnh tật, ông đâm ra khó tánh. ”Peer, người may mắn” (1870),
là một tác phẩm nằm giữa ranh giới truyện dài và truyện kể,
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cũng mang tính chất tự thuật. Những truyện kể cuối đời ông
cũng có tính chất ấy. Ông nhớ đến Odense, trong truyện: ”Già
Jeanne kể truyện” (1872), ”Người què” (1872), đó là hai truyện
mà ông thích nhất.
Du lịch trở thành một thứ mệt mỏi. W. Bloch theo ông đến
Venise, năm 1872, Nichol Boegh theo ông qua Thụy Sĩ năm
sau, nhưng rồi ông lại trở về mệt mỏi tại nhà Melchior, và từ
năm 1874, ông không rời khỏi nhà ông ở Copenhagen, thỉnh
thoảng chỉ kéo lê mình đến kịch trường. Ông than phiền không
thể sáng tác thêm truyện kể nữa, mà vẫn còn cố gắng soạn thi
bản: ”Copenhagen”.
Mùa hè năm ấy, gia đình Melchior mời ông về đồng quê của
họ. nhưng ông không thể đứng lên được nữa, mặc dầu ông vẫn
sữa soạn một cuộc viễn du với cháu ông Collin.
Ngày 4 tháng 8 năm 1875, Hans Christian Andersen ra đi
cuộc viễn du không trở về của ông, đến cái xứ ”sương mù trắng
xóa và lạnh tê” mà ông từng tả trong các truyện của ông.
Dịch từ bản Pháp văn của Sophie Monneret.
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Andersen và Truyện Kể của ông
Andersen đã viết trên 156 truyện. Ông không chỉ viết về
truyện ngắn. Theo thư tịch của tác phẩm ông, nhà xuất bản Đan
Mạch ghi trên 15 tập dày, gồm có truyện dài, thơ, truyện ký du
lịch, tự thuật, 3 tập kịch. Nhưng truyện kể của ông chiếm phần
quan trọng nhất.
Thật ra, ông cho xuất bản truyện rất chậm về sau. Ông trở
thành văn sĩ rất sớm, đến 17 tuổi, ông đã đưa trình Viện Kịch
Nhạc Copenhagen 2 bản kịch, và chỉ đến 1835, ông mới cho
xuất bản tập truyện đầu tiên. Sự chậm trể ấy rất kỳ lạ, nếu
người ta biết rằng ông đã rất sớm được cái tài năng ấy, vì hoàn
cảnh của đời sống ông, và cũng vì cái tánh ngây thơ kỳ lạ của
ông. Tuổi ấu thơ, ông thường nghe cha ông, một người thợ giày
nghèo khó, đọc cho ông nghe hài kịch của Holberg, kể cho ông
truyện Một nghìn lẻ một đêm, quyển Thánh Kinh, và nhiều
truyện khác. Cha ông là một người hay buồn, ít nói, chỉ thích
đọc những truyện ấy, và thích làm những đồ chơi trẻ con cho
bé H. C. Andersen. Đứa bé thích nghe cha đọc truyện, lúc biết
đọc, đã tự đọc lấy, và chơi với đồ chơi cha làm ra. Trong thành
phố nhỏ của gia đình, bé H. C. có nhiều dịp nghe kể truyện dân
gian. Vài năm sau, khi ông được sống trong mấy gia đình ở
Copenhagen ông lại kể cho bọn trẻ con trong các gia đình ấy,
những câu truyện ông biết, và cả truyện ông đặt ra để làm vui
cho chúng, vì ông rất thương bọn trẻ con, yêu thiên nhiên và
hoa. Những đề tài lịch sử đến với ông một cách tự nhiên,
những lời bàn tán của bọn trẻ con cũng gợi cho ông nhiều ý,
nhiều đề tài mới. Ông thật có thiên tài kể truyện, và tất cả hoàn
cảnh của đời ông đều sửa soạn cho ông trở thành một nhà kể
truyện biệt tài.
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Nhưng ông không nghĩ đến điều đó. Từ 14 tuổi, ông đã
mang hoài bảo làm văn chương, nghĩa theo ông là làm kịch.
Ông có thể trở thành kịch sĩ, ca sĩ, vũ sĩ, hay kịch tác giả. Tôi
nghĩ rằng ông muốn trở thành tất cả một lần. Cha chết, mẹ tái
hôn, đáng ra ông vào làm thợ tập nghề may, ông lại bỏ ra đi
Copenhagen. Ông đến đó vào tháng 9 năm 1819, với chưa đầy
10 đồng trong túi. Ông không quen biết ai ở chốn kinh đô to
lớn nầy, chữ viết lại rất xấu, lại không có một nghề nào trong
tay. Làm sao ông tìm được mấy người bảo trợ cho ông, đoán
biết mầm mống tài năng ở ông, và đóng góp nhau lại để nuôi
dưỡng ông - dù rất là thiếu thốn - cho ông theo học miễn phí về
hát, về Đức ngữ, về chính tả, đó là một câu truyện kỳ lạ mà ông
đã kể ra trong tác phẩm: ”Câu truyện của đời tôi”, bắt đầu như
sau:
”Đời tôi là một truyện vui, thay đổi luôn luôn, và hạnh
phúc! Từ lúc còn quá trẻ, tôi đã ra đời, nghèo, cô đơn. Nếu tôi
gặp một bà tiên đầy quyền uy đến nói với tôi: ”Người hãy chọn
lấy con đường và mục đích người lựa chọn, sau đó, tùy theo sự
nẩy nở của trí óc người, và tùy theo những gì thuận hợp trong
cuộc đời, ta sẽ bảo vệ cho người, và dẩn dắt người đi!” thì số
phận của tôi không thể hướng dẫn được một cách thuận lợi
hơn, tài giỏi hơn, và tốt hơn số phận sau nầy của tôi được.
Cuộc đời của tôi sẽ nói lên với người đời như nó đã nói với tôi:
Rằng có một vị Chúa đầy lòng thương, dẫn dắt mọi sự đến cái
gì tốt đẹp nhất!”
Điều đáng chú ý là trong công việc tìm người bảo trợ, sự
giao thiệp với họ, con người mộc mạc quê mùa kia không có
một tí dụt dè, cọng với tính tình giản dị, tự nhiên, thành thật vô
cùng của ông. Nhờ đó, ông được hưởng nhiều hơn ông xin, và
hưởng được, ông thường khóc lên vì lòng tri ân. Con người đặc
biệt ấy quả có nhiều sức quyến rũ.
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Nhờ sự giúp đỡ kỳ lạ ấy, ông được sống ở Copenhagen,
nhưng sống rất chật vật. Ông mất giọng hát, hay là hát không
hay lắm?.. Vào cuối năm 1882, ông chỉ còn hy vọng nơi bản bi
kịch thứ hai ông gởi đến nhà hát lớn của nhà vua ở
Copenhagen. Bản kịch bị từ chối. Nhưng ông giám đốc nhà
hát, ông Jonas Collin, một người quyền thế, được người ta nói
đến H. C., liền mời ông đến chơi nhà. Trong buổi giao tiếp đầu
tiên ấy, ông giám đốc có ngay một thiện cảm sâu xa với ông,
nên đã giúp cho ông một học bổng để theo học 3 năm tại một
trường trung học ở Copenhagen, Jonas collin trở thành một
người đở đầu cho ông, ông trở thành một người thân trong gia
đình, và bạn thiết của con ông Jonas.
Vì sao H. C. Andersen đã có sẳn một thiên tài về kể truyện,
mà ông không khai thác nó ngay, lại chạy theo các bộ môn văn
chương khác? Và ông đến với bộ môn kể truyện quá chậm?
Lý do đầu tiên, là vào thời tuổi trẻ của ông, văn chương và
tôn giáo là hai điều chính yếu nhất trong xã hội Đan Mạch. Văn
chương có nghĩa là truyện dài, kịch, thơ, và phê bình văn học.
Phê bình đóng một vai trò rất quan trọng. Có nhiều bài phê
bình dài bằng một quyển sách. Giới văn học đang chịu ảnh
hưởng càng ngày càng nặng nề của Johan Ludvig Heiberg. H.
C. Andersen cũng biết Johan, vì ông này là bạn thân của
Collin.
Johan Ludvig Heiberg được xem như vị vua của văn học
thời đại, và là giáo sư triết học thuộc phái Hegel. H. C.
Andersen với ông là hai thái cực. Andersen thì bồng bột, sôi
nổi, hành động theo tình cảm. Johan Ludvid Heiberg lại sang
trọng quý phái, rất lịch sự, nhưng rất quy tắc, trầm tỉnh, và
sống theo lý trí, tư tưởng, mà ông cho là chỉ những điều ấy mới
là chân lý. Dưới ảnh hưởng của Johan Ludvid Heiberg trên văn
đàn, những tác phẩm non nớt của H. C. Andersen lúc ban đầu
không thể được hoàn toàn chấp nhận.
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H. C. Andersen hầu như không để ý lắm đến bộ môn truyện
trẻ con, địa hạt ở đó thiên tài ông được nẩy nở trọn vẹn, không
đối thủ. Có lẽ ông đã nhìn thấy điều ấy sau một cuộc du lịch ở
Harz, mà ông đã kể lại như một bài tường thuật. Trong bài
tường thuật ấy đã chớm nở tài năng của ông, và chính đó là
một truyện ngắn đầu tiên hấp dẫn nhiều người. Bài du ký nầy
vì vậy chiếm một phần quan trọng trong lịch sử tác phẩm
truyện của ông.
Ông kể rằng ông đến Brunswick đã tối, mệt mỏi sau một
ngày nóng nực đi trên xe ngựa đầy hành khách. Vừa đến, ông
đã hỏi xem nhà hát diễn kịch gì tối hôm ấy. Đó là kịch ”Ba
ngày của cuộc đời một kẻ bài bạc”, của Vi Ducange (1827).
Ông biết kịch nầy đã rất được hoan nghênh ở khắp cả nước
Đức. Vì vậy, ông đi xem diễn. Sau đây là đoạn chính của bài
du ký:
”Kịch không phân chia thành hồi, mà thành những buổi
cách nhau 15 năm. Tôi theo dõi được 2 buổi, rồi chịu không
theo được nổi nữa. Khán giả thật là khổ sở. Cứ tưởng tượng
đến tôi, con người nghèo khó, đã quá mệt nhọc trong 2 ngày đi
đường.
Buổi đầu, chấm dứt bởi vụ ám sát của cha ông bài bạc. Buổi
thứ hai, là một kẻ vô tội bị anh giết bằng một viên đạn bắn vào
ruột… Tôi thấy máu tôi sôi lên, tôi nghĩ rằng qua ngày thứ ba
chắc là cả đám khán giả đều bị giết chết. Thật là kinh khủng.
Tôi chưa thấy tác phẩm nào như vậy, trừ truyện ”Những kẻ tử
tù bị hình tao dịch” (Les Galericuc).
Tôi về chỗ trọ, tôi thấy quanh tôi toàn là những kẻ cặn bả
của xã hội, những bà mẹ đau đớn, và những kẻ chơi bời bài bạc
thất vọng.
Tôi bực mình quá, tôi thử hát cho tôi những bài hát ru em để
cho lòng dịu lại. Tôi ngồi lại, và bắt đầu kể cho tôi nghe một
câu truyện trẻ con mà quý vị sẽ nghe sau đây:
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Trong lúc tất cả dân thành phố Copenhagen còn là những
đứa trẻ con, và chưa từng đi xa ngoài đời hơn chỗ vườn bách
thú, và Frederiksberg, và bà nội hay người vú nuôi của chúng
kể cho chúng nghe truyện ông hoàng, bà chúa, tiên thần, truyện
những quả núi bằng vàng, và những con chim biết nói tiếng
người, thì đầu óc non nớt của chúng mơ mộng đến cái xứ đẹp
đẽ mộng tưởng ấy, rồi chúng nhìn bể cả, lẩn lộn với nền trời, ở
giữa bờ biển Đan Mạch và Thụy Điển, chúng nghĩ rằng, chắc ở
chỗ đó, là nơi của cái xứ thần tiên ấy. Nhưng lớn lên, chúng đi
học, học sách địa dư của Riis, điều đó làm cho chúng đánh mất
cái xứ thần tiên mơ tưởng. Nhưng hãy bỏ qua chuyện đó. Tôi
muốn chúng ta ở luôn trong xứ thần tiên.
Ngày xưa, xưa lắm rồi, trước khi mọi người mơ theo truyện
của tôi, và theo kịch ”Ba ngày của cuộc đời một kẻ bài bạc”, có
một ông vua già, đầu tóc xám bạc. Ông ta tin tưởng vào cuộc
đời hiện tại, và không thể bao giờ chấp nhận một câu nói dối,
dù là một truyện dối rất kỳ lạ, cho đến nổi trong một buổi triều,
ông đã ra lệnh hứa rằng người nào có thể kể một sự việc mà
ông bắt buộc phải tin là truyện dối trá, thì vua sẽ ban cho người
ấy cô công chúa cưng, và một nửa quốc thổ.Tất cả các quan
trong triều đều cố nặn óc để bịa ra một truyện mà vua có thể
nhận là dối, nhưng ông vua quá tốt kia cho cái gì cũng là
chuyện thật cả. Lâu ngày, vua trở nên buồn rầu, ngài khóc, lấy
vạt áo hoàng bào lau nước mắt, và than rằng: ”Quả thật không
bao giờ ta nói lên được câu: Đây là câu truyện dối”.
Ngày lại qua ngày. Một buổi sáng, có một vị hoàng tử đẹp
trai đến chơi, chàng hoàng tử yêu cô công chúa con vua, và
nàng cũng yêu chàng. Trong 9 năm liên tiếp, chàng tập luyện
cách nói dối, và hôm nay, chàng nghĩ rằng đã có thể đến để
lảnh thưởng: cô công chúa và một nửa vương quốc. Chàng tâu
với vua rằng chàng muốn xin làm tên giữ vườn. Vua nói:
- Tốt lắm, cháu cứ làm đi.
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Rồi ngài đưa chàng ra vườn.
- Đây là những cây su hào, ngài nói.
Chàng đáp một cách ngạc nhiên:
- Su hào hả? Trong vườn rau của mẹ tôi, có những cây su
hào to lớn cho đến nổi người ta có thể lấy một cái lá của nó mà
che mưa nắng cho một đội quân.
Vua nói:
- Cũng có thể được lắm. Thiên nhiên có rất nhiều uy lực, và
cũng có những giống cây to lớn khác nhau.
- Vâng, tôi không muốn làm kẻ giữ vườn nữa. Tôi muốn làm
tên đầy tớ giúp việc ở nông trại ngài.
Vua đem chàng đến nông trại, chỉ vào cái nhà chứa thóc, và
nói:
- Anh thấy nhà chứa thóc nầy chứ! Anh có thấy cái nào to
và đẹp hơn không?
- To hơn? Ồ, nếu nhà vua thấy cái nhà chứa thóc của mẹ tôi!
Ngài thử xem, hồi xây nó, người thợ mộc ngồi trên nóc nhà,
anh ta đánh rơi cái cán búa. Trước khi cán búa xuống đến đất,
một con chim yến đã làm tổ trong cái lổ hổng của cán, đẻ
trứng, ấp con, cho đến con biết bay trước khi cái búa chạm
xuống đất. Nào, ngài có thể nghĩ rằng đó là một câu chuyện dối
không?
Vua đáp:
- Không, con người còn tiến xa lắm, vì sao mẹ anh không
thể có một cái kho lúa như vậy được.
Sự việc xẩy ra mau chóng, chàng hoàng tử hào hoa kia
không chiếm được cô công chúa và nửa vương quốc. Chàng và
nàng đều buồn tiếc, vì vua đã có thề rằng: ”Không ai lấy con ta,
nếu không thể nói cho ta một điều dối trá”
Vì không bao giờ tấm lòng tốt của ông có thể tin rằng người
ta nở nói dối với ông.
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Cho đến lúc ngài mất, được đưa vào ngôi mộ to lớn bằng
cẩm thạch, ông cũng không yên tâm, và người ta đồn rằng ông
vẫn còn trên dương thế, đi lang thang như một linh hồn bị đọa,
vì điều mong ước của ông lúc sinh tiền vẫn chưa được thực
hiện.
Tôi đang kể đến đoạn nầy, tức là đoạn cuối, thì bổng nghe
gỏ cửa. Tôi nói to:
- Mời vào!
Và hãy tượng đến sự ngạc nhiên của tôi! Ông vua già đứng
đó, trước mặt tôi, vương miện trên đầu, và vương trượng cầm
tay. Vua nói:
- Tôi nghe ông kể lại truyện đời tôi, vì vậy mà tôi đến đây.
Chắc ông có biết một câu chuyện dối khả dĩ tạo cho tôi sự yên
ổn ở trong nấm mồ chứ?
Tôi cố hết sức để lấy lại bình tĩnh, rồi tôi nói với vua vì sao
tôi phải kể cho tôi nghe truyện đời và thành tích của vua, rồi tôi
nói đến vở kịch ”Ba ngày của cuộc đời một kẻ bài bạc”
Vua nói:
- Anh hãy kể cho tôi nghe vở kịch ấy đi. Tôi rất thích những
chuyện rùng rợn. Chính tôi, hồn ma của tôi, tự thấy rùng rợn
trong những ngày về già.
Tôi bèn kể lại cho ông nghe tất cả vở kịch, cảnh này đến
cảnh kia, và tôi trình bày ra cho ông xem bức tranh khủng
khiếp ấy của đời người.
Mắt ông sáng lên, ông cầm tay tôi, và nói một cách bồng
bột:
- Đó là một câu truyện dối trá, con ơi! chuyện đời không
phải như vậy đâu. Nhưng bây giờ thì ta đã được giải thoát rồi.
Bóng ma ông vua biến đi.
Sáng sớm mai, khi tôi thức dậy, cả câu truyện trên đây trở
lại với tôi như một giấc mộng!”
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Câu truyện trên đây là phản ứng của tác giả, một tâm hồn
trong sạch, đầy tin tưởng ở cuộc đời và con người, đối với một
vở kịch rùng rợn, tàn nhẩn. Tác giả không có ý làm một tác
phẩm văn chương. Điểm khởi đầu, là một xúc động mạnh mẻ,
một ý tình. Ông ghê sợ vở kịch kia, cho nên ông muốn giữ lại
sự bình tỉnh tâm hồn, bằng cách hát lên những bài hát ru em êm
dịu, và để sửa soạn cho một giấc ngủ yên ổn.
Bài hát ru em, làm ông nhớ lại những câu truyện các bà già,
bà vú kể cho trẻ em, cũng để ru ngủ các em, cho nên ông tự bịa
ra một câu truyện, trong đó ông có dịp xác định tính cách vô lý
của vở kịch làm cho ông bực bội. Dù muốn dù không, câu
chuyện bịa nầy đã gieo mầm mống cho loạt truyện kể sau nầy
của tác giả.
Phần lớn những truyện cho trẻ em về sau của H. C.
Andersen đều có một khởi điểm tương tự như vậy, nhưng khác
nhau ở chỗ các truyện sau nầy không phải sinh ra từ một cảm
xúc mạnh thoáng qua, mà chính từ một tình ý nào sâu sắc và
bền vững hơn. Tuy nhiên, những truyện đầu tiên được xuất bản
không đúng hẳn như vậy. Ở tập thơ xuất bản trước nhất vào
năm 1830, ông có thêm một câu chuyện kể với bài tựa ngắn
như sau:
”Từ bé thơ, điều vui sướng nhất của tôi, là nghe chuyện cổ
tích. Nhiều truyện còn in đậm dấu trong tâm hồn tôi, có nhiều
truyện ít được phổ thông, hoặc không ai biết đến. Tôi kể lại
một truyện sau đây, nếu được độc giả ưa thích, tôi sẽ kể thêm
nhiều nữa, và tôi sẽ viết thành một loạt truyện dân gian Đan
Mạch”.
Đến năm 1835, ông cho xuất bản một tập truyện nhan đề:
”Truyện kể cho trẻ em”, trong đó có 3 truyện dân gian và một
truyện do ông tạo ra. Trước khi xuất bản, ông kể câu chuyện ấy
cho bé Ida, con của một người bạn. Cô bé rất thích thú. Vậy
đúng là truyện ”cho các trẻ em”. Về sau, ông viết thêm về tập
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truyện đầu tiên ấy: ”Lối văn phải là lối viết riêng của tác giả,
nhưng ngôn ngữ phải là thứ ngôn ngữ nói thường ngày, câu
truyện là cho trẻ em, nhưng người lớn cũng có thể thích nghe”.
Trong khuôn khổ của chương trình chật hẹp ấy, Andersen đã
đưa vào từ sau tập truyện trên, nhiều đề tài dính đến cá nhân
ông, và những truyện thần thoại càng nhiều hơn trong các tập
thứ nhì và thứ ba. Sau nhiều tập đã xuất bản, ông chỉ lấy nhan
đề chung là ”Truyện của H. C. Andersen”. Andersen không
phải là nhà phong tục học, hay là nhà khảo tập về truyện nhân
gian, và người ta không bao giờ nhìn nhận ông về dưới các
khía cạnh ấy.
Vào năm 1845, sau khi đã tạo được một địa vị khả quan về
bộ môn kể truyện ở Đức quốc, ông tưởng có thể đến gặp gỡ
nhà kể truyện nổi tiếng nhất thời ấy, là Jacob Grimm, ông rất
chán ngán vì thấy vị nầy chưa hề biết đến tên ông và các tác
phẩm của ông. Thật ra, ông không phải là một nhà kể truyện trẻ
con chuyên môn, vì không tìm ra một hình thức ngôn ngữ thích
hợp cho trẻ con. Ông không viết đặc biệt cho chúng, chính là
ông viết cho ông thì đúng hơn. Cho nên, mặc dầu các câu
truyện của ông đều có mang một tính chất buồn buồn, có
truyện lại chua cay chút ít, nhưng bọn trẻ con vẫn thích truyện
của ông, chỉ vì chúng cảm thấy ông rất gần gủi chúng, bản chất
ông vẫn là bản chất ngây thơ của tuổi trẻ, suốt cả đời ông. Cái
nhìn của ông vào cuộc đời vẫn là cái nhìn tin tưởng, cái nhìn có
mảnh lực làm cho một sự vật rất tầm thường trở thành một sự
vật có hồn, và đặc biệt.
Chính ông cũng nhận thấy rằng truyện của ông đã vượt qua
trí óc non nớt của trẻ con, nên ông viết trong bài tựa tập truyện
thứ ba xuất bản năm 1837, rằng:
”Trong lúc viết một tác phẩm lớn, khác với loại nầy, trong
trí óc tôi bổng nảy ra một ý và một cốt truyện: ”Cô bé thủy
tề”… Rồi tôi viết ra truyện ấy cho trẻ con… Tôi nghĩ nên tách
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truyện ấy ra, và nhập nó vào các truyện kể trước. Những truyện
trước có lẻ hợp với trẻ con hơn truyện nầy, mà chỉ người lớn
mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Tôi cũng dám nghỉ rằng,
dù vậy, trẻ con cũng thích nó, nhất là hồi kết cấu giản dị, làm
cho chúng xúc cảm”.
Ông nói đúng. Biết bao nhiêu bài thơ người lớn yêu thích,
mặc dù họ không hiểu rõ ý nghĩa sâu kín của thơ.
Truyện của Andersen, cũng giống như thơ đối với nhà thi sĩ
lãng mạn. Chính ông cũng làm thơ, có bài khá hay. Nhưng bộ
môn ấy không đem lại danh tiếng cho ông. Chỉ các tập truyện
kể mới làm cho ông nổi tiếng. Vì trong các truyện, ông đã dùng
một ngôn ngữ diễn tả rất tự nhiên. Ở đó, tâm tình sâu kín của
ông được giải tỏa. Linh hồn Andersen chứa đựng trong truyện
ngắn của ông, và người ta khám phá ông từ các truyện ấy. Dĩ
nhiên, muốn hiểu rõ truyện ông hơn, cần đọc ”Câu truyện của
đời tôi”, và vài truyện khác, như truyện ”Người ứng tạo”
(1835), truyện ”Chỉ là một người chơi đàn mã vỉ”, và nhất là
quyển nhật ký của ông, cùng những lời truyền tụng về ông, do
các nhân chứng của thời ông kể lại. Nhờ đó, người đọc truyện
mới biết được ông viết truyện nầy truyện kia vào hoàn cảnh
nào, dịp nào. Có vậy mới biết được mầu sắc đặc biệt của câu
truyện. Nhưng muốn như vậy, phải đi sâu vào hoàn cảnh xã hội
và nền văn học Đan Mạch vào thời đại ông (thế kỷ thứ 19).
Giáo sư Hans Brix, trong luận án của ông đã phân tích khúc
chiết hoàn cảnh và cơ hội đản sinh của mỗi câu truyện của
Andersen. Điều ấy, chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi,
dịch giả, chỉ nhìn thẳng vào truyện, và dọ theo tiểu sử của ông,
để được biết qua về những mô típ (ý tượng) của phần lớn các
truyện. Ông thường đưa ra trong đó, hình ảnh của ông nội, bà
nội có cặp mắt xanh, cái chết của cha ông, một con người
nghèo khó, nhưng thông minh, ham đọc sách, khéo tay, nhưng
tâm tư bất ổn. Andersen bênh vực mẹ ông, người đàn bà mạnh
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khỏe, siêng năng, dị đoan, không học thức bao nhiêu, nhưng
ông rất thương yêu. Trong nhiều truyện, ông nhắc đến ngôi nhà
ông ở thành phố Odense, và những người cùng sống trong căn
nhà ấy.
Nhưng ông không hề đả động gì đến quảng thời gian 10
năm từ khi ông rời nhà qua ở kinh đô Copenhagen.
Đời sống tình cảm của ông cũng được bộc lộ nhiều trong
các truyện. Mối tình với Louise Collin, con gái người bảo trợ
của ông, là Jonas Collin, mối tình với Sophie Ørsted, người bạn
ấu thơ của ông, thường ngồi lên chân ông, ve vuốt ông, để nghe
kể truyện… bao nhiêu nàng thiếu nữ ông yêu, chỉ có đính hôn
ngầm với nhau, chứ không bao giờ đi đến hôn nhân. Tình yêu
của ông, luôn luôn trong sạch, không bợn một chút ghen tương
khi người thiếu nữ ông yêu đã ôm cầm sang thuyền khác.
Louise Collin và Sophie Ørsted, vẫn trung thành với chồng,
nhưng vẫn đối với ông như những người bạn thân. Năm 1843,
ông bổng đâm ra yêu cuồng nhiệt cô ca sĩ Thụy Điển, Jenny
Lind. Ông đưa đề nghị kết hôn, nhưng bị bát đi một cách rõ
ràng, nhưng vẫn thân mật, và lần nầy nữa, ông trở nên một
người bạn thân của cô, theo dõi cô trong các cuộc cô hát ở
ngoại quốc.
Những nơi ông thường lui tới nhiều nhất ở kinh đô, như gia
đình Collin và bạn hữu của gia đình ấy, đều được hình dung
đến trong các truyện của ông, bằng những nhân vật trá hình
nhiều ít. Có thể nói ông đã lấy ở đời sống của ông, và xã hội
quanh ông, nhiều đề tài, hay điểm xuất phát cho các tập truyện.
Truyện ông vì vậy, cũng mang vài nét ngụ ngôn, hay ngụ ý,
nhưng đó không phải là điều quan trọng. Rất nhiều nhà phê
bình văn học thường hay đào sâu bới kỹ trong tiểu sử của tác
giả, để tìm hiểu rõ tác phẩm hơn. Quan niệm thông thường là
đời sống của tác giả rất có ảnh hưởng sâu đậm vào tác phẩm
của tác giả ấy. Nhưng đối với Andersen, sự liên hệ ấy không
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mật thiết lắm. Nếu ông gợi lại hình dung của những người
thân, sơ, hoặc hoàn cảnh xã hội đương thời, thì đó chỉ là những
cái cớ, những mô hình mà thôi. Thật ra, tác phẩm truyện của
ông có một sắc thái độc lập rõ rệt, độc lập với chính ông nữa.
Nó tự phát huy đời sống của nó, như một thế giới đặc biệt nhìn
qua kính vạn hoa.
Tuy nhiên, nếu cần phân tích, ta có thể nhìn thấy trong các
tập truyện của ông ba chủ đề chính:
Thứ nhất, đó là sự đối lập giữa nghệ thuật tự nhiên, giản dị,
trực cảm, phát xuất từ một tính tình đơn thuần, đầy tin yêu, với
nghệ thuật suy tư, lý trí, cân nhắc. Andersen sống nhiều theo
tình cảm hơn là lý trí, vì lẽ ông là thi sĩ trước khi biết viết đúng
văn phạm. Sự chống đối của các nhà phê bình uy tín đương
thời, Johan Ludvig hoặc Christian Molbech, mạt sát tác phẩm
của ông, càng làm cho ông thấy rõ lối viết tự nhiên của ông là
đúng. Ông cho những người ấy là thứ phê bình gia suy luận,
chứ không hiểu biết.
Thứ nhì, nói thế, không phải là đưa Andersen vào hạng các
nhà văn thuần tình cảm trực thị. Ông không bao giờ đề ra một
lý thuyết viết văn, và không bao giờ định hướng cho tư tưởng
của ông, vì tư tưởng cuả ông luôn luôn trôi chảy tự nhiên, tùy
theo hoàn cảnh nhân vật ông dựng lên. Bản tính của ông không
chịu được một thứ lý thuyết cứng rắn nào. Chúng ta, người
Việt nam, có thể cho ông là một người tự tại, như một vị thiền
giả. Theo bản năng trực cảm của ông, ông thường đem đối lập
tình cảm với lý trí, và đó là chủ đề của nhiều truyện, đặc biệt là
truyện ”Nữ hoàng tuyết”. Cũng từ đó, phát sinh ra màu sắc tôn
giáo chứa đựng trong nhiều truyện của ông, một thứ tôn giáo
không sùng tín, mà đơn giản, mộc mạc như tín ngưỡng của
người nông thôn.
Chủ đề thứ ba thường được thấy trong tác phẩm truyện của
ông. Đó là thứ mô típ Aladin (trong truyện 1001 đêm), hay là
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đứa bé lọ lem (Cendrillon) nam phái trong các truyện dân gian
Bắc Âu. Đứa bé sinh ra nơi nghèo khó, để phải sống cuộc đời
khó nhọc, tồi tàn, nhưng thế rồi một ngày kia, đã trở thành giàu
sang, hạnh phúc, chỉ vì bản tánh tốt đẹp tự nhiên của nó, mà
người ngoài không ai ngờ tới. Andersen có lẽ cũng tự hào là
một Aladdin hay một Cendrillon nam phái (thằng bé lọ lem).
Truyện Tấm Cám ở Việt Nam cũng như một mô típ ấy. Người
dân quê thường tin tưởng vào lẻ ”ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác”.
Nhưng chỗ khác biệt là trong truyện Tấm Cám, sự thành đạt
của cô Tấm là nhờ Bụt hiện lên giúp cho. Ở Andersen, thì
thằng bé Lọ Lem chỉ nhờ ở tánh tình phúc hậu của nó hơn là
nhờ ở thần linh.
Chủ đề nầy có liên hệ với chủ đề: con người ít ai được sinh
ra đúng chỗ, như trong truyện ”Con vịt xấu xí”, về sau trở
thành con thiên nga đẹp đẽ. Con vật luôn luôn thao thức và
sống không bao giờ thoải mái ấy, cũng chính là Andersen.
Ông sinh ra xấu xí, cao lênh khênh và gầy ốm, đôi vai hẹp,
xuôi, hai cánh tay quá dài. Mắt xanh, sâu trủng dưới hai lỗ mắt
sâu. Bộ mặt có vẻ bí mật, nhưng đôi mắt rất linh động, lắm lúc
nhìn như cuồng nhiệt, trừ khi nó trở nên mơ mộng. Vùng trán
rộng và vôm lên, mủi thẳng và hơi quá dài, cằm lớn và mỏng.
Ông không xấu lắm, và cũng không đẹp, chỉ có vẻ hơi kỳ lạ.
Cơ thể ông khỏe mạnh, vì từ khi đến Copenhagen từ lúc 14 tuổi
ông không bao giờ ốm nặng, ngoại trừ bịnh nham thũng
(cancer), ông mất hồi 70 tuổi vì chứng bịnh ấy. Nhưng bẩm thụ
mạnh mẻ ấy, ông được hưởng thụ của bà mẹ, lại bị trừ hao bởi
một bộ thần kinh yếu kém, do người cha truyền thụ. Ông nội
ông bị bệnh điên. Vào tuổi ấu thơ, ông bị đau một trận mà bác
sĩ Hjalman Helurb cho là bệnh thần kinh, và đến 7 tuổi, ông lại
bị bệnh động kinh, ảnh hưởng đến cả đời ông. Ông cảm thấy
như cần hoạt động thật nhiều, nhưng thường thường thấy dả
dượi, mệt mỏi. Phàm người bị yếu tinh thần hay ưa người ta
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chú ý đến mình, săn sóc mình và thường hay than phiền về
những sự bất như ý nhỏ nhoi về cơ thể, nhưng lại luôn luôn giữ
im lặng hoàn toàn về nguyên nhân của những sự bực bội ấy.
Đọc tập ký sự đời ông, sẽ thấy rõ điều đó.
Andersen quả thật là một con người khác biệt, không giống
kẻ khác, như con vịt xấu xí trong truyện. Ông đau khổ thầm vì
bệnh yếu thần kinh, và cách sống kỳ dị của ông. Vì vậy ông
mang một mặc cảm tự ty, và một nhu cầu bù vào sự thiếu sót
ấy. Ông càng đau khổ hơn vì ông có một ý thức rõ rệt về giá trị
của ông. Khi từ biệt mẹ để đi Copenhagen, ông vừa 14 tuổi,
nhưng đã mang một tham vọng sẽ được nổi danh tại chốn kinh
đô to lớn ấy. Ông tưởng tài ông thiên về kịch nghệ. Điều đáng
ghi nhận, là ông có một nhân lực rất mạnh, 6 năm theo học
những lớp trung học dưới tuổi của ông, chịu đựng kỹ luật
nghiêm khắc của trường, ông vẫn cố gắng, để mong đạt được
một nền học thức căn bản, hầu lập nên sự nghiệp văn chương
vẻ vang sau này. Có lúc ông than phiền trong nhật ký:
”Chúa ơi! sao tôi không thể chết đi hay điên hẳn đi. Tôi
không muốn ở trạng thái lưng chừng nầy, làm cho tôi thấy rõ
sự bất lực của tôi. Xin cho tôi đủ sức để từ chối những điều thi
ân mà tôi không đáng được hưởng, Chúa ơi! tôi chỉ muốn
những điều tốt đẹp, cuộc chiến đấu thật là quá khó khăn…”
Cả đời ông là một cuộc chiến đấu, mà ông chỉ thấy khó lúc
ông không đạt được thành công. Mọi sự thành công nhỏ, hay
lời khen vô nghĩa nhất, cũng làm cho ông vui mừng như đứa
trẻ con. Ông chỉ chú ý đến sự thành công. Cuộc sống của ông
có nhiều lúc khốn khổ, nhưng điều ấy ông vẫn xem là thường,
ông không hề đả động đến trong nhật ký. Ông biết xử dụng thì
giờ và tiền bạc một cách cần kiệm, làm thăng bằng được cuộc
sống mà sức khỏe ông không cho phép. Nhờ vậy, ông đã tự tạo
được một cuộc đời mà ông xem như một câu truyện vui. Đời
ông, cũng như nhân cách ông đầy dẫy mâu thuẩn bên ngoài. Dù
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tính tình ông có lúc bất thường, các bạn ông và người quen biết
ông đều thương ông, và luôn luôn tìm cách tránh cử chỉ hoặc
lời nói có thể làm cho ông chạnh lòng. Lý do chính, là ông có
tánh tự cảm chứ không bao giờ ích kỷ. Andersen tốt bụng một
cách rất tự nhiên, và vô vị lợi. Ông giữ kín mọi nổi nghèo khó
của ông, trong lúc ông biết rằng nếu ông nói ra, các bạn ông sẽ
tranh nhau mà giúp đỡ cho ông. Ông rất thương trẻ con và súc
vật, và thường giúp đỡ chăm sóc cho chúng. Ông có nhiều tánh
tốt, thẳng thắn, trung trực, giữ thể diện, biểu lộ trong nhiều
trường hợp khó khăn, và có một lòng tri ân bền bỉ. Những tánh
tốt ấy, làm cho nhiều người mỉm cười về vài tánh xấu của ông,
mà lại càng thương mến ông hơn.
Andersen không thích và không làm chính trị. Xã hội Đan
Mạch thời ấy cũng ít để ý đến những chuyện ấy. Ông cảm thấy
sung sướng được sống với những nhà quyền quý, có địa vị cao
trong xã hội, và ông thường kể lại một cách thỏa mãn mọi sự
giao du với vua và các vị hoàng thân. Nhưng ông không bao
giờ giấu diếm nguồn gốc hèn mọn của ông, cũng như không
bao giờ khoe khoang về điều ấy.
Ông ưa đi du lịch nước nầy nước nọ, đặt chân hầu hết trên
Âu Châu, cho đến cả Trung Đông, qua đến Phi Châu. Vào thời
ấy, một nhà văn đi chu du như vậy, là chuyện hiếm có. Nhờ
vậy ông quen biết hầu hết những nhà văn nổi tiếng nhất ở Âu
Châu trong thời ấy: Chamisso ở Đức, Pickeno ở Anh, Balzac
và Heine, Victor Hugo, Lamartine, Alexandre Dumas ở Pháp.
Ông được hoan nghênh trong các khách thính trứ danh. Không
phải ông muốn truyền bá tác phẩm của ông, nhưng chính là vì
ông thích xê dịch, thích quan sát, thích thấy sự lạ: theo ông, đó
là cách hữu hiệu nhất để làm giàu cho tư tưởng, mở rộng trí óc.
Ông yêu đời, và sống, đối với ông là vậy đó. Trong một bức
thư viết sau một cuộc đưa đám tang, ông viết: ”Tôi yêu sự
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sống, và sống là vổ cánh bay cao, là là quanh quả đất, chỉ tiếc
là con người phải gắn liền vào quả đất thôi.”
Tính ưa quan sát, ở Andersen, không phải như sự quan sát
của nhà học giả, hay triết học, khoa học gia. Sự quan sát ấy có
thể xem như lối nhìn ngạc nhiên của trẻ con, vì vậy nó có phần
khách quan hơn. Bạn hữu của ông thường ví ông như một đứa
trẻ con nhiều tuổi. Mặc dù mắc phải một vài tật xấu nói trên, vì
bộ thần kinh yếu kém, cư xử thất thường, mặc cảm tự ty đối lập
với một hoài bảo lớn lao…bản tính tự nhiên của ông vẫn là một
khuynh hướng yêu đời, vui vẻ, và nhiều hài tính.
Truyện của ông thường phản ảnh hai tâm trạng trái ngược
ấy, vừa vui vừa lẫn chất buồn và có lúc chua cay. Không phải
ông chỉ ưa người ta khen tụng, như đứa trẻ con, ông cũng phân
biệt được lời khen thành thật của bạn hữu chân thành, với lời
khen xã giao bằng lưỡi. Ông hiểu rõ giá trị của ông, của tác
phẩm ông, và sự hư ảo của vinh quang. Ông viết cho một người
bạn:
”Lần lần, tên tuổi tôi rạng rỡ lên, tôi sống chỉ vì danh tiếng
ấy. Tôi thích nổi tiếng như một người biển lận thích tiếng
soang soảng của đồng tiền. Hai điều ấy đều là hư vọng, tôi biết
vậy, nhưng ở đời cũng phải ham thích một cái gì, nếu không,
con người sẽ khổ sở, suy sụp mất”.
Người bạn thân Edvard Collin, cho rằng ông không có óc
nghiên cứu, suy luận, không thích những điều trừu tượng,
nhưng phải công nhận rằng ông có một nhận định thật rõ về giá
trị của sự chân thành. Suốt đời ông, ông tự thấy mang ơn trọng
của Ørsted. Ông ghi trong tác phẩm: ”Câu truyện đời tôi”:
”Trong những lúc đầu giao tiếp với Ørsted, tôi có ngay
nhiều thiện cảm. Mối thiện cảm ấy càng ngày càng tăng gia,
cho đến vào cuối đời tôi, cho đến chết, nó đã trở nên một tình
bạn thấm thiết. Ørsted có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời tôi,
và sự nảy nở của trí óc tôi. Ông đã nâng đỡ cho tôi về tinh thần,
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và cũng chính ông đã báo hiệu cho tôi một sự nghiệp văn
chương rạng rỡ, ngay ở trong nước cũng như ở nước ngoài”.
Nên nhớ là trong phần lớn cuộc đời văn nghiệp của ông, ông
được nước ngoài khen tụng, trong lúc ở tại nước nhà, hầu như
rất ít người để ý đến.
Ørsted với ông là hai thái cực. Ørsted là một nhà khoa học,
cha đẻ của điện tử từ học (electromagnetisme). Ý kiến của ông
về thi sĩ là: các nhà thi sĩ phải từ bỏ con đường cổ điển của thơ,
và phải gắng thay vào đó một quan niệm mới về cuộc đời,
hướng theo khoa tự nhiên học.
Trong lúc, trái lại, H.C. Andersen lại làm thơ hay viết truyện
theo bản tính và tình cảm. Ban đầu H.C. là học trò của ông, sau
dần, hai người hiểu giá trị của nhau, và trở nên đôi bạn thân
thiết. Có lúc H. C. Andersen còn muốn hỏi Sophie, con của
Ørsted làm vợ nữa. Vì sao triết lý và khoa học của Ørsted lại
ảnh hưởng được sâu đậm vào sự nghiệp văn chương của H. C.
Andersen? Một nhà phê bình Paul V. Rubow nói: ”Triết lý của
Ørsted có một địa vị lớn trong văn chương của H. C. Andersen
ngang với tín ngưỡng đương thời về ảnh hưởng của thần linh
trong dân gian.”.
Triết lý ấy là gì? Ta hãy nghe Rubow giải thích:
”Tư tưởng căn bản của Ørsted chỉ là: Sự đối lập giữa hiện
thực với những phép lạ, giữa trí thức với thiên nhiên, sự đối lập
ấy là một ảo tưởng. Theo Ørsted, những luật của thiên nhiên là
ý tưởng của thiên nhiên, là ý tưởng của Chúa: thiên nhiên là trí
tuệ, và thực tại tự nó đã là sự nhiệm mầu rồi”.
Điều này, ta cũng thấy rõ trong đạo Phật, nhất là về Thiền
Học (Zen). Kết quả là thực tại hiện hữu là vẻ đẹp nhất của
truyện kể. Đọc lại toàn bộ truyện của Andersen, theo thứ tự
niên biểu, ta sẽ thấy ảnh hưởng triết lý trên càng ngày càng
biểu lộ trong đó. Vì vậy, trong các truyện của H.C. Andersen,
phép lạ huyền bí của thần linh càng ngày càng ít quan trọng,
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mà sự nhiệm mầu của thực tại và của con người càng ngày
càng tăng lên. Khác với truyện trẻ con ở các nước khác, như ở
Pháp (truyện của Perrault), ở Đức (Grimm), ở Ả Rập (1001
đêm), Aladdin ở Ấn Độ, trong đó phần huyền bí rất quan trọng.
Nhất là ở Việt Nam ta, hầu hết các truyện trẻ con đều có một
kết thúc huyền bí: Bụt hiện lên để cứu người hiền, trừng trị kẻ
ác…
Vì vậy điểm khác biệt, và là đặc điểm của truyện Andersen,
là tác giả không có ý khuyếch trương một đạo lý, một triết lý
nào hết. Không phải là truyện để dạy đời, răn dạy trẻ con. Mục
đích của ông là làm vui, là giải khuây. Và triết lý hay đạo đức
của ông, là triết lý của sự sống, của con người, của thiên nhiên,
thực tại, muôn mầu muôn vẻ, và tâm lý chung chung của các
hạng người. Ví dụ: người con gái thì tình cảm bồng bột, thay
đổi, ưa cái đẹp, cái tốt cho mình, tình người con trai thì kín đáo
hơn, vị tha hơn, và trung kiên hơn (xem truyện ”Ib và cô bé
Christine” chẳng hạn). Nhưng không vì thế mà người đọc ghét
nhân vật nầy, hay thích nhân vật kia hơn. Vì nhân vật ông,
cũng như ông, đều sống theo bản tính thiên nhiên, và thành thật
với cuộc đời.
Tuy nhiên, không phải chỉ ảnh hưởng của triết thuyết
Ørsted, và những tình ý cá nhân của tác giả, đã là lý do chính
của sự thành công các truyện H. C. Andersen. Yếu tố chính, là
sự duyên dáng ngây thơ, và những tình ý trong sáng mát mẻ có
tính chất tuổi thơ trong một người lớn tuổi, đã tạo cho các
truyện ấy một vẻ đẹp đặc biệt. Ông viết truyện như ông kể,
giản dị, tự nhiên, không cần chú trọng lắm đến chính tả, văn
phạm gì lắm. Ông có một bút pháp đặc biệt của ông, rất thích
hợp với cách kể truyện. Điều ấy đã giúp cho ông nhiều. Vì vậy,
truyện của Andersen không mất mát gì trong việc phiên dịch
nó ra tất cả mọi ngoại ngữ. Con người đã du lịch rộng rãi như
ông, trở thành một con người của mọi xã hội, mọi nền văn
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minh. Thời đại nào cũng thích hợp với truyện ông. Mọi trình
độ học thức hay tư tưởng cũng đều nhận thấy ở truyện ông một
món ăn hợp khẩu.
Có thể nói ông là nhà văn của thế giới, chứ không phải chỉ
riêng cho nước và dân Đan Mạch. Ông đã thành công ngoài sự
ước muốn của ông.
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Cái bật lửa
( Fyrtøiet )
Người lính bước nhịp nhàng trên đường. Một! Hai! Một!
Hai! Anh mang chiếc bao lính sau lưng, một thanh gươm bên
cạnh sườn, vì anh từ mặt trận trở về, và đang trên đường về
nhà. Anh bổng gặp một bà phù thủy giữa đường đi. Bà trông
thật dễ sợ, môi dưới dài thỏng xuống đến ngực. Bà nói:
”Chào anh lính! Kìa anh có một cái bao to lớn, và một thanh
gươm đẹp, mày thật là một tên lính chính tông. Mày sẽ có
nhiều tiền như mày ước muốn.”
”Cám ơn, bà già phù thủy!” - Người lính đáp ”Mày có thấy cây to lớn kia chứ?” - Bà phù thủy chỉ vào
một cây lớn gần đó - ”Cây này ở trong trống rổng. Mày sẽ leo
lên ngọn cây, mày sẽ thấy một cái lỗ hổng, mày sẽ vào đó, cho
đến đáy lỗ. Tao sẽ buộc vào thân mày một dây thừng, để có thể
kéo mày lên, khi mày gọi tao!”
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”Tôi sẽ làm cái gì trong đó?”
”Mày sẽ tìm thấy nhiều tiền bạc. Phải biết rằng khi mày
xuống đó, mày sẽ đi vào một hang lớn, sáng sủa lắm, vì có đến
100 ngọn đèn chiếu sáng. Rồi mày sẽ thấy 3 cánh cửa. Mày có
thể mở các cửa ấy, chìa khóa cửa ở phía trên. Nếu mày vào
phòng thứ nhất, mày sẽ thấy ở trên nền phòng, ngay chính
giữa, một cái hòm lớn. Một con chó ngồi trên nắp hòm. Con
chó có hai con mắt, to như hai cái chén trà, nhưng đừng sợ!
Tao cho mày mượn cái áo choàng xanh gạch ô vuông, mày sẽ
trải nó ra trên sàn phòng. Xong, mày cứ bạo dạn nắm lấy con
chó, đặc nó trên áo choàng, mở cái hòm ra, rồi muốn lấy bao
nhiêu tiền cứ lấy. Đó là tiền đồng. Nhưng muốn lấy bạc, thì đi
qua phòng thứ nhì cạnh đó. Ở đó, có một con chó có hai con
mắt to bằng cái bánh xe trong cối xay lúa. Cũng đừng sợ. Trải
tấm áo choàng ra, và lấy bạc. Nếu mày muốn vàng, lấy bao
nhiêu mà mày có thể mang lên, cũng được, thì vào phòng thứ
ba. Nhưng ở đó, có con chó có hai mắt lớn như cái tháp tròn.
Một con chó thật sự, mày có thể tin tao, nhưng đừng để ý gì
đến cái đó. Mày chỉ đặt nó trên tấm áo choàng, rồi cứ lấy trong
hòm bao nhiêu vàng thì lấy!”
Người lính nói:
”Thế cũng khá tốt đó! Nhưng tôi sẽ trao cho bà cái gì, hở bà
phù thủy già? Chắc bà cũng muốn cái gì chứ, tôi nghĩ vậy!”
”Không, tao chẳng cần gì đến một đồng, một chữ nào cả.
Mày chỉ lấy cho tao cái bật lửa cũ kỹ, mà bà nội tao bỏ quên
dưới đó, khi bà xuống đó lần cuối.”
”Vậy thì bà hãy buộc giây thừng vào lưng tôi đi!”
”Đây, giây thừng, và đây là tấm áo choàng!”
Rồi người lính leo lên cây, để rơi mình xuống lổ hổng, và
như bà phù thủy nói, anh đi vào cái hang lớn và có hàng trăm
ngọn đèn chiếu sáng.
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Anh mở cánh cửa đầu tiên. Ái! Con chó ngồi đó, và nhìn
anh với cặp mắt to bằng hai tách trà. Anh nói:
”Mày ngoan lắm!”
Rồi đặt nó trên tấm áo choàng của bà phù thủy, rồi lấy tiền
đồng chất đầy túi. Đóng nắp hòm lại, đặt con chó lên chỗ cũ,
rồi anh qua phòng thứ nhì. Úi chà! Con chó có cặp mắt to như
hai cái bánh xe trong cối xay lúa.
Anh nói:
”Mày đừng có nhìn tao như thế! Mày có thể đau mắt!”
Anh đặt con chó trên tấm áo choàng của bà phù thủy.
Nhưng khi anh thấy quá nhiều đồng bạc trong hòm, anh vứt
bao nhiêu tiền đồng lấy trước kia, lượm đầy bọc tiền bạc, chất
đầy luôn cả trong bao. Rồi đi vào phòng thứ ba.
Thật là khủng khiếp! Con chó ở đó quả thật có cặp mắt to
như cái tháp tròn, cặp mắt quay tròn trong đầu như những bánh
xe.
”Chào anh!” - người lính lên tiếng, và đưa bàn tay lên mũ
chào, vì anh chưa bao giờ thấy con chó nào như vậy cả. Anh
nhìn nó một hồi, rồi tự bảo như vậy cũng đủ rồi. Anh đặt nó
trên sàn phòng, mở cái hòm ra. Ô chà chà! Bao nhiêu là vàng!
Anh có thể mua cả Kjøbenhavn, những con lợn bằng đường và
bột, ở các nhà hàng bán bánh, mua tất cả lính chì, roi ngựa, và
tất cả ngựa gỗ lăn của thế giới. Vâng! quả thật là một gia tài
kếch sù!
Người lính vội vất tất cả bạc chứa đầy túi và bao, rồi chất lại
đầy ấp với các đồng tiền vàng. Anh chất vào mũ, vào giày đầy
ấp. Ối! anh có bao nhiêu là của cải. Anh đặt con chó lên nắp
hòm, đóng cửa lại, và gọi lên, từ trong bộng cây:
”Bà phù thủy già ơi, kéo tôi lên đi!”
”Mày có nhặt cái bậc lửa không?”
”À phải rồi, tôi quên mất!”
Rồi anh đi nhặt cái bậc lửa.
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Bà phù thủy già kéo anh lên. Anh đã lên đến mặt đường, với
bao nhiêu bọc túi, bao, mũ, giày, chứa đầy vàng.
Anh hỏi:
”Bà muốn làm gì với cái bậc lửa nầy?”
Bà phù thủy đáp:
”Điều ấy không ăn nhằm gì đến mày. Mày đã có nhiều vàng
rồi, hãy đưa cái bậc lửa cho tao!”
Ngưới lính kêu lên:
”Ta ta ta! Bà hãy nói ngay bà dùng cái bậc lửa này làm cái
gì đã, nếu không tôi sẽ rút gươm ra và chặt đầu bà liền!”
”Không nói!” - bà phù thủy cương quyết Thế rồi anh lính chặt đứt đầu bà. Thân bà nằm dài ra trên
đường. Anh lính gói tất cả vàng vào tấm áo choàng, mang lên
lưng, đặt cái bậc lửa vào túi áo, và đi thẳng vào thành phố. Thật
là một thành phố đẹp. Anh vào cái quán ăn lớn nhất, thuê mấy
phòng đẹp nhất, và gọi những món ăn thích nhất. Bây giờ anh
đã giàu lắm rồi, anh đã có bao nhiêu là của cải.
Đứa bé đánh giày cho anh, rất ngạc nhiên vì sao ông kia
giàu có thế ấy, mà lại có đôi giày kỳ quặc và cũ kỹ như thế này,
nhưng vì anh lính chưa có thì giờ đi mua giày mới.
Ngày mai lại, anh đã có giày đẹp và áo quần sang trọng.
Anh trở nên một người sang cả. Mọi người kể cho anh nghe tất
cả những gì đẹp nhất trong thành phố, kể về ông vua, với cô
công chúa đẹp tuyệt vời, con vua.
Anh hỏi:
”Có thể nào nhìn thấy cô ấy ở đâu không?”
Họ đáp:
”Không thể nào nhìn thấy mặt cô ấy được. Cô công chúa ở
trong một ngôi lâu đài bằng đồng, với bao nhiêu là tường
thành, bao nhiêu là tháp! Không một ai ngoài vua ra có thể vào
nơi cô ở, vì có người tiên đoán rằng về sau, cô sẽ lấy một tên
lính quèn, mà vua thì không muốn thế!”
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Người lính tự bảo: ”Tôi rất muốn thấy cô ấy, nhưng quả hoàn
toàn là không thể được!”
Rồi anh sống một cách rất là vui thích, đi xem hát, đi ngựa vào
ngự viên, bố thí cho kẻ nghèo rất nhiều, và với một cách dịu dàng, vì
anh biết rằng, do kỹ niệm xưa của anh, người nghèo rất khó kiếm ra
một đồng xu. Anh giàu có, ăn mặc sang trọng, và nhiều người đến
làm việc với anh, xưng tụng anh là một người quý báu, một vị quý
phái. Những điều xưng tán ấy làm cho anh thỏa thích. Nhưng vì anh
tiêu xài quá nhiều hàng ngày, mà không làm ra tiền, cuối cùng anh
chỉ còn hai đồng. Anh phải rời bỏ phòng đẹp, đến trọ tại một căn
phòng xép dưới mái nhà, tự đánh lấy giày, tự vá lấy áo. Những người
bạn cũ không còn ai đến với anh nữa, vì phải leo lên quá nhiều bậc
cấp.
Vào một đêm tối tăm, anh cũng không mua nổi một cây đèn cầy.
Anh nhớ đến một mẫu đèn còn sót lại, anh bèn lấy cái bậc lửa anh
nhặt được dưới bộng cây, mà anh đã xuống đến, nhờ bà phù thủy già.
Anh lấy bậc lửa ra, quẹt lên. Khi tia lửa tóa ra, anh bổng thấy cánh
cửa phòng mở ra đột ngột, và con chó có cặp mắt to như cặp chén trà
mà anh thấy dưới bộng cây, xuất hiện ra, và hỏi:
”Thưa ông chủ, ông muốn cái gì ở tôi?”
Người lính nghĩ: ”Cái gì kỳ lạ vậy? Thật là cái bậc lửa kỳ quái,
nếu ta có thể nhờ nó mà có cái gì ta muốn.”
Anh bảo:
”Đem đến cho ta một bọc tiền!”
Và hốp! con chó ra đi! Hốp! con chó trở về, miệng cắn một bọc
đầy tiền đồng.
Người lính từ đây đã biết sự quý giá của cái bậc lửa. Nếu anh quẹt
lên một lần, thì con chó ngồi trên hòm đồng xuất hiện. Hai lần, con
chó trên hòm bạc xuất hiện. Ba lần, con có trên hòm vàng hiện ra.
Người lính trở lại với các phòng đẹp đẻ, diện quần áo sang trọng, và
bạn bè trở lại liền. Chúng vẫn quý mến anh.
Và một ngày, anh tự nhủ: ”thật là vô lý, nếu không có ai có thể
thấy mặt cô công chúa! Nghe đâu cô ta đẹp lắm, ai củng bảo thế.
Nhưng nào có ích gì, nếu cô ta luôn luôn phải giam mình trong ngôi
lâu đài to lớn bằng đồng, có nhiều tháp! Ta quả không thể nhìn được
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cô sao? Đâu, cái bậc lửa đâu?” Anh đánh bậc lửa lên, và hốp! con
chó có đôi mắt to như hai chén trà hiện ra.
Anh lính nói:
”Đúng là ta đang ở trong đêm khuya. Nhưng tao rất muốn thấy
mặt cô công chúa, chỉ một lát thôi!”
Con chó ra đi, và trong khi người lính chưa kịp nghĩ đến, con chó
đã trở về với cô công chúa nằm trên lưng nó, cô đang ngủ, và cô thật
là xinh đẹp đến nổi ai trông thấy cũng biết rằng đó là một nàng công
chúa chính hiệu. Người lính không cầm lòng được, hôn cô ngay, vì
anh cũng là một người lính chính hiệu.
Con chó chạy ngay cỏng công chúa về. Nhưng buổi sáng mai, khi
vua và bà hoàng hậu dùng trà sớm, cô công chúa kể rằng hồi hôm, cô
có một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ cô thấy một con chó và một anh
lính. Cô cởi trên con chó, và anh lính hôn cô một cái.
Bà hoàng hậu nói:
”Đó thật là một chuyện kỳ lạ!”
Bà đặt bà hầu cận trong phòng công chúa, để thức và xem chừng
có phải là một giấc mơ hay không, và để biết sự thật ra sao.
Người lính quá mong ước thấy lại cô công chúa xinh đẹp. Con
chó trở lại vào đêm tới, mang công chúa chạy hết sức mình. Bà hậu
cận mang đôi giày cao ống, cũng chạy đuổi theo sau con chó. Và khi
thấy nó biến mất vào một ngôi nhà lớn, bà tự bảo: ”Ta đã được biết
đây là đâu rồi! ”
Bà lấy một cây phấn kẻ một chữ thập to trên cửa. Rồi bà trở về
ngủ, và rồi công chúa lại được con chó mang về phòng. Khi nó thấy
chữ thập trắng trên cánh cửa của chủ, nó liền lấy phấn kẻ chữ thập
trên tất cả các cửa trong thành phố, để sáng mai, bà hoàng hậu không
tìm ra được cánh cửa đúng, vì tất cả các cánh cửa đều mang dấu chữ
thập như nhau.
Sáng sớm tinh sương, vua, hoàng hậu, bà hầu cận, và nhiều võ
tướng, ra đi để tìm chỗ mà cô công chúa đã đến hôm qua.
Vua thấy một cánh cửa có dấu chữ thập, và nói: ”Đây rồi!”
”Không, đâu phải đó, thưa ngài yêu quý!” - Bà hoàmg hậu nói
ngay lên, vì thấy cửa thứ nhì cũng có dấu ấy -
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Và những kẻ tùy tùng đều la lên: ”Đây một cửa nữa, và đó cũng
là một cánh cửa có dấu chữ thập!” Tất cả đều hiểu rằng tìm kiếm nữa
là vô ích. Nhưng bà hoàng hậu là một người rất quyền biến, bà biết
hành sự hơn là lên xe trở về. Bà lấy cái kéo vàng, cắt một tấm lụa ra
từng mảnh, may lại thành một cái bọc. Bà lấy bột bỏ đầy vào bọc, cột
vào lưng cô công chúa, để cho bột rơi rớt xuống dọc con đường cô sẽ
đi qua.
Con chó trở lại đêm sau, mang cô công chúa lên lưng, chạy về
nhà anh lính. Anh nầy quá yêu cô, và rất muốn trở thành một chàng
hoàng tử để cưới cô về làm vợ.
Con chó không biết tí gì về bột rơi rớt dọc đường, nó leo lên cửa
sổ đem cô vào phòng anh lính. Sáng hôm sau, vua và bà hoàng hậu
rất rõ nơi chốn nơi con mình đã đến, liền đến bắt anh lính, bỏ vào
ngục.
Hù! thật là đen tối và rùng rợn. Người ta bảo anh: ”Sáng mai, mày
sẽ bị treo cổ!”
Thật chẳng vui gì khi nghe chuyện đó, Sáng sau, nhìn qua chấn
song sắt của cửa sổ ngục, anh thấy nhiều người đi gấp ra thành phố
để xem anh lính bị treo cổ.
Anh nghe tiếng trống, và toán lính đi bước rập ràng. Mọi người
chạy đến. Trong đám có một đứa trẻ học nghề thợ giày, mang áo
choàng, và đi giày vải.Tên ấy chạy mau đến nổi một chiếc giày bay
thẳng lên bờ tường trong đó anh lính đang nhìn ra qua song sắt.
Anh kêu lên:
”Nè, anh thợ học nghề giày, đừng có gấp gáp như vậy. Chưa có gì
xảy ra trước khi tôi đến đó. Nhưng anh có muốn chạy về nhà tôi,
đem đến cho tôi cái bậc lửa, anh sẽ được bốn đồng tiền vàng. Nhưng
anh phải chạy cho thật mau mới kịp!”
Anh thợ học nghề rất muốn có bốn đồng tiền vàng, nên chạy đi
như một mũi tên, lấy cái bậc lửa, mang đến cho anh lính, và … người
ta sẽ thấy!
Ngoài thành phố, đã dựng lên một cái đài tử hình to lớn, quanh đó
lính tráng đứng bao vây và hàng vạn người đến đó để xem. Vua và
hoàng hậu ngự trên một ngai vàng lộng lẩy, trước hàng các vị quan
tòa và toàn thể bộ trưởng.
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Anh lính đã leo lên thang, và khi người ta sắp choàng dây vào cổ,
anh nói:
”Thường thường người ta cho người tử tù được thỏa mãn một
điều mong muốn, trước khi bị xử tử.Tôi rất muốn hút một điếu thuốc,
và đó sẽ là điếu thuốc cuối cùng tôi được hút trong cõi đời này!”
Vua chuẩn y. Anh lính lấy cái bậc lửa ra, quẹt lên một, hai, ba!
Và cả ba con chó xuất hiện, con chó có cặp mắt to bằng chén trà, con
chó có cặp mắt to bằng bánh xe, con chó có cặp mắt to như cái tháp
tròn.
Anh ra lệnh:
”Chúng mày phải giúp cho ta khỏi bị chết treo bây giờ!”
Ba con chó chồm lên các ông tòa, các ông bộ trưởng, cắn vào
chân, cắn vào mũi, vứt họ lên cao mấy thước, cho đến nổi họ rơi
xuống đất chết tươi.
Vua la lên:
”Ta không muốn vậy!”
Nhưng con chó lớn nhất tóm lấy ông, bà hoàng hậu, vứt lên cao.
Bọn lính sợ hãi quá, mọi người la lên:
”Anh lính nhỏ kia, anh sẽ là vua của chúng tôi, và anh sẽ lấy cô
công chúa mỹ miều kia!”
Rồi họ đặt anh lên xe vua, ba con chó chạy nhảy phía trưóc, và
kêu lên:
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”Hu ra!”
Bọn con nít cũng reo hò ầm ỉ, và bọn lính đưa khí giới lên chào
kính.
Hôn lễ cử hành luôn tám đêm, tám ngày. Ba con chó leo lên ngồi
bàn ăn, và quay tròn cặp mắt.
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Claus lớn và Claus nhỏ
( Lille Claus og Store Claus )
Ở một thành phố nọ, có hai người đều mang tên Claus. Nhưng
một người có bốn con ngựa, người kia chỉ có một con. Để phân biệt,
người ta gọi người có bốn con ngựa là Claus lớn, và người có một
con ngựa là Claus nhỏ. Chúng ta sẽ biết sự liên hệ giữa hai người ấy,
vì đây là một chuyện thực.
Trong suốt tuần lễ, Claus nhỏ phải cày ruộng cho Claus lớn, và
cho anh nầy mượn con ngựa độc nhất của mình. Claus lớn cũng cho
anh mượn cả bốn con ngựa, nhưng chỉ một lần, vào ngày chúa nhật
thôi. Hu! Hãy nhìn Claus nhỏ quất roi vào năm con ngựa, cả năm con
đều được xem như của chính nó, chỉ ngày ấy thôi. Mặt trời chiếu
sáng rực rỡ, và tất cả chuông nhà thờ ngân lên trên gác chuông để
kêu gọi tín đồ, và mọi người đều diện áo quần đẹp ra đi với quyển
thánh ca dưới nách, đến nghe cha thuyết giảng. Họ nhìn Claus nhỏ
đang cày với năm con ngựa. Claus nhỏ rất hảnh diện, anh cũng đánh
roi trót trót, và la lên:
”Hu, mấy con ngựa của ta!”
Claus lớn cự nự:
”Đừng có nói vậy, chỉ có một con ngựa là của mày thôi!”
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Nhưng rồi, mỗi lần có người đi qua nó, để đến nhà thờ, Claus nhỏ
lại quên đi rằng mình không được nói thế, nó vẫn la lên:
”Hu! mấy con ngựa của ta!”
”Nè! tao yêu cầu mày đừng có gọi thế! – vì nếu tao còn nghe một
lần nữa, tao sẽ đánh vào đầu ngựa mày, nó sẽ chết ngay, và xong đời
nó đấy!”.
”Tôi không gọi thế nữa!” - Claus nhỏ hứa. Nhưng khi có người đi
ngang qua gật đầu chào nó, nó rất thích thú, nó cho rằng có những
năm con ngựa để cày ruộng nó, thì thật là vinh hạnh, nó lại trót roi,
và kêu:
”Hu! mấy con ngựa của ta!”
Claus lớn nói:
”Tao sẽ gọi hu! với con ngựa của mày!”
Nói xong, anh lấy cái búa đánh vào đầu con ngựa độc nhất của
Claus nhỏ, làm nó lăn ra chết ngay.
Claus nhỏ than:
”Trời ơi! tôi không còn con ngựa nào nữa!”
Rồi anh khóc. Anh lấy da ngựa, hong gió cho thật khô, bỏ vào
một cái bao lớn, khoác lên vai, rồi đi vào phố để bán da ngựa.
Anh phải trải qua một con đường rất dài, phải đi qua một khu
rừng tối tăm, thì vừa một cơn dông nổi lên. Anh đi lạc, và trước khi
tìm ra được đường, thì trời đã về chiều. Anh còn xa thành phố, và
cũng không thể về nhà kịp trước trời tối.
Gần bên đường, có một nông trại lớn. Cửa ngỏ đều đóng kín,
nhưng có ánh đèn trên gác cao. Claus nhỏ tự bảo rằng, có thể chủ nhà
cho mình tá túc đêm nay ở đây, và anh đến gỏ cửa.
Bà vợ chủ trại mở cửa, sau khi nghe lời yêu cầu của anh, bà ta
bảo anh hảy đi đi, vì chồng bà vắng nhà, bà không thể chứa chấp kẻ
lạ mặt.
”Thôi được, vậy là tôi phải ngủ ngoài trời!” - Claus nhỏ nói Bà chủ nhà đóng cửa lại.
Gần đó, có một đống rạ lớn, và vào khoản giữa đống rạ và cái nhà
kia, có nhà nhỏ, mái rạ bằng phẳng.
Claus nhỏ tự bảo: ”Mình có thể ngủ tại đây. Và khi hất mái rạ,
anh cho rằng đây là một cái gường rất tốt. Hy vọng rằng con cò
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không xuống mổ chân mình!” Vì anh thấy trên chóp mái, có một con
cò làm tổ trên đó.
Rồi Claus nhỏ leo lên mái, nằm xuống, xoay trở mình cho thật
thoải mái. Nhưng chấn song gỗ không cao hơn cửa sổ nhà kia, cho
nên anh có thể nhìn vào phòng nhà. Anh thấy một bàn ăn, trên đó có
rượu, gà quay, và một con cá lớn. Bà chủ nhà ngồi bên bàn ăn, với
một người giữ nhà thờ, chỉ có hai người với nhau thôi. Người đàn bà
gắp thức ăn cho anh ta, anh này ăn cá, vì đó là món ăn anh thích
nhất.
Claus nhỏ tự nghĩ: ”Nếu mình ăn được một miếng cá!”… rồi anh
nghểnh đầu qua cửa sổ. Trời! cái bánh ngọt anh thấy ở bàn, sao mà
trông ngon lành quá! Ồ! đúng là một buổi tiệc thịnh soạn.
Anh bổng thấy một người cởi ngựa trên đường, rồi rẽ vào ngôi
nhà. Chắc là ông chủ trại đã về nhà.
Ông nầy là môt người tốt, nhưng có cái bệnh là không thể chịu
được những kẻ thủ tự. Nếu ông trông thấy một người như vậy, ông
nổi lôi đình lên liền. Vì vậy, anh thủ tự nầy, nhân biết ông chồng đi
vắng, liền đến thăm chào bà vợ ông, và cũng vì vậy, bà nầy mang ra
đãi khách những món ăn ngon lành, quý giá nhất để thiết ông ta.
Nhưng khi nghe tiếng người chồng trở về, cả hai đều sợ hãi cuống
cuồng. Người đàn bà bảo anh kia chui vào một cái rương lớn trống
không ở góc phòng. Anh kia vội vả thi hành liền, vì anh biết ông
chồng không ưa nhìn thấy một kẻ thủ tự nào. Bà nọ nhanh tay thu
vén những dĩa thức ăn ngon, chai rượu, vào trong lò nướng bánh, vì
nếu ông chồng thấy những thứ đó, ông sẽ tra hỏi lý do.
Claus nhỏ, trên mái rạ, thở dài, khi thấy biến mất những món ăn
ngon kia:
”Thật là đáng tiếc!”
Ông chủ nhà hỏi:
”Ủa! có người nào trên mái rạ kia?”
Ông nhìn thấy Claus nhỏ. Ông hỏi:
”Anh nầy sao lại lên nằm đó? Hãy vào phòng đi!”
Rồi Claus nhỏ kể lại câu truyện đi lạc đường, và xin phép ngủ lại
đêm nay.
Ông chủ đáp:
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”Lẻ tất nhiên! Nhưng bọn mình hãy ăn cái gì đã!”
Bà chủ nhà tiếp rước hai người rất lịch sự, dọn một bàn ăn dài,
với một dĩa cháo lớn cho mọi người. Ông chủ nhà, vì đã đói sẳn, nên
ăn ngon lành. Nhưng Claus nhỏ thì không thể không nghĩ đến món
gà quay, món cá, cái bánh ngọt, mà anh ta biết đang được thu dấu
trong cái lò nướng bánh.
Anh đặt dưới chân anh, cái bao đựng da ngựa, chúng ta đều biết
anh ra đi vì muốn đi đến phố thị bán tấm da ấy. Món cháo sữa bột
không làm anh bằng lòng chút nào. Anh liền đạp chân lên cái bao, và
tấm da khô trong đó kêu răng rắc.
”Suỵt!” - anh nói với cái bao, nhưng anh lại đạp mạnh hơn, và
tiếng kêu răng rắc lại nghe rõ hơn.
Ông chủ nhà hỏi:
”Ủa! chứ cái gì trong bao của anh vậy?”
Claus đáp:
”Ồ! Đó là một tên phù thủy, nó bảo chúng mình không nên ăn súp
bột sữa, và nó đã dùng phép, chất đầy trong lò nướng bánh, mấy món
gà quay, cá, và bánh ngọt!”
Ông chủ nhà ngạc nhiên:
”Uả! sao có vậy?”
Rồi ông gấp gấp mở lò nướng bánh, và thấy bửa ăn thịnh soạn bà
chủ nhà đã thu dấu trong đó. Nhưng ông kia lại cho là mấy món ăn
ngon kia là do tên phù thủy tạo ra. Bà vợ không dám nói năng gì, liền
bày dọn cả ra bàn ăn. Và họ ăn cá, thịt quay và bánh ngọt.
Claus nhỏ lại đạp chân lên bao, tiếng da khô lại kêu lên răng rắc.
Ông chủ nhà hỏi:
”Vậy chớ nó nói cái gì nữa đó?”
Claus nhỏ:
”Nó nói rằng tài phép của nó vừa tạo ra ba chai rượu, để ở góc
gần lò sưởi!”
Bà chủ lại buộc đem rượu bà đã dấu, ra mời. Ông chủ uống, và
trở nên rất vui vẻ. Ông rất muốn có một tên phù thủy như tên phù
thủy của Claus trong bao.
Ông hỏi:
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”Nó có thể gọi con quỹ lên không? Tôi rất muốn thấy một con
quỹ sứ, trong lúc tôi đang vui đây.”
Claus:
”Ồ! nó sẽ làm được bất cứ một cái gì tôi muốn. Phải không nào?”
Rồi anh lại lấy chân nhấn xuống bao, tiếng răng rắc lại vang lên.
Anh tiếp:
”Đó, ông nghe nó trả lời được rồi! Nhưng quỹ sứ có hình dạng
xấu xí, dị hợm lắm, không đáng cho mình nhìn thấy nó!”
”Ồ! Tôi chẳng sợ gì nó hết! nó có bộ dáng như thế nào?”
”Vâng, nó có dáng bộ y như một anh giữ đồ thờ trong nhà thờ,
đúng hệt!”
”Úi! thế thì dễ sợ thật! Anh biết là tôi không thể nhìn thấy mặt
bọn giữ nhà thờ. Nhưng lần này, bất cần! vì tôi biết nó là con quỹ sứ,
tôi có thể yên tâm được. Tôi rất bạo dạn, trong lúc này, nhưng bảo nó
là đừng đến gần tôi!”
Claus nhỏ:
”Được! tôi sẽ hỏi nó!”
Anh đạp lên bao, rồi nghẻnh tai nghe ngóng. Nói:
”Tên phù thủy bảo rằng ông có thể mở nắp cái hòm đất trong góc
kia, ông sẽ thấy tên quỹ sứ còng queo trong đó, nhưng rồi phải đậy
nắp hòm lại, để cho quỹ sứ khỏi sảy ra!”
Ông chủ nhà nói:
”Anh có giúp tôi giữ nó lại không?”
Xong rồi, ông đến gần cái hòm, trong đó vợ ông đã dấu người thủ
từ chính thức. Ông hé nắp hòm ra, và nhìn thấy. Ông la lên:
”Úy!”
Rồi ông nhảy ra xa.
”Ứ, tôi đã nhìn thấy con quỹ, nó rất giống ông thủ từ ở nhà thờ
xóm này, quả thật là dễ sợ!”
Ông phải uống liền mấy chai rượu, và cùng Claus nhỏ uống mãi
cho đến đêm khuya.
Ông nói:
”Anh phải bán cho tôi tên phù thủy của anh! Anh muốn tôi làm gì
cũng được, nếu anh khứng chịu. Vâng! Tôi sẽ đưa cho anh một bó
bạc lớn!”
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Claus nhỏ:
”Không! Tôi không chịu bán, ông hãy nghĩ đến những điều lợi lạc
mà tôi có thể nhờ nó mà có!”
Ông chủ:
”Ối trời! Tôi muốn có một tên phù thủy như vậy quá!”
Rồi ông năn nỉ mãi. Cuối cùng, Claus nhỏ nói:
”Vâng cũng được. Vì ông đã khá tốt với tôi, cho tôi trọ qua đêm,
vâng thế cũng được. Nhưng phải cho tôi một bó bạc to lớn kia!”
Ông chủ vội vàng:
”Được mà, anh sẽ mang cái hòm ở góc đó đi ngay, tôi không
muốn giữ nó thêm một giờ nào trong nhà, và nào ai có biết được nó
còn trong hòm hay không nữa!”
Cluas nhỏ đưa cái bao với tấm da ngựa trong đó, và nhận một bó
bạc đầy tràn. Ông chủ nhà lại tặng thêm cho anh một xe kéo tay, để
chuyên chở bạc và cái hòm kia.
Claus nhỏ:
”Xin từ biệt ông!”
Rồi ra đi với đống bạc , và cái hòm to tướng, trong đó tên thủ từ
còn nằm gọn.
Qua phía bên kia rừng, gặp một con sông lớn và sâu. Nước chảy
quá mạnh. Không ai có thể bơi ngược dòng được. Người ta mới bắt
một cái cầu lớn qua con sông. Đến giữa cầu, Claus nhỏ dừng lại, và
nói to, để cho tên thủ từ trong hòm nghe được:
”Hừ! Không biết làm gì với cái hòm quỹ quái nầy? Nặng như
chứa đầy đá tảng trong đó. Mình sẽ quá mệt, không thể chở nó lâu
hơn được. Thôi mình sẽ vứt quách nó xuống sông, nếu nó xuôi chảy
về nhà mình thì cũng tốt, nếu không, thì cũng chẳng hề gì!”
Rồi anh nâng cái hòm lên một chút, làm như muốn vứt nó xuống
sông. Anh thủ từ la lên:
”Đừng, khoan đã! Cho tôi đi ra!”
Claus nhỏ:
”Hù!” – anh làm như vẻ sợ sệt - ”Nó còn ở trong này, mình phải
gấp vứt cái hòm xuống nước ngay, để làm cho nó chết đi cho rồi!”
Anh thủ từ năn nỉ:
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”Ồ! Đừng! Xin đừng! Tôi sẽ cho anh một bó bạc, nếu anh đừng
làm thế!”
”Hà! Đó là một việc khác!”
Rồi anh mở nắp hòm ra.

Tên thủ từ ra khỏi hòm, đẩy cái hòm xuống sông, rồi cùng với
Claus nhỏ đi về nhà anh ta. Ở đó, Claus nhận thêm một bó bạc, cọng
thêm bó bạc của ông chủ nông trại, bây giờ chiếc xe đã đầy ấp những
bạc là bạc.
Khi về đến nhà, anh tự bảo:
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”Hì! Mình đã bán con ngựa với giá rất khá!”
Anh liền đổ cả bạc ra sàn nhà, làm thành một đống to sù.
”Tên Claus lớn sẽ bực mình lắm, nếu nó đã biết mình giàu to với
con ngựa độc nhất của mình, nhưng mình sẽ không kể lại cho nó
nghe câu chuyện đúng như sự thật đâu!”
Anh liền cho một đứa nhỏ đến nhà Claus lớn, để mượn một cái
rương lớn.
Claus lớn tự hỏi: Nó làm gì với cái rương đó? Và anh lấy dầu hắt
trét vào đáy hòm, để rồi xem Claus nhỏ chứa gì trong rương. Điều
anh dự trù, được kết quả, là khi Claus nhỏ trả lại cái rương, anh thấy
dính ở đáy rương, ba đồng bạc mới toanh, và Claus lớn ngạc nhiên:
Sao có chuyện lạ này? Rồi anh chạy đến nhà Claus nhỏ, hỏi:
”Mày làm gì có lắm tiền thế?”
Claus nhỏ đáp:
”Ồ! Đó là tấm da ngựa của tôi, tôi bán đi chiều hôm qua.”
”Giá bán khá lắm đấy chứ!” - Claus lớn tán dương.
Anh vội vả chạy về nhà, lấy một cái búa, đánh vào đầu bốn con
ngựa của anh, lột da, rồi đi lên thành phố bán da.
Anh rao khắp nẻo đường:
”Da khô! Da khô! Ai muốn mua da khô thì ra mua!”
Bọn thợ giày và bọn thợ nhuộm da chạy đến hỏi giá.
Claus lớn đáp:
”Một rương bạc mỗi tấm da!”
Họ kêu lên:
”Anh điên hả! Anh tưởng chừng bọn nầy có cả rương bạc sao?”
Anh lại tiếp tục đi rao:
”Da khô! Da khô! Ai muốn mua ra mua!”
Có ai hỏi giá, anh vẫn trả lời: ”Một rương bạc một tấm da!”
Mọi người đều nói: ”Anh nầy có ý muốn nhạo báng mình đây!”
Rồi người thợ giày lấy dây da để buộc vào chiếc giày đang làm
vào đầu gối, thợ nhuộm lấy cái áo choàng bằng da, họ đua nhau đánh
Claus lớn.
”Da khô! Da khô!” - Họ bắt chước anh kêu lên - ”Ừ, thì bọn tau
sẽ cho mày một tấm da, tấm da đỏ cả máu. Thôi! Cút đi, cút ra khỏi
thành phố!”
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Claus lớn hối hả chạy hết sức mình. Anh ta chưa hề bị tẩm quất
như thế này.
Về nhà, anh tự bảo: ”Hừ! Thằng Claus nhỏ phải trả giá trận đòn
nầy. Tao sẽ giết chết mày!”
Tại nhà Claus nhỏ, bà nội già của anh vừa mất. Thời còn sinh
tiền, bà rất ác nghiệt và dử tợn đối với anh, nhưng anh cũng đau lòng
về cái chết của bà. Anh đặt xác bà trên giường ấm áp, để phòng khi
bà sống lại chăng. Bà sẽ nằm đó suốt đêm, còn anh thì nằm trên
chiếc ghế, đặt ở góc phòng, cũng như anh thường ngủ đó mọi hôm.
Trong lúc anh đang ngồi trong xó phòng giữa đêm tối, thì cửa
phòng mở, Claus lớn vào, tay cầm cái búa. Nó đã biết chỗ cái giưòng
của Claus, đi thẳng đến đó, đánh búa vào đầu bà già chết, tưởng đánh
vào Claus nhỏ.
”Nè! Mày hết nhạo tao rồi nhé!”
Nói xong, anh về nhà.
Claus nhỏ tự bảo: ”Thật là một con người tàn ác, nó muốn giết
tao. Cũng may cho bà già, bà đã thật chết trước đó rồi, nếu không thì
nó đã giết bà mất!”
Anh bận áo quần đẹp vào cho xác bà, mượn một con ngựa bên
nhà láng giềng, buộc ngựa vào chiếc xe của anh, đặt xác bà nội anh
vào ghế sau, đặt bà ngồi vững kẻo bà ngã xuống lúc xe chạy, rồi đi
ngang qua khu rừng.
Khi mặt trời mọc, anh đến trước một quán ăn, anh dừng xe lại, và
vào ăn một tí.
Chủ quán rất giàu có, và cũng là người rất tốt, nhưng phải cái
tánh quá nóng nảy, như trong người ông có cả tiêu và thuốc hút.
Ông chủ quán:
”Chào anh, anh làm gì mà ăn mặc đẹp đẻ sớm sủa như thế này?”
Claus nhỏ đáp:
”Vâng. Tôi đi lên phố với bà tôi, và bà đang ngồi trong xe ngoài
kia, tôi không thể đưa bà vào đây được. Vậy xin nhờ ông đưa ra cho
bà một ly rượu mật, nhưng xin ông nói to tiếng, kẻo bà nội tôi nặng
tai.”
”Vâng, tôi sẽ làm ngay!”
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Nói xong, ông chủ quán đổ đầy một ly rượu mật, đem ra cho bà
già chết, được đặt trong xe.
Ông nói:
”Đây là một ly rượu mật mà cháu bà bảo đem bà dùng!”
Nhưng xác chết không nói năng gì, và cứ ngồi im lặng trên ghế.
Ông chủ quán lại nói lớn hết sức:
”Bà không nghe gì cả. Đây là ly rượu cháu bà tặng bà!”
Ông hét lên câu ấy lần nữa, rồi lần nữa, xác chết vẫn im lặng. Nổi
nóng lên, ông hất cả ly rượu vào mặt bà, rượu chảy xuống mũi, xác
chết đổ xuống, vì chỉ được đặt ngồi vững vàng, chứ Claus nhỏ không
buộc chặt xác bà lại.
Claus nhỏ nhảy vội ra cửa, la lên:
”Ối chào!”
Rồi chịt cổ ông chủ quán:
”Ông đã đánh bà tôi cho đến chết! Thấy không, trán bà thủng một
lổ đây này!”
Ông chủ than phiền:
”Trời ơi! thật là một tai nạn lớn!” - Ông chắp hai tay lại - ”Đây
chẳng qua vì tánh tôi nóng quá! Anh Claus nhỏ thân mến ơi! Tôi sẽ
đưa cho anh một rương bạc, và tôi sẽ tống táng bà anh, như là bà tôi
vậy. Nhưng xin anh giữ kín chuyện này, nếu nói ra, tôi sẽ bị chặt đầu
mất, và đó là một chuyện không hay ho gì!”
Claus nhỏ lại được một rương bạc. Còn ông chủ quán thì lo an
táng bà già như chính là bà nội của ông.
Claus nhỏ về nhà, mang theo nhiều tiền bạc, và sai một đứa nhỏ
đến nhà Claus lớn, mượn một caí rương.
Claus lớn ngạc nhiên: Ủa, mình không giết nó thật sao? Mình
phải đến đó xem sao mới được.
Anh mang một cái rương, đến nhà Claus nhỏ.
Anh hỏi:
”Kìa! Ở đâu mày kiếm ra nhiều tiền thế?”
Anh mở to mắt nhìn đống bạc của Claus nhỏ.
Claus nhỏ:
”Anh đã giết bà tôi, chứ không phải giết tôi. Tôi bán thây bà, và
được một rương bạc đây!”
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Claus lớn:
”Thật là được giá quá!”
Rồi anh tất tả về nhà, lấy một cái búa, đánh chết bà nội anh, đặt
xác bà trên xe, đi vào thành phố, đến nhà ông dược sĩ, hỏi có mua
xác chết không.
”Ủa, xác ai đó? Vì sao anh có cái xác ấy?”
”Đây là bà nội tôi, tôi giết bà để bán lấy một rương tiền!”
Ông dược sĩ la lên:
”Trời đất quỹ thần ơi! anh điên rồi. Đừng có nói những chuyện
như vậy, nếu không, anh sẽ bị chặt đầu liền!”
Rồi ông nói tiếp:
”Anh đã phạm một tội tày trời, anh là một con người ác độc, và
anh đáng bị hình phạt lắm!”
Claus lớn hoảng sợ quá, tức tốc chạy khỏi nhà dược sĩ, quất ngựa
về nhà.
Ông dược sĩ và mọi người cho rằng tên nầy phát điên, nên họ để
cho anh chạy đi.
Trên đường về, anh tự bảo: ”Mày sẽ trả giá chuyện này! Hừ, mày
sẽ trả giá đắt, Claus nhỏ hởi! nhưng rồi mày sẽ hết trêu tao!”
Về đến nhà, anh lấy một cái bao to tướng, mang đến nhà Claus
nhỏ, nói:
”Mày lại trêu tao lần nữa! Tao đã giết chết bốn con ngựa của tao,
rồi lại giết bà nội tao. Tất cả đều do mầy hết! Nhưng lần nầy thì mày
hết trêu tao nữa rồi!”
Nói xong, anh bắt Claus nhỏ, bỏ vào bao, mang lên cổ, và hét lên:
”Lần nầy tao sẽ dìm chết mầy!”
Con đường ra đến bờ sông khá xa, và Claus nhỏ cũng không nhẹ
gì. Đi ngang qua nhà thờ, nghe tiếng phong cầm, và tiếng hát của
nhiều người.
Claus lớn đặt cái bao trong đó có Claus nhỏ bên cửa nhà thờ, rồi
tự bảo: ”Hay hơn hết, là ta hãy vào, nghe một bài thánh ca, trưóc khi
đi xa hơn nữa. Tên Claus nhỏ không thể thoát ra được, và mọi người
đều ở trong nhà thờ hết cả”. Anh đi vào nhà thờ.
Claus nhỏ than phiền trong bao: ”Than ôi! Than ôi!”. Anh trăn trở
trong bao, nhưng không thể mở ra được. Đúng lúc ấy, một ông chăn
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bò già, đầu tóc bạc phơ, tay chống một cái gậy lớn, xua một bầy bò
cái và bò đực đi ngang qua đó. Mấy con vật chạy đến cái bao nhốt
Claus nhỏ, làm đổ bao xuống.
Claus nhỏ than: ”Than ôi! Tôi còn trẻ quá, mà tôi đã phải lên
Thiên Đường rồi”.
Ông chăn bò lên tiếng:
”Mà tôi, tôi đã quá già, nhưng lại chưa thể lên trời được!”
Claus nhỏ nói:
”Ông hãy mở bao ra, vào ngồi đây thay thế cho tôi, và ông sẽ lên
thẳng trời!”
Ông chăn bò:
”Ừ, tôi không muốn gì hơn!”
Rồi ông mở bao, Claus nhỏ chui ra liền.
Ông già nói:
”Anh gắng chăm sóc bầy bò nhé!”
Dặn dò xong, ông lòn vào bao, Claus nhỏ buộc bao lại, rồi ra đi
với bầy bò cái, bò đực.
Lát sau, Claus lớn từ trong nhà thờ đi ra, mang bao lên cổ, và
nhận thấy cái bao sao mà nhẹ quá, vì ông già chăn bò chỉ nặng bằng
nửa Claus nhỏ thôi. Nó tự bảo: ”Bây giờ sao mà dễ mang cái bao thế!
Ồ! Chắc là mình vừa nghe một bài thánh ca!”.
Anh đến bờ sông, con sông rộng và sâu, vứt cái bao xuống sông,
trong đó có ông chăn bò già nữa, và la lên vì tưởng nói cho Claus
nhỏ nghe:
”Đó! Bây giờ mày hết trêu chọc tao rồi chứ!”
Anh trở về nhà, nhưng đến chỗ ngả ba đường, anh gặp Claus nhỏ
đang xua bầy bò của nó đi.
”Ủa! Tao đã không nhận chìm mày đó sao?” - Anh hỏi ”Có chứ!” - Claus nhỏ nói - ”anh có vứt tôi xuống sông, vừa mới
nửa giờ trước đây!”
”Vì đâu mày có bầy súc vật đẹp đẽ này?”
”Đó là súc vật dưới nước đó. Tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả câu
truyện, và tôi cám ơn anh đã dìm tôi xuống sông. Bây giờ thì tôi
thoải mái lắm rồi, và rất ư là giàu có, như anh thấy đó. Tôi sợ quá,
khi đang bị buộc vào bao. Gió thổi bên tai tôi, khi vứt cái bao từ trên
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cao xuống dòng nước lạnh. Tôi bị chìm ngay xuống đáy sông, nhưng
không đụng chạm vào cái gì cả, vì ở dưới đó, có một vùng cỏ mềm
dịu. Tôi rơi trên đám cỏ ấy. Cái bao tự động mở ra, và một cô gái mỹ
miều, mặc đồ trắng tinh, trên mái tóc ướt mang một cái vòng xanh,
cô ấy nắm tay tôi, nói: ”Anh có phải là anh Claus nhỏ đó không? Bắt
đầu, anh sẽ được một bầy súc vật nhỏ. Khi trở lên, anh sẽ được một
bầy súc vật lớn hơn”. Tôi bổng thấy con sông trở thành một con
đường lớn cho dân thủy tộc. Từ dưới đáy, con đường đi từ bể, xuyên
qua đất liền, rồi đến chỗ con sông tận cùng. Ở duới đó bao nhiêu là
hoa đẹp, cỏ tươi, cá lội trong nước quanh tôi, như trên này chim chóc
bay lượn trên trời. Trời! con người ở đó tốt quá, và bao nhiêu là đàn
súc vật chạy khắp thung lũng và đồng nội!”
Claus lớn hỏi:
”Vậy sao mày lại lên gấp vậy? Tao thì tao không làm thế, ở dưới
kia sung sướng quá thế mà!”
Claus nhỏ:
”Ừ, đó chính là chỗ ranh mảnh của tôi. Anh có nghe rõ đoạn tôi
vừa kể chứ? Cô thủy nữ nói rằng chừng hai quảng trên đường đi lên,
con đường với cô nghĩa là con sông đó, vì cô không thể đi theo con
đường khác, còn có một bầy súc vật dành cho tôi nữa. Nhưng anh
biết rằng con sông rất là khúc khuỷu, chỗ này quanh qua, chỗ kia
quẹo lại, đi như vậy là đi quanh dài đường lắm, và người ta có thể đi
mau hơn, nếu người ta muốn, bằng cách lên lại mặt đất, đi thẳng một
quảng ngắn, rồi trở lại con sông. Như thế, tôi lợi hẳn một quảng
đường, và tôi mau đến bầy súc vật thủy tộc đang chờ tôi!”
Claus lớn nói:
”Ồ! Mày thật là một con người sung sướng! Mày nghĩ tao cũng
có thể có một bầy súc vật như mày, nếu tao đi xuống tận đáy sông
không?”
”Ố! Được lắm chứ. Nhưng tôi không thể mang cái bao đựng anh
đến con sông, vì anh quá nặng đối với tôi. Nếu anh muốn xuống đó,
thì anh cứ chui vào bao, tôi rất làm vui sướng để giúp anh vứt cái bao
xuống sông!”
”Tao cám ơn mày lắm. Nhưng nếu xuống đó mà tao không được
bầy súc vật, thì tao sẽ xé xác mày ra, nhất định đó!”
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”Ồ! Đừng! Anh đừng có ác quá thế!”
Rồi hai người cùng đi đến bờ sông. Khi bầy súc vật thấy dòng
nước, chúng đua nhau chạy xuống nước để uống nước.
Claus nhỏ nói:
”Anh thấy không, bầy thú gấp gấp muốn trở lại đáy sông đó!”
Claus lớn:
”Phải! Mày hảy giúp tao trước đã, nếu không, tao sẽ xé xác mày
ngay!”
Anh ta liền chui vào bao, bao được đặt trên lưng một con bò đực.
Claus lớn dặn:
”Mày hãy bỏ thêm vào bao một tảng đá, nếu không, tao sợ tao
không thể xuống đến tận đáy sông!”

Claus nhỏ:
”Cần gì!”
Nhưng rồi nó cũng đặt một tảng đá lớn vào bao, buộc chặt
dây bao lại, và vứt bao xuống sông. Bỏm! Claus lớn đã rơi
xuống sông, và đến tận đáy sông ngay.
”Sợ anh ta không tìm ra bầy súc vật!” - Claus nhỏ nói xong,
liền xua bầy trâu bò của nó đi mất –
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Cô Công Chúa với hạt đậu nhỏ
( Prindsessen paa Ærten )
Ngày xưa có một ông Hoàng Tử muốn lấy một nàng công
chúa, nhưng phải là công chúa thật sự. Ông đi chu du khắp cả
thế giới để tìm một công chúa đúng nghĩa, nhưng ông luôn gặp
những điều đáng chỉ trích. Công chúa thì thiếu gì, nhưng có
phải là công chúa thật sự hay không, ông không thể nào xác
quyết, vì luôn luôn vẫn có cái gì ông thấy đáng nghi ngờ.
Rồi ông Hoàng trở về cung, lòng buồn rười rượi, vì ông rất
muốn thấy một công chúa thật sự.
Một đêm, trời thật là khủng khiếp: sấm sét, mưa như thác
đổ, thật là dễ sợ. Có người đến gỏ cửa cung điện. Ông vua già
ra mở cửa.
Một cô công chúa đang ở ngoài cửa. Nhưng trời! cô ta có ra
giáng gì đâu, trong mưa to gió lớn! Nước mưa chảy ướt đẩm
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mái tóc, và quần áo, chảy vào mũi, ngấm vào giày, chảy ra nơi
gót chân. Cô nói cô là một công chúa thật sự.
Bà hoàng hậu già nghĩ: ”Ừ, rồi sẽ thấy sự thật!” Bà chẳng
nói năng gì, bà vào phòng ngủ, lấy hết nệm cũ, rồi đặt ở mặt
giường một hạt đậu nhỏ, xong rồi bà trải lên trên hai mươi tấm
nệm, và đặt thêm hai mươi tấm nệm lông nhạn biển lên trên
nữa. Chính cô công chúa sẽ ngủ trên giường ấy đêm nay.
Sáng sớm, người ta hỏi cô ngủ có yên giấc không?
Cô thưa:
”Ồ! thật là khó ngủ. Tôi không thể nhắm mắt một chút nào
suốt đêm: Có cái gì trong giường này, chỉ có trời mới biết! Tôi
nằm trên một cái gì quá cứng, tôi bị bầm tái cả thân hình đây!
Thật quá khủng khiếp!”
Mọi người đều biết chắc đó là cô công chúa thật sự, vì cô đã
cảm thấy hạt đậu nhỏ, qua hai mươi tấm nệm và hai mươi tấm
nệm lông nhạn biển. Chỉ có một công chúa thật sự mới có làn
da vi diệu như thế.
Hoàng Tử bèn cưới cô làm vợ, vì ông đã chắc nàng là một
công chúa thật sự.
Hạt đậu nhỏ được đặt vào phòng các đồ vật mỹ thuật, và đến
bây giờ, nó vẫn còn đó, nếu không có ai lấy đi mất.
Đó, thấy chưa, là một câu truyện thật.
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Những bông hoa của bé Ida
( Den lille Idas Blomster )
Bé Ida than:
”Những bông hoa của tôi đã chết thật rồi. Chiều qua, chúng
còn tươi đẹp như thế, mà bây giờ thì là đã héo rụng hết. Vì sao
vậy?”
Bé hỏi người sinh viên đang ngồi trên ghế dài ở phòng
khách.
Cô rất mến anh sinh viên kia, anh ta biết rất nhiều câu
truyện hay nhất, và biết cắt hình giấy trông rất vui mắt: những
trái tim trong đó người ta thấy nhiều bà nho nhỏ đang nhảy
múa, những bông hoa, và những lâu đài to lớn, mà người ta có
thể mở cửa ra: thật là một anh sinh viên dễ chịu!
”Vì sao những bông hoa kia hôm nay trông ủ rủ thế?”
Cô hỏi lại anh sinh viên lần nữa, và chỉ cho anh thấy bó hoa
đã hoàn toàn tàn tạ.
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Anh sinh viên đáp:
”Phải! Nhưng bé có biết vì sao không? Chúng nó đi dạ hội
đêm vừa qua, nên chúng rủ đầu xuống!”
Bé Ida:
”Những hoa đâu có biết nhảy?”
”Biết lắm chứ! Khi đêm đến, và mọi người đều ngủ, chúng
nhảy khắp nơi, vui vẻ lắm. Đêm nào chúng cũng mở dạ hội!”
”Bọn trẻ nít có thể dự các cuộc dạ hội ấy không?”
”Được chứ! Những đóa cúc nhỏ, hay linh lan nhỏ!”
”Bọn hoa đẹp nhất nhảy ở đâu? ”
”Bé không thường đứng trước cửa lâu đài to lớn, ở đó có
vườn đầy hoa đó sao? Bé không thường thấy mấy con thiên
nga bơi lội đến gần bé, khi bé vứt cho chúng vài mẫu bánh nhỏ
đó sao? Chính ở đó, thường có dạ hội đó!”
Bé Ida:
”Hôm qua, tôi vào vườn với mẹ tôi, nhưng bao nhiêu lá đã
rụng xuống, và không có một đóa hoa nào. Chúng ở đâu cả?
Mùa hạ, tôi thấy đầy đủ cả hoa là hoa!”
Anh sinh viên đáp:
”Chúng nó đi vào lâu đài rồi. Lúc vua và tất cả quần thần đi
vào thành phố, bọn hoa trong vườn lập tức leo lên lâu đài,
chúng rất vui thích.”
Ước sao bé thấy được cảnh ấy! Hai đóa hồng đẹp nhất lên
ngồi trên ngai vàng, và trở nên vua và hoàng hậu. Những hoa
mồng gà đứng xung quanh, và nghiên mình xuống, đó là những
vị quan hầu cận… Sau đó rồi mới đến những hoa đẹp nhất, và
rồi dạ hội được khai mạc. Hoa đồng thảo biểu hiệu cho mấy
anh sinh viên thủy quân, và nhảy cặp với hoa dạ hương lan và
hoa phù lam, họ xưng bằng ”cô thiếu nữ”. Hoa uất kim hương,
và hoa bách hợp là những bà lớn tuổi, có bổn phận giám sát dạ
hội để mọi người tham dự có hành động đúng đắn, và buổi hội
có trật tự tốt đẹp.
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Cô bé hỏi:
”Vậy không có ai la mắng bọn hoa vì bọn đã nhảy vào trong
đền vua sao?”
Anh sinh viên đáp:
”Có ai biết được chuyện ấy đâu. Cũng thật có lúc, người gác
đền già cả đến đó ban đêm. Ông ấy có bổn phận tuần canh, ông
có một chùm lớn chìa khóa, nhưng khi bọn hoa nghe tiếng chìa
khóa lách cách, tất cả đều đứng im lặng sau tấm màn cửa lớn,
và thò đầu ra. ”Ta nghe có mùi hoa ở đây” Ông già đi tuần tự
nói, nhưng ông không thấy cái hoa nào cả!”
”Vui thật!” - Cô bé Ida reo lên, và cô vổ tay - ”Nhưng tôi
cũng không thể nhìn hoa nhảy sao?”
”Được lắm chứ, cô chỉ nghĩ rằng, khi cô trở về vườn, cô
nhìn qua cửa sổ và cô sẽ thấy chúng. Tôi cũng làm như vậy
hôm nay, à, có một đóa hoa thủy tiên lớn nằm trên ghế dài, đó
là một bà hầu cận vua.”
Bé Ida lại hỏi:
”Những đóa hoa trong vườn bách thảo, chúng có thể vào đó
được không? Chúng có thể đi xa vậy không?”
Sinh viên:
”Ừ! Chắc chắn được. Vì hoa biết bay, khi nó muốn bay. Bé
không thấy những cánh bướm đẹp, đỏ, vàng, và trắng đó sao?
Chúng nó gần giống như những cánh hoa, chúng nó trước kia
cũng là hoa, sau đó, chúng rời cành, bay vọt lên cao trong
không gian, chúng đập đập lá của nó, giống như những cành
nhỏ, và chúng bay đi, và nếu chúng đứng đắn, người ta cũng
cho phép chúng bay ban ngày, và đến đêm, chúng phải trở về
trên cành cây nằm yên ở đó, và rồi thì lá cây sẽ trở thành những
cành hoa thật sự. Cái đó, chính bé đã thấy đó mà! Cho nên hoa
ở vườn bách thảo cũng có thể không bao giờ đi vào vườn của
vua, và không hề biết bọn đồng loại chơi đùa ở đó ban đêm.
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Bây giờ tôi sẽ nói với bé một việc sẽ gây ngạc nhiên cho ông
giáo sư thảo mộc ở bên cạnh đây, bé cũng biết ông ấy chứ?
Nè, khi bé vào vườn bách thảo, bé sẽ kể cho một đóa hoa
biết rằng ở đền vua có dạ hội. Hoa nầy sẽ nói với bọn hoa khác,
và chúng sẽ bay đi, và rồi khi ông giáo sư ra vườn, ông chẳng
thấy một đóa hoa nào hết, ông sẽ không biết chúng hoa đã đi
đâu rồi!”
Bé Ida:
”Nhưng làm sao đóa hoa có thể kể lại cho chúng hoa? Hoa
đâu có biết nói?”
”Không, hoa không biết nói, nhưng chúng có thể làm bộ
điệu ra dấu cho nhau. Bé không thấy sao, khi có ngọn gió nhẹ
thổi lên, bọn hoa nghiêng đầu làm dấu hiệu, và những lá nhỏ
xao động, rõ ràng là chúng đang nói chuyện với nhau.”
”Ông giáo sư có hiểu tiếng nói bằng bộ điệu ấy không?”
”Chắc là ông biết! Một buổi sáng ông đi vào vườn, ông thấy
một đóa đại tầm ma đang làm điệu bộ nói bằng cành lá của nó
với một hoa cẩm chướng xinh đẹp: ”Mày đẹp quá, tao yêu
mày”. Ông giáo sư không thích vậy chút nào, ông đánh vào đóa
hoa tầm ma một cái nhẹ, đánh bằng ngón tay, nhưng ngón tay
ông bị ngứa ngay, và từ đó ông không hề đụng đến cây tầm ma
nào nữa!”
Bé Ida reo lên:
”Vui quá nhỉ?” - Rồi cô cười ”Sao lại kể cho bọn con nít những câu truyện như vậy? –
Ông cố vấn chưởng ấn khó tánh vừa đến thăm, đang ngồi trên
ghế bành, lên tiếng: - Ông không thể ưa thích anh sinh viên, và
ông thường hay càu nhàu khi thấy anh cắt những hình giấy
khôi hài vui mắt: khi thì một người bị treo cổ trên giáo đài, tay
cầm một trái tim, - đó là một kẻ ăn trộm, anh ta đã ăn trộm bao
nhiêu là con tim rồi – khi thì một mụ phù thũy già cưỡi trên cái
chổi, đang mang chồng bà ta trên mũi. Ông cố vấn không thể
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chịu đựng được những hình giấy ấy, và ông nói như hôm nay:
”Sao có thể gợi cho trẻ nít những ý tưởng như vậy? Đó là
những chuyện bịa đặt ngu đần!”. Nhưng bé Ida lại thích về
những câu truyện anh sinh viên kể về hoa vừa rồi, và bé suy
nghĩ nhiều. Hoa nghiên đầu vì chúng mệt, vì đã đi nhảy suốt
đêm, chúng chắc bị cảm. Cô bé nhặt cành hoa, và đi tìm tất cả
những đồ chơi khác của bé, đang để trên một cái bàn nhỏ đẹp,
và tủ bàn chứa đầy những đồ vật xinh đẹp. Trong cái giường
cho búp bê, con búp bê Sophie đang ngủ. Ida bảo nó:
”Mày phải thức dậy, Sophie. Mày nên vui lòng đến với cái
hộc tủ để ngủ đêm nay, hãy nhường cái giường cho mấy đóa
hoa đang bị bệnh đây, may ra nhờ vậy mà chúng lành bệnh!”
Cô nhắc búp bê ra, con búp bê có vẻ cau có, và không nói
một lời nào, vì nó không bằng lòng, nó không thể giữ cái
giường của nó được.
Ida đặt hoa trong giường búp bê, đắp mền lại cho chúng,
trùm kín lại và nói chúng phải gắng nằm yên, tao sẽ đi pha trà
cho chúng mày, để sáng mai, chúng mày trở lại mạnh khỏe.
Xong Ida kéo màn cho kín cái giường nhỏ, để cho ánh mặt trời
không đụng đến mặt chúng.
Suốt buổi chiều, Ida không thể không nghĩ đến những gì mà
anh sinh viên đã kể cho bé, cho đến lúc đến phiên bé phải lên
giường đi ngủ, trước đó, bé đến gần song cửa sổ, nhìn những
đóa hoa đẹp của mẹ bé, hoa tử ngọc, hoa uất kim hương, và cô
nói thì thầm: Tao biết chúng mày sẽ đi dự dạ hội đêm nay! Mấy đóa hoa làm bộ như không hiểu gì, và cũng không rung
động một ngọn lá nào, nhưng Ida biết là chúng hiểu.
Vào giường, bé vẫn nghĩ mãi rằng thật là vui thích nếu được
nhìn chúng hoa nhảy múa trong đền vua. ”Có thật là hoa đến tề
tựu ở đó không nhỉ?”. Rồi cô ngủ.
Nửa đêm bé thức giấc, bé đã mộng thấy những đóa hoa và
anh sinh viên, bị ông cố vấn la rầy rằng sao đã cho trẻ nít
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những ý tưởng lạ lùng kia. Không một tiếng động trong phòng
ngủ. Ngọn đèn khuya leo lét trên bàn. Song thân bé đều yên
ngủ.
Ida tự hỏi: ”Không hiểu mấy đóa hoa còn nằm trong giường
của Sophie không? Mình muốn xem thử”. Cô nhướng mình
lên, nhìn cánh cửa phòng, hé mở, ở bên đó, là nơi cô đặt hoa và
đồ chơi. Cô nghe ngóng, và hình như cô nghe có ai chơi đàn
cầm ở phòng bên cạnh, tiếng đàn dịu dàng, hay ho hơn tiếng
đàn mà cô chưa bao giờ được nghe.
Chắc chắn là bọn hoa nhảy, - Cô tự bảo - ”Chúa ơi! Sao tôi
muốn nhìn cảnh ấy quá!” - Nhưng cô không dám đứng lên, vì
sợ cha mẹ cô thức giấc. Mong sao chúng hoa vào phòng này!
Nhưng hoa vẫn không vào, và tiếng đàn tiếp tục dìu dặt, đến
nổi cô không thể tự cưỡng lại được. Trời! vui thích quá, cô
trườn ra khỏi giường, rón rén đi đến cửa, và nhìn ra. Ồ! Quả là
thích thú, những điều cô nhìn thấy! Trong phòng không có đèn,
nhưng cũng sáng sủa lắm, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, dọi lên
giữa căn phòng, trông như ban ngày. Mấy đóa hoa tử ngọc, hoa
uất kim hương, đứng thành hai hàng trên sàn, trên cửa sổ
không còn các hoa ấy nữa, mấy bình hoa đều trống không, và
tất cả bách hoa đang nhảy trên sàn, chúng nhảy quanh nhau
trông thật là dễ thương, chúng nhảy thành hàng dài nối đuôi
nhau, nắm lấy nhau bằng những ngọn lá xanh dài của chúng,
khi chúng nhảy vòng tròn. Và tại cây đàn cầm, đóa bách hợp
lớn và đỏ đang ngồi, đóa bách hợp mà cô chắc đã có thấy vào
mùa hè này, vì cô bé nhớ rằng anh sinh viên có nói: ”Ồ! Trông
đóa hoa nầy giống cô Line quá!” Lúc bấy giờ mọi người đều
cười nhạo anh, nhưng bây giờ thì cô bé thấy đóa hoa dài đỏ ấy
quả là giống cô Line, và khi đánh đàn, cũng có những bộ điệu
như cô kia, nghiên cái mặt dài đỏ hồng qua bên này, qua bên
kia, đánh nhịp theo điệu đàn kỳ diệu. Không một ai để ý đến
Ida. Và kìa, một cành hoa kỳ phù lam to lớn nhảy lên bàn, nơi

68
Ida để đồ chơi, nó kéo màn ra, để lộ những đóa hoa bị bệnh,
nhưng những đóa hoa này đều đứng lên cả, ra dấu cho bọn kia
rằng chúng cũng muốn nhảy với. Cái kẹp hột bồ đào cũ kỹ, sút
mất một hàm dưới, đứng lên cất lời chào chúng hoa đẹp kia,
chúng không có vẻ gì là bị bệnh cả, nhảy xuống sàn, lẫn lộn
vào đám hoa, vui đùa thích thú lắm.
Bỗng nghe một vật gì rơi từ trên bàn xuống. Ida nhìn về
phía ấy, đó là cây đèn thờ đang nhảy xuống, hình như nó cũng
muốn vầy đoàn với chúng hoa. Cây đèn thờ trông cũng dễ
thương lắm, ở phía trên, có một con búp bê nhỏ bằng sáp, trên
đầu mang cái mũ rộng, giống như cái mũ của ông cố vấn
chưởng ấn. Cây đèn thờ nhảy cà thọt trên ba cái chân bằng gỗ
đỏ, trong đám hoa, dẫm mạnh chân, vì nó nhảy vũ điệu Ba
(theo như ở Ba Lan). Điệu ấy, chúng hoa không biết nhảy, vì
chúng nhẹ quá và không dẫm chân được. Con búp bê trên đầu
cây đèn thờ bỗng hóa ra to lớn, nó quay quanh những đóa hoa
bằng giấy, và nói lớn lên:
”Sao người ta có thể cho bọn trẻ nít những ý tưởng như thế
này! Đó là những điều bịa đặt ngu đần!”
Và rồi con búp bê bằng sáp giống hẳn như ông cố vấn, với
cái mũ lớn, và trông có vẻ cau có. Nhưng những lá hoa giấy
đánh vào ba cái chân khẳng khiu của nó, nó bổng thu hình lại,
và trở lại con búp bê nhỏ bằng sáp. Trông thật là nực cười! Cô
bé Ida không thể nín cười được. Cây đèn thờ vẫn tiếp tục nhảy,
ông cố vấn phải nhảy với nó, không có gì ngăn trở nổi, dù ông
to cao, hay dù ông trở lại hình con búp bê sáp vàng có cái mũ
lớn. Nhưng những hoa kia yêu cầu cây đèn ngưng lại, nhất là
mấy đóa hoa vừa nằm nghỉ trong cái giường con búp bê, và cây
đèn thờ ngưng lại. Bổng có nhiều tiếng động lớn trong cái hộc
tủ trong đó Sophie đang nằm với nhiều đồ chơi khác của Ida.
Cái kẹp hột bồ đào chạy đến ven mặt bàn, nằm dài xuống, cố
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gắng kéo cái hộc bàn ra. Sophie đứng lên, nhìn chung quanh,
vẻ mặt ngạc nhiên. Nó nói:
”Ở đây có dạ hội sao? Sao không ai nói cho tôi biết?”
”Mày muốn nhảy với tao không?” - Cái kẹp hột hỏi ”Ồ, được lắm! Mày là một vũ sĩ đẹp trai!” - Sophie đáp, và
quay lưng lại.
Rồi nó ngồi trong hộc tủ, tự bảo sẽ có một đóa hoa đến mời
nó nhảy với, nhưng không có hoa nào đến. Cô ta làm bộ đằng
hắng, hừm! hừm! nhưng cũng chẳng ai đến. Cái kẹp bồ đào
nhảy một mình, và nhảy cũng không tệ lắm.
Vì không một đóa hoa nào nhìn thấy Sophie, nó liền tự
buông mình từ trong hộc tủ xuống sàn, làm nên một tiếng động
lớn. Rồi thì tất cả chúng hoa chạy đến quanh nó, hỏi nó có bị
đau không, tất cả đều tỏ lòng ưu ái với nó, nhất là những đóa
hoa đã nằm nghỉ trong giường của nó. Sophie đâu có bị thương
tích gì, bọn hoa của Ida ríu rít cám ơn Sophie về cái giường êm
ấm của nó, và tỏ ra thương mến nó, dẫn nó ra giữa sàn, nơi mà
ánh trăng chiếu vào. Chúng nhảy với nó, trong lúc bọn hoa kia
bao quanh nó. Sophie rất vui lòng hả dạ, nó nói với bọn hoa:
”Các chị có thể giữ cái giường của tôi, tôi có thể ngủ trong
hộc tủ không sao cả!”
Bọn hoa cùng đáp:
”Bọn em rất cám ơn chị, nhưng chúng em không thể sống
lâu được, ngày mai bọn em sẽ chết. Nhưng nhờ chị nói với cô
Ida, xin cô chôn chúng em trong vườn, chính nơi cô đã chôn
con chim kim tước, rồi chúng em sẽ sống lại vào mùa hè, và
càng đẹp nhiều hơn nữa!”
Sophie nói:
”Không, đừng có chết!”
Rồi cô hôn bọn chúng hoa.
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Vừa lúc ấy, cửa phòng mở rộng, và một đoàn hoa đẹp vừa đi
vào vừa nhảy. Ida không hiểu chúng đến cách thế nào, ừ, chắc
là bách hoa trong vườn ngự.
Dẫn đầu, là hai đóa hoa hồng mỹ miều, trên đầu mang
vương miện vàng, đó là một ông vua và một bà hoàng hậu, thứ
đến là các hoa thập tự đinh hương, hoa cẩm chướng lộng lẩy,
vừa đi vào vừa chào quanh. Âm nhạc hòa điệu theo, và những
hoa mồng gà, hoa mẫu đơn hồng, thổi nhạc trong vỏ quả đậu,
làm cho chúng trở nên đỏ ửng. Cặp cánh xanh, và những giống
đậu quả trắng rung lẻng kẻng như có mang theo nhiều lục lạc.
Thật là một thứ âm nhạc vui tai. Rồi tiếp theo sau, là vô số hoa
khác, tất cả đều nhảy múa, hoa đồng thảo xanh, hoa đồng tử,
hoa cúc đỏ, hoa linh lan…Chúng hoa ôm hôn nhau, cảnh tượng
thật là vui mắt.
Cuối cùng chúng hoa từ biệt nhau, và bé Ida leo lên giường,
nằm đó mà tư tưởng đến những điều vừa trông thấy.
Sáng sớm mai, bé chạy mau đến cái bàn nhỏ, để xem thử
các đóa hoa còn ở đó không, bé kéo màn ra, ừ, chúng còn đó
cả. Nhưng tất cả đều héo uá, héo nhiều hơn hôm qua. Búp bê
Sophie còn nằm trong hộc tủ, trông có vẻ còn ngái ngủ.
Ida hỏi:
”Mày có nhớ mày phải nói với tao cái gì không?”
Nhưng Sophie trông đờ đẩn và không nói gì.
”Mày không dễ thương chút nào cả, mày không nhảy với
chúng hoa suốt đêm đó hay sao?” - Ida tiếp Bé liền lấy một cái hộp giấy nhỏ, vẽ nhiều thứ chim đẹp. Bé
mở hộp ra, đặt vào đó những đóa hoa chết.
Ida nói:
”Đây là cái áo quan đẹp của các em, và khi các anh họ ở Na
Uy đến đây, họ sẽ dự đám tang của các em trong vườn, để các
em sống lại vào mùa hè, và lại càng đẹp hơn nữa!”

71
Các anh họ Na Uy là hai chàng trai khỏe mạnh, tên là Jonas
và Adolpb. Cha chúng tặng cho mỗi người một chiếc cung. Họ
mang ra khoe với Ida. Bé kể cho họ nghe câu chuyện các đóa
hoa đã chết, và tất cả đều đem hoa đi chôn. Hai chàng trai đi
trước, cung mang trên vai, bé Ida đi sau, với cái hộp đẹp đựng
những cành hoa chết. Chúng đào một cái hố nhỏ trong vườn.
Ida hôn hoa, rồi đặt cái hộp trong hố, chôn lấp lại. Adolpb và
Jonas bắn cung trên mộ hoa, vì chúng không có súng hoặc đại
bác.
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Cô bé tí hon
( Tommelise )
Ngày xưa, có một bà rất muốn có một đứa bé nhỏ xíu,
nhưng bà không biết cách làm sao để sinh ra nó. Bà đến gặp
một bà phù thủy già, nói:
”Tôi rất muốn có một đứa con nhỏ xíu, bà có thể nói cho tôi
biết, tôi có thể tìm nó ở đâu được không?”
”Được, chúng ta sẽ tìm ra!” - Bà phù thủy nói - ”Này, đây là
một hạt lúa mạch, nó không giống như lúa mạch mọc trên
ruộng bọn nông phu, hoặc là thứ mà người cho gà ăn. Hãy đặt
nó trong chậu, rồi bà sẽ thấy!”
”Cám ơn bà!” - Bà mẹ nói và đưa tặng bà phù thủy mười hai
đồng. Bà về nhà, trồng hạt lúa mạch vào chậu. Bổng mọc lên
một cành hoa thật lớn và đẹp, giống như cành uất kim hương,
nhưng cành hoa đều khép kín lại, như khi đang còn là nụ hoa.
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Bà nói: Thật là một cành hoa đẹp. Rồi bà hôn lên những
cành hoa đỏ và vàng. Khi bà vừa đặt lên nụ hôn, bổng hoa nở
ra với một tiếng nổ lớn. Đúng là một cành hoa uất kim hương,
đúng như mọi người thấy, nhưng ngay chính giữa đóa hoa, trên
một chiếc ghế xanh, có một đứa con gái bé tí hon, xinh xắn dễ
thương, không cao hơn một ngón tay út, vì lẽ ấy, bà đặt tên là
cô bé Tí Hon.
Bà dùng một cái vỏ đậu sơn màu làm nôi cho đứa bé, lấy
cành xanh của hoa đồng thảo làm nệm, cành hoa hồng làm
mền. Ban đêm cô bé ngủ ở đó, ban ngày cô chơi trên mặt bàn,
ở đó, bà đặt một cái dĩa, một vòng hoa bao quanh, cánh hoa
nhúng xuống nước trong dĩa. Một cành lớn hoa đồng thảo nổi
lên trên mặt nước. Bé Tí Hon dùng nó làm thuyền đi từ bờ này
qua bờ kia của chiếc dĩa. Cô dùng hai cái lông ngựa trắng làm
chèo. Thật là xinh. Cô cũng biết hát, tiếng hát của cô dịu dàng
và dễ thương, từ trước đến nay chưa ai nghe được ở chốn này.
Một đêm, trong khi cô đang ngủ trong cái giường xinh đẹp
của cô, một con nhái xấu xí nhảy qua cửa sổ. Con nhái vừa
xấu, vừa to, lại ướt át thân mình, nó nhảy lên bàn, nơi Tí Hon
đang nằm ngủ dưới cái mền bằng lá hồng đỏ. Con nhái tự bảo:
Cô này sẽ là một người vợ lý tưởng cho con ta. Rồi nó ôm cái
vỏ hạt trong đó Tí Hon đang ngủ, nhảy qua cửa sổ, ra vườn.
Rất gần đó, có một con suối lớn và rộng. Nhưng bờ suối lại
đầy bùn lầy. Con nhái ở đó với con nó. Úi chà! Nhái nhỏ cũng
xấu xí và dị dạng, giống mẹ nó như đúc khuôn. Quặc! Quặc!
Cà rẹt! Cà rẹt! Nó chỉ nói được chừng ấy khi thấy cô gái xinh
đẹp trong vỏ đậu.
Nhái mẹ rầy:
”Đừng nói to quá, mầy sẽ làm cho nó thức dậy! Nó có thể
thoát khỏi chúng ta, vì nó nhẹ như là lông của con bạch nga.
Chúng mình sẽ đặt nó trên một ngọn lá sen rộng nhất, lá sen ấy
sẽ là một hòn đảo đối với nó, vì nó nhỏ xíu và nhẹ vô cùng.
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Trên đó, nó không thể chạy trốn đi đâu được, trong lúc mình sẽ
soạn cho nó một cái phòng đẹp, ở dưới lớp bùn, mầy và nó sẽ ở
dưới đó!”
Trong dòng suối, có rất nhiều sen, lá xanh rộng nổi lềnh
bềnh trên mặt nước. Tấm lá xa nhất cũng là tấm lá rộng nhất.
Mẹ nhái bơi đến, và đặt cái vỏ bồ đào với bé Tí Hon trên đó.
Cô bé Tí Hon xinh đẹp thức dậy rất sớm, sáng hôm sau, và
lúc nó thấy nó đang ở đâu, nó khóc nức nở, vì thấy chung
quanh tấm lá sen, chỉ toàn là nước, nó không đi lên bờ đất
được.
Mẹ nhái đang ở dưới bùn, và đang trang hoàng phòng bằng
cây lau với những nụ sen vàng. Mọi sự phải cho đẹp đẽ, xứng
với cô dâu mới.
Xong, mẹ nhái cùng với nhái con bơi đến tấm lá trên đó có
bé Tí Hon. Hai mẹ con muốn lấy cái vỏ bồ đào đem xuống
phòng dành cho nàng dâu, trước khi đem nàng xuống đó.
Mẹ nhái già cúi mình sâu xuống nước trước cô bé Tí Hon,
nói:
”Đây là đứa con tôi, nó sẽ là chồng của cô, hai người sẽ có
một cái nhà xinh xắn ở dưới bùn.”
”Quặc! Quặc! Cờ rẹt! Cờ rẹt!” - Nhái con chỉ nói được có
thế.
Rồi hai mẹ con mang chiếc giường mỹ miều kia, lội đi mất.
Cô bé Tí Hon đứng một mình trên ngọn lá, cô khóc, vì cô
không muốn chung sống với bà nhái già dị hợm, cũng không
muốn lấy nhái con xấu xí kia làm chồng.
Bầy cá nhỏ bơi lội trong nước đã trông thấy con nhái, và đã
nghe nó nói những gì. Chúng nó ló đầu lên mặt nước để nhìn
bé Tí Hon. Khi đã trông thấy cô, chúng công nhận rằng cô bé
đẹp, dễ thương, chúng lấy làm thương xót cho cô, nếu cô phải
xuống ở với con nhái ác nghiệt kia. Không, nhất định không
được. Bầy cá họp nhau lại dưới nước, chung quanh đọt lá, cắn
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vào đó, cho đến khi ngọn lá rời ra, thả xuôi theo dòng nước,
mang cô bé Tí Hon đi xa, thật xa, đến một nơi mà bọn nhái
không thể đến được.
Bé Tí Hon đi trên chiếc tàu lá trên nước, ngang qua nhiều
nơi, và những con chim nhỏ đứng trên các lùm cây nhìn thấy
cô, và chúng ca hót: Trời! Cô gái thật là dễ thương! - Ngọn lá
mang cô đi càng lúc càng xa. Như vậy là cô bé đã đi du hành ra
ngoại quốc.
Một con bướm nhỏ xinh xắn không ngớt bay quanh cô, cuối
cùng, nó đậu xuống tấm lá, vì nó thích cô bé quá, và cũng thích
thú vì con nhái không thể tìm đến cô được nữa, và các nơi nàng
đang đi qua bằng thuyền rất là xinh đẹp. Ánh mặt trời chiếu
xuống nước, như lát vàng rực rỡ. Cô bé mở cái nịt áo ra, buộc
một đầu vào con bướm, đầu kia buộc vào lá sen, và như vậy,
ngọn lá càng trôi mau, mang theo cô ở trên ngọn lá.
Lúc bấy giờ, một con đom đóm lớn bay ngang qua, thấy cô,
vội sà xuống, lấy hai chân kẹp vào tấm thân mảnh mai của cô,
mang cô bay lên một cành cây. Ngọn lá vẫn tiếp tục trôi theo
dòng nước, với con bướm bị buộc vào lá, không thể tách lìa ra
được.
Trời! Cô bé Tí Hon kinh sợ bao nhiêu, khi con đom đóm
bay lên cây mang theo nàng, cô lại buồn cho con bướm trắng
đã bị cô buộc chặc vào tấm lá sen! Nếu nó không tách lìa ra
được, thì chắc nó sẽ chết đói. Nhưng đối với con đom đóm, thì
điều ấy có ý nghĩa gì đâu. Nó mang nàng đặt lên một ngọn lá
xanh lớn của cây, đem cho nàng ăn những thứ nhụy hoa, và nói
với nàng rằng, nàng rất xinh đẹp, dễ thương, mặc dù nàng
chẳng giống gì loài đom đóm. Sau đó, bọn đom đóm khác ở
trong cây đến viếng thăm, chúng nhìn ngắm cô bé Tí Hon, và
những cô gái đom đóm vươn dài cặp râu trên đầu ra, nói với
nhau: ”Dù sao, cô ta chỉ có hai chân thôi, thật là khốn khiếp, và
nó chẳng có râu dài!”. Và tất cả bọn đom đóm cái đều nói:
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”Thân hình nó sao mà nhỏ xíu vậy! Xì, nó giống như loài
người! Nó xấu xí quá!”. Nhưng con đom đóm đã bắt cô, lại cho
rằng cô rất xinh đẹp, nhưng vì tất cả bọn đều chê cô xấu xí,
cuối cùng nó cũng phải công nhận là cô xấu, và không muốn có
cô nữa! Cô muốn đi đâu thì đi. Chúng đem cô xuống đặt trên
một đóa hoa cúc lớn. Cô khóc, nghĩ rằng mình quá xấu xí đến
nổi bọn đom đóm cũng chẳng thích mình, chúng thả mình ra,
cho đi đâu thì đi.Thật ra, cô bé là con người đẹp không ai
tưởng tượng nổi, mảnh mai và trong sạch như cành hoa hồng
đẹp nhất.
Cô bé Tí Hon khốn khổ sống một mình suốt mùa hè trong
rừng sâu. Cô dệt ra một cái giường bằng lá cỏ, và treo nó dưới
một ngọn lá toan mô thảo, để tránh mưa nắng. Cô hái nhụy cây
để nuôi sống mình, cô uống sương buổi sáng đọng trên ngọn lá.
Như vậy, đã qua mùa hè và mùa thu. Nhưng rồi đến mùa đông,
mùa đông lạnh lùng dài dằng dặc. Bọn chim đã hát cho nàng
những bài hát hay nhất, đã bay đi hết, cây và lá đều úa tàn,
ngọn lá toan mô thảo mà cô đã ở trên đó, co quắp lại, trở thành
một cuống hoa vàng héo. Cô thấy lạnh quá sức, vì quần áo cô
đã bị rách tả tơi, và cô thì quá nhỏ nhoi, quá yếu đuối, cô có thể
chết vì lạnh được! Tội nghiệp cho cô. Rồi thì tuyết rơi, mỗi
giọt tuyết rơi xuống trên thân cô, cũng giống như một tảng
tuyết lớn người ta ném vào chúng ta, vì chúng ta thì to lớn, mà
cô chỉ bằng ngón tay cái. Cô bé lấy một ngọn lá khô héo bao
vào mình, nhưng thế cũng không làm cho cô ấm lên được, cô
run khớp lên vì giá lạnh.
Cô đi lần ra bìa rừng, cô thấy một đám ruộng lúa mì rộng
lớn, nhưng đã từ lâu, lúa mì không còn đó nữa, chỉ còn rạ khô
trơn trụi, chỏng lên trên đất giá lạnh. Đối với cô, thì đám ruộng
khô ấy cũng là một cánh rừng mà cô phải đi qua. Ồ! Trời ơi!
Run rẩy vì giá lạnh. Cô đi đến cửa hang của một con chuột
đồng. Đó là một lổ hổng dưới chân đám rạ. Chuột có chỗ ở ấm
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áp, một phòng trử đầy hạt lúa, một cái phòng bếp và phòng ăn.
Cô bé Tí Hon khốn khổ đứng ở ngưởng cửa, và như một kẻ ăn
xin nghèo khó, cô xin một miếng bánh mì nhỏ, vì đã hai ngày
nay, cô không có cái gì bỏ vào miệng.
”Tội nghiệp cho đứa nhỏ!” - Con chuột nói lên, vì nó thật là
một con chuột đồng già, có thiện tánh. - ”Hãy vào trong phòng
ấm này, ăn với tôi.”
Vì nó thấy ưa thích bé Tí Hon, nó nói:
”Cô có thể ở đây với tôi cho đến hết mùa đông này, nhưng
cô phải săn sóc căn phòng tôi cho thật sạch, và kể chuyện cho
tôi nghe, tôi thích nghe truyện lắm!”
Bé Tí Hon thi hành đúng như lời dặn của chuột già, và sống
yên ổn ở đó. Một hôm chuột già bảo:
”Mình sắp có một người khách đến thăm, đó là một người
láng giềng của tôi, người ấy thường đến thăm tôi hằng ngày
trong tuần. Nó ở chỗ cô quạnh hơn tôi, nó có nhiều phòng rộng
rãi, và mang một cái áo lót bông bằng nhung đen rất đẹp. Nếu
cô muốn lấy nó làm chồng, cô sẽ không thiếu gì hết. Nhưng nó
nhìn không rõ. Cô phải kể cho nó nghe những câu chuyện hay
nhất mà cô được biết!”
Nhưng bé Tí Hon chẳng thích làm vợ con chuột láng giềng
kia, một con chuột chù. Chuột chù đến thăm, mang trên mình
cái áo lót bông nhung đen. Con chuột ấy giàu lắm, và có kiến
thức - chuột đồng nói - nhà của ông ta to bằng hai mươi lần nhà
của chuột đồng, và ông chuột kia biết rất nhiều việc, nhưng ông
ta không chịu được mặt trời, và hoa đẹp, ông nói xấu về những
thứ đó, vì ông chưa bao giờ trông thấy các thứ ấy cả. Cô bé
phải hát bài: ”Đom đóm! Đom đóm bay” và ”Ông thầy ta đi ra
đồng”. Chuột chù đâm ra yêu cô, vì nghe thấy tiếng hát trong
trẻo của cô, nhưng chuột chẳng nói gì cả, vì anh ta chính là một
con vật dè dặt.
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Chuột chù vừa đào xong một đường hầm dài dưới đất, đi từ
nhà nó đến nhà chuột đồng, và cho phép bé Tí Hon tha hồ đi
dạo trong đó. Nhưng nó dặn bé đừng có sợ gì con chim chết
nằm trong đường hầm, đó là một con chim đầy đủ mỏ và lông,
chắc đã chết mới đây, từ đầu mùa đông, và được chôn ngay nơi
mà chuột chù đào đường hầm.
Chuột chù ngậm trong miệng một cái bấc đèn, nó sáng như
đám lửa trong hầm tối, và nó đi trước dẫn đường cho chuột
đồng và bé Tí Hon, để chiếu sáng đường đi cho hai người. Khi
đến chỗ con chim chết đang nằm, chuột chù nghểnh mỏ lên
trời, đụng vào trần hầm, làm thủng một lổ để ánh sáng trời rọi
vào. Trên mặt đất, nằm chết một con chim én, hai cánh đẹp xếp
chặt vào thân, chân và đầu dấu kín dưới đám lông chim. Con
chim khốn nạn kia chắc là đã chết vì lạnh. Bé Tí Hon trông
thấy rất động lòng, cô ta rất yêu loài chim nhỏ, chúng đã hát rất
hay và ríu rít cho cô suốt cả mùa hè. Con chuột chù lấy cặp
chân thấp lủn củn, đá vào chim én chết, và nói:
”Nó không còn ríu rít nữa! Thật là khốn nạn phải sinh ra
làm chim nhỏ. Nhờ ơn Chúa, các con tôi sau nầy sẽ không phải
như nó, một con chim nhỏ như thế này chẳng có cái gì hơn là
tiếng chíu chít, và phải chết vào mùa đông!”
Chuột đồng nói:
”Ông có thể nói như vậy, ông là người biết lo xa. Ừ! Con
chim có cái gì ngoài tiếng ”chim chíp”, khi mùa đông đến nó
phải chết đói và lạnh. Nhưng tiếng ”chim chíp” ấy cũng là một
đại sự!”
Bé Tí Hon chẳng nói gì hết! nhưng khi hai con chuột quay
lưng đi, cô cúi xuống, vạch đám lông phủ đầu con chim én, đặt
lên một nụ hôn trên đôi mắt nhắm chặt của nó. Có thể nó là con
chim đã hót hay ho cho ta vào mùa hè qua, cô tự bảo như thế!
Nó đã đem đến cho ta bao nổi vui, con chim thân yêu, và đẹp
đẽ kia.
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Chuột chù trám cái lỗ lại, cho kín ánh mặt trời, và dẫn tất cả
vào nhà của nó. Nhưng ban đêm bé Tí Hon không ngủ được, cô
ra khỏi giường, dệt một cái mền bằng rạ đẹp đẽ, đem đến đắp
lên mình con chim chết, và đặt quanh mình nó một mớ bông
mềm mại, mà cô đã lấy ở nhà chuột chù, để cho chim được ấm
áp trong lòng đất lạnh.
Cô nói:
”Vĩnh biệt mày! Hỡi con chim nhỏ xinh xắn.Vĩnh biệt, và
cám ơn về những bài hát dịu ngọt của mày vào mùa hè, khi tất
cả cây cỏ đều xanh tươi, và ánh mặt trời chiếu ấm trên mình
chúng ta!”
Rồi cô đặt đầu mình trên ngực con chim, nhưng cô bổng
kinh hoàng, vì hình như cô nghe có tiếng đập. Đó là tiếng đập
của trái tim chim. Nó chưa thật chết, nó chỉ cóng lại thôi, và
hơi ấm đã làm cho nó sống lại. Vào mùa thu, tất cả chim yến
bay về các xứ nóng, nhưng cũng có vài con nắn ná ở lại, và
chúng bị lạnh quá sức, nên rơi xuống như đã chết, nằm đó cho
đến lúc tuyết lạnh phủ lên mình.
Tí Hon sợ run lên, vì con chim này to quá, bên cạnh nó, Tí
Hon, con người chỉ bằng ngón tay cái, nhưng cô dồn tất cả sự
bạo dạn, chất thêm mớ bông vải quanh mình con chim tội
nghiệp kia, và đi tìm một tấm lá bạc hà ngắn và quăn, mà chính
cô dùng làm chăn đắp, mang đến trùm vào đầu con yến.
Đêm sau, cô lại lên đến thăm nó, bây giờ con chim đã hoàn
toàn sống lại, nhưng còn yếu lắm, nó chỉ hé mắt một lần để
nhìn bé Tí Hon, cô này còn đứng bên nó, với một cái bấc đèn
nhỏ trên tay, vì ngoài ra cô không có một tí ánh sáng nào khác.
Con chim bị bệnh nói:
”Cám ơn cô lắm, cô bé dễ thương, tôi đã được sưởi ấm quá
đầy đủ, tôi sẽ mau chóng phục hồi sức khỏe, và tôi sẽ bay đến
nơi đầy ánh nóng mặt trời!”
Bé Tí Hon nói:
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”Ồ! Ngoài kia còn lạnh lắm, tuyết giá rơi đầy. Mày hãy cứ
nằm yên trên giường ấm áp này, tôi sẽ săn sóc cho mày!”
Cô mang nước đến cho chim, đựng trong một cành hoa.
Chim uống và kể lại cho bé vì sao chim bị thương ở cánh, vì sa
vào một cành gai, nó bay không kịp bầy én khỏe, để về những
xứ nóng, xa, rất xa. Cuối cùng nó phải rơi xuống đất, sau đó nó
không biết gì nữa, và cũng không biết làm sao mà nó rơi xuống
chỗ này.
Suốt mùa đông, chim yến ở lại đó, và bé Tí Hon rất tốt với
chim, và thương chim lắm. Cả con chuột chù và con chuột
đồng đều không hề nghi ngờ gì về chuyện đó, vì chúng không
đánh hơi được con chim khốn khổ kia.
Khi mùa xuân đến, và mặt trời chiếu nóng mặt đất, chim yến
xin từ giả cô bé, cô liền mở cái lỗ trên trần hầm, mà trước kia
chuột chù đâm thủng. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ chung quanh
chúng, chim hỏi bé có muốn đi theo nó không, cô có thể leo lên
lưng nó, rồi cả hai đều bay đi xa trong rừng xanh. Nhưng cô bé
Tí Hon biết rằng điều ấy sẽ làm phiền cho chuột đồng, nếu nó
rời xa bằng cách ấy. Cô nói:
”Không, tôi không thể làm như thế được!”
”Vậy thì xin vĩnh biệt, cô gái tốt bụng và dễ thương!” Chim yến nói xong liền bay lên mặt trời Bé Tí Hon nhìn theo, hai mắt đẩm lệ, vì cô thương mến nó
quá sức.
”Chíp! Chíp!” - Chim hót lên và bay xa vào rừng thẳm.
Bé rất buồn. Nó không được phép đi ra ngoài ánh nắng mặt
trời. Vả lại lúa mì gieo trong đám ruộng trên nhà của chuột đã
mọc cao lên rồi, thành một đám rừng rậm đối với bé chỉ cao
bằng ngón tay cái.
Chuột đồng nói:
”Mùa hè này, mày sẽ may quần áo cho mày, vì bên láng
giềng, con chuột chù khó chịu có cái áo bông nhung đen đã xin
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cưới mày. Mày sẽ có áo len và áo vải. Mày sẽ có đủ chỗ nằm,
ngồi, khi sẽ thành vợ của chuột chù!”
Bé Tí Hon phải kéo quay dệt sợi, và chuột đồng thuê thêm
bốn con nhện để quay và dệt suốt đêm ngày. Mỗi buổi tối,
chuột chù đến viếng thăm, và cứ luôn luôn nhắc đến cuối mùa
hè, khi mặt trời bớt nóng nhiều, vì trong lúc này, ánh mặt trời
còn quá gay gắt, đốt nóng mặt đất làm cho đất cứng như đá.
Lúc nào mùa hè đã qua, sẽ cử hành đám cuới với bé Tí Hon.
Nhưng cô bé không bằng lòng, cô chẳng ưa gì con chuột chù
khó chịu ấy. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời mọc, và mỗi buổi tối,
khi mặt trời lặn, bé lén ra ngoài cửa, có ngọn gió làm tách
những cây lúa ra, thì cô có thể nhìn lên trời xanh, cô tự bảo
rằng ở ngoài kia, chắc là sáng sũa đẹp đẽ lắm, và cô rất ước
mong gặp lại con chim én thân yêu. Nhưng nó không hề trở lại,
chắc nó đã bay xa, rất xa vào trong rừng xanh rồi.
Mùa thu đến, cô bé Tí Hon đã có đủ đồ cưới đầy bao.
Chuột đồng nói:
”Bốn tuần nữa là sẽ có đám cuới!”
Bé khóc, và nói rằng nó không ưa thích tên chuột chù hôi
hám kia.
Chuột đồng:
”Ta ta ta! Đừng có chống đối nghe, nếu không ta sẽ cắn mày
với hàm răng trắng của tao. Nó là một người chồng lý tưởng
cho mày đó, bà hoàng hậu cũng không có cái áo choàng bông
nhung đen như vậy đâu. Nó có nhà bếp và hầm chứa vật thực.
Mày nên cám ơn Chúa, được nó làm chồng.”
Vậy là đám cưới được diễn ra. Con chuột chù đã đến để
rước bé Tí Hon, cô này phải về ở với nó dưới mặt đất sâu,
không bao giờ được ra ngoài ánh sáng mặt trời, chuột chù
không chịu đựng được ánh sáng.
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Cô bé rất mực buồn bã, cô muốn nói lời vĩnh biệt với mặt
trời đẹp đẽ, mà ở tại nhà chuột đồng, ít ra cô cũng được phép
nhìn qua cánh cửa.
”Thôi, vĩnh biệt, mặt trời!” - Cô bé nói, và hai tay đưa lên
không, cô đi vài bước ra ngoài hang của chuột. Lúc nầy, lúa đã
gặt xong, cánh đồng chỉ còn rạ khô - ”Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!” Cô ôm lấy một cành hoa đỏ nhỏ nhoi còn ở đó. Mày hãy vì tao
đưa lời chào con yến nhỏ, nếu mày gặp nó.
”Chíp! Chíp!” - Có tiếng chim kêu trên đầu cô lúc đó Cô nhìn lên trời, thì ra đó là lúc con chim én bay ngang qua.
Khi thấy bé Tí Hon, nó mừng rỡ hết sức! Cô kể cho nó nghe
rằng cô không muốn chút nào lấy con chuột chù xấu xí làm
chồng được, và cô sẽ ở sâu dưới mặt đất, ở đó không bao giờ
có ánh mặt trời rọi xuống. Nói đến đó, cô không thể nào cầm
được nước mắt.
Chim yến nói:
”Mùa đông giá lạnh sắp đến, tôi sẽ bay xa về các xứ nóng,
cô có muốn đi theo tôi không? Cô sẽ ngồi trên lưng tôi, sẽ lấy
giải lưng buộc chắc vào thân tôi, rồi chúng ta sẽ bay khỏi con
chuột chù ác nghiệt kia, xa cái hang tối đen của nó, chúng ta sẽ
bay lên cao, vượt qua những ngọn núi, đến những xứ nóng, ở
đó mặt trời chiếu sáng, đẹp hơn ở đây nhiều, ở đó luôn luôn có
mùa hè với nhiều bông hoa xinh đẹp. Hãy đi, bay với tôi, cô bé
Tí Hon thân yêu, đã cứu sống tôi khi tôi chết cóng trong hầm
sâu dưới đất!”
”Vâng, tôi sẽ đi với mày!” - Bé Tí Hon nói xong, liền leo
lên lưng chim, hai chân đặt trên đôi cánh chim, và lấy nịt lưng
buộc chặt mình vào một cóng lông chim to nhất. Rồi như thế,
chim én cất mình bay cao lên không trung, vượt rừng sâu, bể
rộng, qua núi cao còn đầy tuyết. Bé thấy lạnh trong không khí
giá rét, nhưng bé co quắp mình dưới đám lông ấm của chim chỉ
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ló cái đầu bé nhỏ ra, để nhìn những vẽ đẹp lộng lẫy trải ra dưới
thân mình.
Rồi, cả hai đến những xứ nóng. Mặt trời chiếu sáng nhiều
hơn ở đây. Bầu trời cao bằng hai lần ở đây, và trong các hồ,
trên hàng rào, những đám nho trắng xanh ngon ngọt. Trong
rừng, những trái chanh, nhũng trái cam, sim, bạc hà,… tất cả
bốc mùi thơm ngào ngạt. Trên đường, bọn trẻ con xinh xắn
chạy theo đùa giởn với những con bướm to lớn, cánh muôn
màu. Chim én bay xa hơn nữa, và quang cảnh càng xa càng
thấy đẹp đẽ hơn.Dưới tàng lá cây lúc ở bờ biển xanh, ẩn hiện
một lâu đài bằng đá cẩm thạch, trắng bóng, rất cũ kỹ. Cành nho
ôm quanh những cây cột cao. Trên cao, có rất nhiều tổ chim
yến, và trong một tổ, là nhà ở của con yến đang mang bé trên
lưng.
Chim nói:
”Đây là nhà của tôi. Nếu cô muốn tìm một cành hoa trong
đám hoa rực rỡ mọc dưới kia, tôi sẽ đặt cô lên đó, và cô sẽ
được sung sướng như cô mong ước.”
”Tốt lắm!” - cô bé Tí Hon reo lên, và vổ tay.
Dưới đất, có một cái cột bằng cẩm thạch to lớn, bị rơi xuống
và bị gảy ra thành ba khúc, giữa các khúc ấy, có đám hoa trắng
đẹp nhất mọc lên. Chim yến bay xuống, đặt bé Tí Hon lên một
cành lớn nhất.
Nhưng, lạ lùng thay cho bé! Một con người nhỏ tí ti đang
ngồi giữa đám hoa, con người trắng và trong như là làm bằng
ve chai. Anh ta mang trên đầu một cái miện làm bằng vàng
ròng, và trên vai có đôi cánh xinh đẹp sáng láng, anh ta cũng
không lớn hơn bé Tí Hon. Đó là vị thần của hoa.Trong mỗi đóa
hoa đều có một vị thần như vậy, đàn ông hoặc đàn bà, nhưng
ông thần hoa này là vua của các vị thần hoa khác.
Tí Hon nói nhỏ bên tai chim yến: - ”Ồ! Anh này đẹp quá!”
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Thần hoa bé nhỏ, rất hoảng sợ khi thấy con chim yến, vì
chim này to lớn quá bên cạnh ông ta, con người nhỏ nhoi mảnh
khảnh, nhưng khi nhìn thấy cô bé Tí Hon, thì ông sửng sờ, vì
đó là một cô bé xinh xắn nhất mà ông chưa bao giờ thấy. Ông
liền lấy cái vương miện bằng vàng trên đầu ông, đem đội lên
đầu cô, và hỏi cô tên gì, có muốn làm vợ ông không. Cô sẽ trở
thành vương hậu của các loài hoa - Ồ! Thật là một ông chồng
khác xa con nhái con, và con chuột chù mang áo bông nhung
đen. Cô liền bằng lòng làm vợ ông hoàng xinh đẹp kia. Và rồi
từ mỗi đóa hoa, đi đến một cô hoặc là một người đàn ông trẻ,
trông xinh xắn đẹp mắt quá. Mỗi người đem đến một món quà
tặng cho cô Tí Hon, nhưng món quà đẹp nhất là một cặp cánh
mỹ miều của một con ruồi trắng. Hai cánh ấy được móc lên
lưng của bé Tí Hon, nhờ thế cô có thể bay từ hoa này đến hoa
khác. Thật là vui thích.
Con chim yến trên tổ cao, và hót những bài hát hay ho vô
cùng, nhưng trong lòng, nó vẫn có buồn đôi chút, vì nó rất mến
cô bé Tí Hon, và không bao giờ muốn xa cô.
Thần hoa nói:
”Cô không còn có tên bé Tí Hon nữa, đó là một cái tên xấu,
mà cô thì quá đẹp. Chúng ta sẽ gọi cô bằng tên Mai-A!”
”Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!” – Chim én nhỏ nói lên, rồi bay đi
nữa, rồi bỏ những xứ nóng, bay xa, đến tận nước Đan Mạch. Ở
đó, nó có một cái tổ nhỏ trên cửa sổ của ngôi nhà của ông biết
kể truyện, và nó hót cho ông tiếng ”chim chíp” của nó. Và từ
đó chúng mình mới biết rõ câu truyện này.
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Đứa bé ác tâm
( Den uartige Dreng )
Ngày xưa, có một ông thi sĩ già, một ông thi sĩ chính hiệu
rất tốt.
Một đêm, ông ngồi ở nhà, trong lúc ngoài trời mưa gió
khủng khiếp. Mưa như thác đổ, nhưng thi sĩ sưởi ấm áp, rất
thoải mái, bên cạnh lò sưởi, trong đó ngọn lửa hừng hực, và
đang nấu chín mấy quả táo. Những kẻ đi ngoài đường trong
mưa gió, đều ướt đến sợi vải cuối cùng, ông nghĩ đến họ, vì
ông là người tốt.
”Ôi! Xin mở cửa cho tôi, tôi ướt hết và lạnh quá!” - một đứa
bé kêu lên. Nó khóc và đấm cửa, trong lúc mưa như xối và gió
lay các cửa sổ.
Ông già thi sĩ nói:
”Đứa bé khốn khổ!”
Và đi ra mở cửa.
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Một đứa bé đứng đó, mình trần trục, nước chảy dòng dòng
từ trên mái tóc màu vàng. Nó lạnh run lên, nếu nó không vào
nhà được, chắc nó sẽ chết trong đêm mưa gió này.
Ông già thi sĩ cầm tay nó và nói:
”Khổ cho con chưa! Vào đây với ông, ông sẽ làm cho con
ấm lại. Con sẽ có táo và rượu, con trông có vẻ dễ thương lắm!”
Quả vậy, đứa trẻ dễ thương, xinh xắn. Hai mắt nó như hai
ngôi sao long lanh, và mặc dầu nước mưa chảy thành dòng trên
mái tóc hung hung, nhưng mái tóc vẫn còn mang những nếp
quăn đẹp đẽ. Nó trông như một vị thiên thần nhỏ, nhưng nó tái
xanh, và run rẩy cả thân mình. Tay nó mang một cái cung
thanh nhã, ướt đẩm nước mưa. Màu sắc của bó tên đẹp đẽ đã
tan vào nước, bó sát vào nhau.
Ông thi sĩ già ngồi gần lò sưởi, đặt đứa bé ngồi lên đầu gối
ông, vắt tóc cho nó, nắm tay nó vào tay ông để sưởi ấm, hâm
cho nó một tí rượu ngọt. Đứa trẻ trở nên tươi tỉnh, cặp má hồng
lên, nó nhảy xuống sàn, và nhảy múa quanh mình ông thi sĩ.
”Con là một đứa bé vui tính!” - thi sĩ nói - ”Con tên gì?”
”Con tên là Amor (tình yêu), ông không biết con sao? Đây
là cây cung của tôi đây! Tôi dùng nó để bắn, ông có thể tin tôi
bắn giỏi. Kìa, ngoài kia, trời đã khá tốt, ánh trăng đã chiếu
sáng”!
”Nhưng cái cung của cháu đã hư hết rồi” - ông già nói.
”Thật là phiền!” - đứa trẻ nhặt cung lên nhìn – ”Ồ! Nó đã
khô khan cả rồi, không hư hỏng gì cả. Giây cung nó cứng lắm.
Tôi sẽ thử bắn xem!”
Nói xong, nó giuơng cung lên, đặt một cái tên lên, ngắm, và
bắn đúng vào giữa tim ông già thi sĩ.
”Ông thấy chưa, cây cung của tôi đâu có hư!”
Đứa bé nói xong cười hể hả rồi chạy đi mất.
Đứa bé quá độc ác! Bắn vào ông già đã mở cửa cho nó, sưởi
ấm nó, cho nó rượu ngon và táo tốt nhất.
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Ông thi sĩ tốt bụng nằm trên sàn, ông khóc, ông quả đã bị
bắn trúng tim.
Ông nói:
”Xì! Quả là đứa bé độc ác, thằng Amor ấy. Ta sẽ kể chuyện
nầy lại cho các đứa bé ngoan nghe, để chúng nó xem chừng,
đừng chơi với thằng ấy, vì thằng ấy sẽ làm hại chúng!”
Tất cả bọn trẻ con, trai gái, nghe ông kể lại truyện nầy, đều
tránh không chơi với thằng Amor độc ác ấy, nhưng thằng kia
vẫn bắt được chúng, vì nó khôn lanh lắm.
Lúc bọn sinh viên đi đến trường, nó chạy theo bên cạnh,
một quyển sách kẹp nách, bận áo đen. Các sinh viên không biết
nó, nắm tay nó, tưởng nó là một sinh viên, rồi nó bổng bắn một
mủi tên vào ngực chúng. Khi bọn thiếu nữ lìa ông mục sư, và
lúc các cô đang được vấn đáp ở nhà thờ, nó cũng đuổi theo họ.
Nó đuổi theo mọi người, luôn luôn. Ở rạp hát, nó lẩn vào trong
ngọn đèn treo to lớn, và nó chiếu sáng rực rỡ, người ta tưởng
nó là ngọn đèn treo, nhưng rồi họ cũng biết là nhầm lẩn. Nó
chạy đùa trong vườn ngự, và trên thành phòng thủ. À, cha mẹ
anh ngày xưa cũng bị nó bắn vào tim. Anh thử hỏi lại cha mẹ
anh đi, Anh sẽ được nghe những gì họ kể. Phải, đúng là một
đứa bé ác độc xấu xa, thằng Amor kia, đừng có bao giờ dính
dáng đến nó, nó đuổi theo tất cả mọi người. Hãy nghĩ rằng, một
ngày nọ, nó đã bắn tên vào bà nội già của nó. Ồ! Lâu lắm rồi,
nhưng bà già không bao giờ quên chuyện ấy. Xì! Thằng Amor
xấu ác! Nhưng bây giờ thì các anh chị đã biết nó rồi, các anh
chị đã biết rằng nó là một đứa trẻ độc ác.
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Người bạn đường
( Reisekammeraten )
Anh Johannes rất buồn, vì cha anh đau nặng, không thể sống
được nữa. Trong phòng nhỏ, không có ai ngoài hai người, ngọn
đèn trên bàn sắp tắt, và trời đã tối, về khuya.
Người cha nói:
”Con là một đứa con tốt, Johannes. Chúa sẽ giúp con tiến
lên trên đường đời, một cách tốt đẹp!”
Rồi ông nhìn anh trang trọng, thở hắt ra, và chết: người ta có
thể nói ông đang ngủ. Johannes khóc lóc, anh ta không còn ai ở
cỏi đời nữa, không cha, không mẹ, không anh, không chị. Khốn
khổ cho Johannes! Anh quỳ bên giường, hôn tay người cha vừa
chết, và khóc thương xót xa, nhưng rồi mắt anh cũng nhắm lại,
anh ngủ, đầu anh gối trên thành giường bằng gỗ cứng.
Anh mộng thấy một chuyện lạ. Anh thấy mặt trời và mặt
trăng chào anh, anh thấy cha anh sống lại, anh nghe thấy tiếng
ông cười như những lúc ông rất bằng lòng.
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Một cô gái xinh đẹp mang một cái miện vàng trên mái tóc
dài và đẹp đưa tay cho Johannes, và cha anh nói: ”Con thấy
người vị hôn thê đẹp đẽ của con đó. Cô là người đẹp nhất trên
cỏi đời”. Anh thức giấc, và những điều tốt đẹp kia đều tan biến,
cha anh chết cứng lạnh trên giường, không có ai bên cạnh.
Khốn khổ cho Johannes!
Đám tang cử hành tuần lễ tiếp theo. Johannes đi sát bên
quan tài, anh sẽ không còn người cha hiền mà anh rất yêu mến.
Anh nghe người ta vứt đất xuống trên quan tài, nhìn thấy một
góc quan, nhưng khi nắm đất cuối cùng vất xuống, góc quan
kia cũng bị che lấp. Anh thấy tim anh như bị cắt đi, anh cảm
thấy thật là khổ sở, cô đơn. Quanh anh, người ta hát một bài
Thánh Kinh, tiếng vang lên ngời ngợi. Nước mắt anh trào ra,
và nhờ vậy anh thấy nổi đau khổ cũng vơi đi chút ít. Ánh mặt
trời dịu dàng chiếu lên đám cây xanh, như muốn nói: Đừng có
quá đau khổ như vậy, Johannes, anh có thấy bầu trời xinh đẹp
thế kia, cha anh đang ở trên đó, và cầu Chúa vạn năng cho mọi
sự đều tốt đẹp với anh.
Johannes tự bảo: ”Ta cũng muốn là một con người tốt, có
như vậy mới lên trời với cha ta, và sẽ vui sướng biết bao nhiêu
khi gặp được lại ông. Biết bao nhiêu chuyện ta sẽ kể cho ông
nghe, ông sẽ cho ta xem bao nhiêu là cảnh đẹp tuyệt vời trên
cỏi trời, cũng như ông đã dạy dổ cho ta dưới cỏi đất này. Ồ! sẽ
vui vẽ biết bao!” Johannes nghĩ đến bao nhiêu điều ấy một
cách rõ ràng, ý nghĩ ấy làm anh mỉm cười, trong lúc má anh
còn đầy tràn nước mắt. Những con chim đậu trên cây dẻ ríu rít:
Chim chíp! Chíp! Chúng thích thú vì chúng đã được dự đám
táng, chúng biết rằng người chết bây giờ đã ở trên trời, có đôi
cánh, to và đẹp hơn của chúng, và người ấy được sung sướng
vì ông đã là một người tốt trong đời này, và chúng chim rất vui
lòng. Johannes nhìn chúng bay từ các cây xanh, xa cả vào trong
thế giới, và anh cũng muốn bay đi với chúng. Nhưng trước hết,
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anh đẻo một cây thánh giá to lớn, đặt trên mộ của cha anh. Khi
anh mang cây thánh giá đến, anh đã thấy ngôi mộ được trang
hoàng bằng cát và hoa. Đó là những người lạ đã làm việc ấy.,
vì họ rất thương mến người cha thương yêu của anh đã chết.
Sáng sớm hôm sau, Johannes gói một gói nhỏ áo quần, dấu
trong giây lưng tất cả gia sản của anh, gồm có năm mươi đồng
và hai hào bạc. Với chừng đó, anh muốn đi chu du thiên hạ.
Nhưng trước hết, anh nghĩ đến nghĩa địa, viếng mộ cha anh,
đọc kinh: ”Chúa ở trên trời”, rồi nói: ”Xin vĩnh biệt, cha yêu,
con sẽ luôn luôn là một con người tốt, cha có thể cầu Chúa cho
con được mọi sự tốt đẹp”.
Trên cánh đồng mà Johannes đang đi, hoa nở tươi xinh dưới
ánh mặt trời, nghiên mình theo ngọn gió, như chúng muốn nói:
Xin chào đón anh trang thiếu niên xinh đẹp! Có phải ở đây
xinh đẹp lắm không! Johannes quay nhìn lại ngôi mhà thờ, ở
đó anh đã được chịu lễ rửa tội, và cứ mỗi chú nhật, anh đến đó
với cha anh, anh hát một bài thánh kinh. Rồi anh thấy trong
mỗi lổ trên cao của tháp tròn, vị Thủy Thần của nhà thờ đứng
thẳng, với cái mũ nhọn đỏ, cánh tay co lại để che mắt cho khỏi
bị nắng chói vào mắt. Johannes ra hiệu từ biệt, và vị Thần đưa
qua đưa lại cái mũ đỏ, đặt bàn tay lên chỗ con tim, hôn nhiều
lần những ngón tay của ngài, để tỏ ra rằng Ngài hết lòng chúc
cho Johannes thượng lộ bình an.
Johannes nghĩ đến những gì tốt đẹp sẽ thấy trong cỏi đời
mênh mông đẹp đẽ, và anh đi xa, xa hơn mọi lần anh đã đến.
Anh không biết gì về những thành phố anh đi qua, những người
anh gặp, anh tự thấy đã đi xa vào trong đám người lạ mặt. Đêm
đầu, anh phải nằm ngủ trong một đống rạ, giữa cánh đồng, anh
không có cái giường nào khác. Nhưng điều ấy cũng làm anh
thích thú lắm. Ông vua cũng không hơn anh được. Cả cánh
đồng với dòng suối, đống rạ, và bầu trời xanh trên anh làm
thành một cái phòng ngủ đẹp đẽ. Cỏ xanh điểm hoa đỏ trắng
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làm nệm, bụi hương mộc, và hàng rào dã tường vi là những đóa
hoa, và để làm bình nước, đã có cả dòng suối với dòng nước
trong mát, trên đó, những cây lau nghiên mình xuống để nói
lên lời chào sáng, chào đêm tốt đẹp. Mặt trăng đúng là một
ngọn đèn đêm to lớn, treo cao dưói bầu trời xanh, cây đèn ấy
không bao giờ làm cháy tấm màn cửa. Johannes có thể ngủ một
giấc bình yên, và anh đã làm việc ấy. Anh chỉ thức giậy khi
mặt trời mọc, khi bầy chim nhỏ quanh anh đã ríu rít chào hỏi:
”Chào anh buổi sáng! Chào anh! Anh đã thức giậy rồi hả?”
Chuông gọi đến nhà thờ, hôm nay là ngày chúa nhật. Người
ta đến nghe mục sư, và Johannes theo họ, hát một bài Thánh
kinh, nghe lời phán dạy của Chúa, và anh tự thấy như anh đã
vào ngôi nhà thờ cũ của anh, ở đó anh đã được chịu lễ rửa tội,
và đã hát những bài Thánh kinh với cha anh. Trong nghĩa địa,
có nhiều ngôi mộ, trên vài ngôi cỏ đã lên cao. Johannes nghĩ
đến ngôi mộ của cha anh, bây giờ chắc cũng giống như những
ngôi mộ kia, vì anh không còn đó để cắt cỏ và trang hoàng.
Anh cúi xuống, nhổ cỏ, sửa lại ngay ngắn cây thánh gía bằng
gỗ đã xiêu vẹo, đặt lại chỗ cũ những vòng hoa mà gió đã thổi ra
khỏi mộ, tự nghĩ rằng, có thể bây giờ cũng có người đang săn
sóc mộ cha anh như thế, trong lúc anh không thể làm được việc
ấy.
Ngoài cửa nghĩa địa, có một kẻ ăn xin già cả chống cây gậy,
anh tặng ông hai hào bạc, và ra đi, lòng sung sướng vui vẻ, để
đi vào thế giới mông lung.
Tối đến, mưa gió nổi lên khủng khiếp. Anh đi gấp để tìm
núp dưới một mái nhà, nhưng chẳng mấy chốc đêm đã tối đen.
Johannes đi vào một ngôi nhà thờ nhỏ, biệt lập trên một ngọn
đồi. May thay, cửa nhà thờ còn hé mở, anh rón rén đi vào. Anh
muốn ở đó cho đến khi cơn giông đi qua. Anh tự bảo: mình hãy
đến ngồi trong xó kia, mệt quá rồi, ngồi nghỉ một lúc cũng tốt.
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Anh ngồi xuống, hai tay chấp lại, đọc bài kinh buổi tối, và ngủ
ngay. Anh nằm mộng, trong lúc ngoài kia sấm chớp liên hồi.
Lúc anh tỉnh giậy, thì đã nửa đêm, nhưng cơn mưa giông đã
tắt, ánh mặt trăng xuyên qua cửa sổ. Ngay giữa nhà thờ, có một
áo quan chưa đóng nắp, với một xác chết trong đó, chưa đem
chôn. Johannes không sợ chút nào, vì lương tâm anh yên ổn,và
anh biết rằng người chết không làm hại gì cho kể sống. Chỉ có
người sống ác độc mới làm hại người. Hai người ác độc đang
đứng bên cạnh xác chết đang quàng trong nhà thờ chờ đem
chôn, hai người ấy muốn hại người chết, không cho nằm yên
trong áo quan, và lại muốn vứt xác ra ngoài nhà thờ. Johannes
nói lên:
”Vì sao các ông làm như vậy? Thật là ác và tồi tệ quá. Nhân
danh Chúa, xin các ông để yên cho người chết!”
Hai người kia đáp:
”Suỵt! Thằng cha nầy đã cướp dựt của bọn tao. Bọn tao cho
nó vay tiền, nó không trả, bây giờ nó đã chết, bọn tao không
lấy được một hào. Vì vậy, bọn tao muốn trả thù, vứt nó ra
ngoài cửa như vứt một con chó!”
”Tôi chẳng có nhiều hơn năm mươi đồng, đó là cả gia tài
của tôi, nhưng tôi sẽ cho các ông nếu các ông thành thật hứa
với tôi rằng sẽ để cho ngưòi chết khốn khổ kia nằm yên trong
đó. Tôi có thể sống không cần năm mươi đồng đó. Tôi mạnh
khỏe, và Chúa sẽ giúp tôi luôn luôn!”
Bọn kia nói:
”Được, nếu mày muốn trả nợ cho người này, bọn tao sẽ để
yên cho nó, mày có thể tin chắc điều đó!”
Bọn ác độc lấy tiền của Johannes. cười hả hê về lòng tốt của
Johannes, rồi bỏ ra đi. Johannes sửa sang lại xác chết trong áo
quan, chắp hai tay của người ấy lại, nói lời vĩnh biệt, và lòng
thanh thản, anh đi vào rừng thẳm.
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Đó đây, ánh mặt trăng soi qua cành lá, anh thấy những tiên
đồng chơi đùa vui vẻ. Họ vẫn chơi đùa, không để ý gì đến anh,
vì họ biết anh là một con người tốt, vô hại, và chỉ có bọn người
xấu mới không thể thấy tiên. Vài vị tiên đồng không lớn hơn
ngón tay, và có mái tóc vàng dài, cài một cái lược vàng, cứ
từng cặp họ nhảy qua nhảy lại trên những giọt sương lớn đọng
trên lá, trên cỏ cao. Có lúc giọt sương rơi xuống đất, bọn tiên
đồng rơi theo xuống cỏ, rồi tất cả đều la cười inh ỏi. Thật là vui
mắt! Chúng hát, và Johannes nhớ lại những bài hát hay ho
chàng đã học được hồi còn bé. Những con nhện to tướng muôn
màu, với vòng bạc trên đầu, dệt những cây cầu treo dài từ bụi
này qua bụi khác, và xây những ngôi lầu với giọt sương, giống
như những tấm gương sáng chói dưới ánh trăng. Cảnh tượng ấy
kéo dài cho đến lúc mặt trời mọc. Lúc ấy, tất cả các tiên đồng
đều biến vào trong những nụ hoa, gió đánh hết các cây cầu và
lâu đài chúng đã xây đắp, tung bay lên như những màng nhện
lớn.
Johannes ra khỏi rừng, thì vừa nghe một giọng nói mạnh mẻ
của một người đàn ông gọi sau lưng:
”Ê này! Ông bạn, ông đi đến đâu đó?”
”Vào thế giới rộng rãi,” - Johannes trả lời - ”tôi không cha
không mẹ, tôi là một người nghèo, nhưng Chúa sẽ giúp tôi!”
”Tôi cũng đi vào thế giới rộng rãi,” - người kia đáp lại ”chúng ta cùng đi chung với nhau, nên không?”
”Được lắm!” - Johannes đáp lại Thế rồi hai người cùng đi. Họ thương mến nhau liền, vì cả
hai đều là người tốt. Nhưng Johannes thấy người lạ mặt khôn
lanh hơn mình nhiều, ông ta đã đi khắp cả mọi nơi và có nhiều
chuyện để kể lại.
Mặt trời đã lên cao khi hai người xuống dưới một cây lớn,
để ăn trưa. Lúc ấy, một bà già đi đến. Ồ! Bà già quá, đi phải
còng lưng xuống, chống trên một cái nạng, và mang trên lưng
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một bó củi bà đã lượm trong rừng. Tấm áo choàng của bà vắt
lên, và Johannes thấy ba bó lớn sào và cành phong, cành lương
sỉ lò ra. Khi đến gần hai người, bà già trượt chân, ngả nhào
xuống, và la lên một tiếng lớn, vì bà bị gảy chân, bà già tội
nghiệp! Johannes liền muốn cùng người bạn đồng hành mang
bà về nhà, nhưng người bạn mở bao ra, lấy một hộp nhỏ, và nói
rằng trong đó có thứ thuốc xức có thể làm cho bà già lành chỗ
gãy ngay tức khắc, rồi bà sẽ lành hẳn, như không hề bị gãy
chân. Nhưng muốn được xức thuốc, bà kia phải cho ông ta ba
bó sao, mà bà để trong áo choàng.
”Quá đắt!” - Bà già lắc đầu với một vẻ kỳ lạ - Bà không
muốn lìa ba bó kia của bà, nhưng cũng không thích thú gì phải
nằm đó với cái chân gãy. Bà liền trao ba bó sao cho ông kia,
ông lập tức lấy dầu xoa trên chỗ gãy, bà già đứng lên được liền,
và đi càng mau hơn trước. Thứ dầu hay đến thế đó, người ta
không thể tìm thứ đó tại phòng dược sĩ.
Johannes hỏi:
”Anh làm gì với ba cái bó này?”
”Chúng sẽ thành ba bó hoa,” - người bạn trả lời - ”tôi thích
các thứ này, tánh tôi kỳ quặc vậy đó!”
Rồi hai người đi thêm một quảng đường nữa.
”Ồ kià! Trời sắp xấu rồi!” - Johannes nói, và chỉ ngón tay về
phía trước mặt - ”Trông kìa những đám mây dễ sợ!”
Người bạn đồng hành nói:
”Không đâu, không phải mây, mà đó là núi. Những ngọn núi
to lớn hùng vĩ, lên đó người ta sẽ lên cao hơn mây trong bầu
trời trong! Thật là đẹp vô cùng, anh tin tôi đi! Ngày mai, chúng
ta sẽ đi xa trong thế giới!”
Họ không gần núi như họ tưởng. Họ phải đi cả một ngày
mới đến núi, ở đó, những khu rừng lớn chỉa thẳng lên trời, có
nhiều tảng đá to như một thành phố. Chắc phải khó nhọc lắm
mới lên đến đỉnh núi. Vì vậy, Johannes và người bạn đường
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phải vào một quán trọ, để nghỉ ngơi dưỡng sức, hầu mới leo
núi được hôm sau.
Dưới chân núi, trong cái quán rượu lớn thuộc về quán trọ,
xúm xít rất nhiều người, và có một người diễn kịch vui với các
con người nộm, ông ta vừa dựng lên một sân khấu nhỏ, mọi
người xúm lại chung quanh để xem trò. Ở hàng đầu, có một
ông hàng thịt già to lớn chiếm chỗ ngồi tốt nhất. Con chó to
của ông, ồ! Trông nó dữ tợn làm sao! Con chó cũng ngồi bên
cạnh ông hàng thịt, mở to mắt nhìn, như mọi người.
Trò hài kịch bắt đầu. Một hài kịch dịu dàng với một ông vua
và một bà hoàng hậu ngồi trên ngai vàng lộng lẩy, vương miện
vàng trên đầu, vạt áo sau dài tha thướt, các vị ấy giàu sang lắm
mà. Những con búp bê gổ đứng bên các cánh cửa, chúng có thể
mở hay đóng, để cho không khí trong lành vào phòng. Trò hài
kịch dịu dàng, xinh xinh, nhưng không buồn, nhưng khi bà
hoàng hậu đứng lên, và đi qua đi lại trên sân khấu,… chỉ có
Chúa mới biết được ý nghĩ của con chó to lớn của ông hàng
thịt. Nhưng ông không giữ nó lại, nó nhảy chồm lên sân khấu,
chụp bà hoàng hậu ngang lưng mảnh mai của bà, rồi nghiến,
ngấu, ồ! Quá khủng khiếp!
Người chủ trò rất lo lắng, và thương cho bà hoàng hậu, vì bà
là con búp bê đẹp nhất của ông, mà con chó cắn mất cái đầu
của bà rồi. Khi mọi người đều ra đi, anh bạn đường của
Johannes nói rằng anh ta có thể sửa chửa bà hoàng lại được.
Anh ta liền lấy cái hộp dầu ra, xoa dầu lên con búp bê, như đã
làm với bà già gãy chân trước kia. Con búp bê được xoa dầu,
liền trở lại tốt đẹp, hơn nữa, nó có thể cử động chân tay, không
cần phải kéo dây nữa. Con búp bê giống như một con người
thật, chỉ có khác là nó không nói được. Người chủ trò rất vui
mừng, ông không còn cần giữ dây cho con búp bê ấy nữa, nó tự
mình nhảy múa được rồi. Không có con búp bê nào khác làm
được như vậy.
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Đêm đến, khi mọi người trong quán trọ đi ngủ, có người nào
đó thở dài ảo nảo, và tiếp tục như vậy, cho đến khi tất cả mọi
người đều thức dậy để xem gì đã xảy ra. Ông chủ trò đi đến sân
khấu của ông, vì chính nơi đó phát ra tiếng thở dài. Tất cả bọn
búp bê đều nằm lẩn với nhau, ông vua cùng với bọn lính, và tất
cả đều rên rỉ khổ sở, và mở to cặp mắt bằng ve chai của chúng,
vì chúng muốn được xoa dầu như bà hoàng hậu, để có thể tự
mình hoạt động. Bà hoàng hậu quỳ xuống, đưa cái vương miện
của bà hướng lên không, và cầu nguyện: ”Xin hãy lấy cái
vương miện này đi, và xoa dầu cho chồng tôi và các quan hầu”.
Người chủ rạp, chủ trò, và sở hữu chủ của các con búp bê
không cầm được nước mắt, vì ông rất thương tâm cho các con
búp bê của ông. Ông liền hứa với người bạn đồng hành của
Johannes, rằng ông sẽ dâng nạp tất cả số tiền thu được trong
buổi trình diễn đêm sau cho anh ta, nếu anh vui lòng xoa dầu
cho bốn hay năm con búp bê đẹp nhất thôi. Nhưng anh bạn
đường nói anh không lấy gì hết ngoài cây gươm mà ông chủ trọ
mang bên hông. Khi nhận được thanh gươm, anh liền xoa dầu
cho sáu con búp bê, sáu con này đều tự động nhảy múa, đẹp
cho đến nổi bọn con gái thật sự, đến xem trò, cũng nhảy theo
búp bê.
Tên đánh xe, bà làm bếp nhảy, anh bồi bàn và cô bồi phòng
cũng nhảy, tất cả những người lạ, cái xên khêu lửa nhảy với cái
kẹp than, nhưng hai vật này bị ngã xuống ngay sau bước nhảy
đầu tiên - Ồ! Thật là một đêm quá sức vui vẻ.
Sáng mai, Johannes và người bạn đường giã từ mọi người,
và leo lên mấy ngọn núi cao, vượt qua những cây tùng rộng
lớn. Hai người lên cao đến nổi nhìn thấy mấy ngọn tháp nhà
thờ nằm sâu dưới mắt họ, trông giống như những trái cây trong
vùng lá xanh um. Họ có thể nhìn xa, rất xa, đến mấy dặm, nhìn
thấy những nơi họ chưa bao giờ đi đến. Johannes chưa bao giờ
thấy một vùng rộng lớn như thế của thế giới đẹp đẽ. Mặt trời
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chiều nóng trong không khí trong lành, anh cũng nghe bọn thợ
săn thổi còi ở trong rừng rậm. Cảnh tượng lộng lẩy và kỳ diệu
quá, khiến nước mắt anh trào ra, anh không thể không tự bảo:
”Ồ! Chúa cao cả, con xin được hôn Chúa vì Chúa quá tốt đối
với chúng con, Chúa đã ban cho chúng con tất cả sự huy hoàng
này trong thế giới!”. Người bạn đường cũng đứng chấp tay,
mắt nhìn trải lên cánh rừng, và những thành phố đang tắm
mình trong ánh nắng mặt trời. Vừa lúc ấy một tiếng hát tuyệt
vời bay qua trên đầu họ, họ nhìn lên: một con bạch nga to lớn
bay lượn trên không. Con chim quá đẹp, và hát như chưa bao
giờ họ từng được nghe chim nào hót hay đến thế. Nhưng con
chim yếu dần, nó cúi đầu xuống, và hạ lần lần xuống chân hai
người, rồi nằm im, chết. Tội nghiệp con chim đẹp đẽ.
Người bạn đồng hành nói:
”Hai cánh to lớn tuyệt đẹp, trắng và to như cánh con chim
này, có giá lắm đó. Tôi sẽ lấy hai cánh ấy. Anh thấy chưa, tôi
rất may mắn được thanh gươm này”.
Với một nhát gươm, anh cắt hai cánh con chim chết, để
dành về sau. Họ lại đi dặm này qua dặm khác trên các dãy núi,
cho đến khi họ thấy trước mắt một thành phố lớn, với hơn trăm
ngọn tháp lóng lánh như bạc trong ánh mặt trời. Ngay giữa
thành phố, có một ngôi lâu đài nguy nga bằng cẩm thạch, vàng
son rực rỡ, chính đó nơi ông vua ngự.
Johannes và anh bạn đường chưa muốn đi vội vào thành
phố, họ trọ trong một quán ăn ở ngoại ô, để tắm rửa, thay áo
quần, để được sạch sẽ bảnh bao khi đi dạo trên các đường phố.
Ông chủ quán kể cho họ nghe rằng ông vua là một người hiền,
không bao giờ làm hại ai, nhưng cô con ông, Ồ! Xin Chúa
thương xót chúng tôi! Cô ta là một vị công chúa ác hại. Về sắc
đẹp, thì cô có thừa, không một người đàn bà nào đẹp và duyên
dáng hơn cô, nhưng sắc đẹp nào có ích gì, cô ta chính là một
mụ phù thủy xấu xa ác độc, đã làm cho nhiều vị hoàng tử trẻ
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đẹp mất mạng vì cô. Cô cho phép mọi người có thể cầu hỏi cô
làm vợ. Ai cũng có thể đến, từ ông hoàng tử đến kẻ nghèo hèn
mạt rệp, tất cả cô đều xem như nhau. Mọi người chỉ cần trả lời
cho cô ba câu hỏi cô đặt ra. Nếu đoán được, cô sẽ lấy người đó,
người đó sẽ được làm vua toàn quốc, khi cha cô chết đi rồi.
Nhưng nếu không đoán được cả ba câu, cô ta sẽ treo cổ người
ấy lên, hoặc đem ra chém đầu. Cô công chúa ấy thật là thâm
độc. Vua cha, già cả, và rất buồn, nhưng ông không thể cấm
đoán cô ác độc như vậy, vì ông đã nói rằng ông không can
thiệp gì đến các người đến hỏi cưới cô, và cô có thể làm gì thì
làm. Mỗi lần có ông hoàng tử nào đến, muốn đoán mấy câu ấy,
để lấy công chúa, vị nào cũng thất bại, rồi bị treo cổ hay chém
đầu. Người ta đã báo trước cho họ, để họ từ bỏ ý định lấy cô.
Ông vua già rất buồn về các tai nạn và mọi điều đau đớn ấy,
nên cứ mỗi năm, ngài quỳ một ngày với tất cả lính tráng của
ông, để cầu nguyện cho cô công chúa trở nên hiền lành, nhưng
cô không muốn vậy. Những bà già uống rượu mạnh, đều có
hòa chất đen vào rượu, đó là cách họ để tang, chứ họ không thể
làm gì khác được.
Johannes nói;
”Cô công chúa kia ác độc quá! Người ta cần đánh cho cô vài
roi, mới tốt cho cô. Nếu ta là ông vua già kia, tôi sẽ bắt cô nuốt
bao nhiêu là rắn độc!”
Trong lúc trò chuyện, mọi người nghe kêu la: ”Hu ra!” ở
ngoài đường, cô công chúa đi ngang qua, cô quả là thật đẹp,
khiến cho mọi người quên rằng cô ác độc quá chừng, cho nên
họ mới hoan hô cô. Mười hai cô thị nữ, thảy đều bận lụa trắng,
một đóa hoa uất kim hương vàng đỏ trên tay, đều cởi ngựa đen
tuyền đi hai bên công chúa. Cô công chúa cởi ngựa trắng bạch,
trang sức bằng kim cương và ngọc bích, cô bận một bộ đồ bằng
vàng ròng, và cái roi ngựa cô cầm trên tay giống như một tia
sáng của mặt trời. Vương miện trên đầu cô bằng vàng, giống
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như một vùng ngôi sao nhỏ trên trời, và áo choàng của cô làm
bằng muôn vàn cánh bướm lóng lánh. Nhưng người cô còn đẹp
hơn áo quần, đồ trang sức của cô nhiều.
Khi Johannes trông thấy cô, mặt anh ửng đỏ lên như máu
chảy, anh không thể nói lên một lời nào. Cô công chúa giống in
như cô gái mỹ miều mang vương miện, mà anh mơ thấy trong
đêm cha anh chết. Anh thấy cô công chúa thật là tuyệt vời, anh
đem lòng yêu cô. Anh tự bảo: Chắc là không đúng với điều
người ta đồn, là cô có thể là một mụ phù thủy ác độc treo cổ
chặt đầu mọi người không đoán được những gì cô hỏi. Mọi
người đều có thể đến hỏi cưới cô, dù ông hoàng tử hay kẻ cùng
đinh, vậy ta sẽ vào đền vua, ta không thể không vào được!
Mọi người đều khuyên can anh, bảo rằng chắc rồi anh cũng
sẽ bị như các người khác đến xin hỏi cô. Người bạn đường
cũng khuyên can anh, nhưng Johannes tin chắc rằng mọi sự sẽ
tốt đẹp. Anh đánh láng đôi giày, chải lại áo anh, rửa mặt và tay,
chải mái tóc hung đỏ đẹp đẽ, rồi một mình đi vào thành phố, và
lên lâu đài vua.
Vua già nói:
”Cứ vào!” - khi Johannes gỏ cửa.
Johannes mở cửa, ông vua già, bận áo ngủ, và mang giày
thêu, khi anh gặp . Ông có cái vương miện vàng trên đầu, và
một tay cầm cái vương trượng, tay kia nắm quả táo vàng.
”Hãy chờ một chút!” - vua nói - rồi đặt trái táo vàng dưới
nách, để đưa tay cho anh bắt.
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Nhưng khi vừa biết được người khách này là một kẻ đến hỏi
cô công chúa, ông khóc òa lên, vương trượng và quả táo rơi
xuống đất, vì ông phải lấy vạt áo chùi nước mắt. Tội nghiệp
cho ông vua. Ông nói:
”Anh nên bỏ ý định ấy đi! Điều xấu sẽ đến với anh, cũng
như với những người trước kia. Này, anh xem đây!”
Ông liền dẩn Johannes vào vườn hoa của công chúa, một
vườn hoa kinh khủng. Trên mỗi cây đều treo ba, bốn cái đầu
hoàng tử, những kẻ đã đến xin hỏi công chúa và không trả lời
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được câu hỏi của nàng. Mỗi cơn gió thổi qua, tiếng va chạm
rủng rảng của xương khô nổi lên. Chim chóc đều sợ hãi không
bao giờ dám đến trong vườn ngự này. Hoa vườn đều được gặm
lên xương người, và trong mỗi chậu hoa là một mặt người chết
nhăn nhó. Đúng là vườn của công chúa.
Vua nói:
”Anh thấy đó, anh rồi cũng sẽ như mọi người mà anh vừa
thấy đó, thôi, hãy bỏ ý định đi thì hơn. Anh sẽ làm cho tôi thật
sự thêm buồn khổ, vì những sự việc này đã làm cho tôi đau xót
lắm rồi!”
Johannes hôn tay vua, và nói rằng mọi sự sẽ tốt đẹp, anh rất
yêu cô công chúa đẹp đẽ ấy.
Vừa lúc ấy, cô công chúa và đoàn tùy tùng cưỡi ngựa vào
sân lâu đài, vua và Johannes đến chào cô, chúc tụng cô. Cô rất
dễ thương, cô đưa tay cho Johannes, anh lại càng mê mệt hơn
trước, nghĩ chắc cô ta không thể là một mụ thủy ác độc như
đồn đải. Mọi người vào phòng khách, bọn hầu trẻ đưa dâng
kẹo, bánh, trái cây… nhưng ông vua quá buồn khổ nên không
ăn gì được, vả lại những nhân của bánh hương liệu ấy quá cứng
đối với ông.
Quyết định rằng Johannes sẽ trở lại đền vua sáng mai, khi
các ông quan tòa, và hội đồng đã nhóm họp, và sẽ phán đoán
về các câu trả lời của anh. Nếu anh đoán được, anh còn phải
trình diện thêm hai lần nữa, nhưng trước kia chưa có ai qua
khỏi lần đầu, vì vậy họ đều phải mất mạng cả. Johannes không
lo lắng gì đến các cách thức ấy, anh ta bằng lòng, chỉ nghĩ đến
cô công chúa yêu kiều, và tin chắc chắn Chúa sẽ giúp anh,
nhưng giúp cách nào anh cũng không biết gì hết, và cũng
không cần nghĩ đến nữa. Trên đường về quán trọ, anh vừa đi
vừa nhảy. Người bạn đường đang chờ anh ở đó.
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Johannes liên miên kể hết về cô công chúa, cô rất tử tế với
anh, và cô thật là mỹ miều. Anh mong chóng đến ngày mai, khi
anh trở lại đền vua, và thử tài vận.
Người bạn đường lắc đầu, anh tỏ ra rất âu lo. Anh nói:
”Tôi yêu anh lắm, chúng ta còn có thể ở với nhau lâu dài
hơn, nhưng tôi sẽ mất anh. Anh Johannes tội nghiệp, tôi sẽ
khóc nhiều, nhưng tôi không muốn làm rộn cho niềm vui của
anh, ít nhất là trong đêm cuối cùng chúng ta còn sống với nhau.
Chúng mình sẽ rất vui, vui hết sức. Mai, anh đi, tôi sẽ có quyền
khóc!”
Mọi người trong thành phố đều sớm biết rằng có một người
cầu hôn công chúa mới sẽ đến trình diện. Ai cũng buồn bả, nhà
hát đóng cửa, những bà làm bánh lấy dải đen buộc vào bánh
đường, vua và các vị linh mục quỳ trong nhà thờ, sự thê lương
bao trùm tất cả, vì họ đều tin rằng lần này cũng hơn gì mỗi lần
trước, Johannes rồi cũng bị số phận của các vị cầu hôn trước
kia.
Chiều ấy, anh bạn đường soạn một bửa rượu mạnh, và nói
với Johannes rằng chúng mình sẽ rất vui say đêm nay, chúng
mình sẽ nâng chén chúc tụng cô công chúa. Nhưng khi
Johannes đã uống hết hai ly, anh không mở mắt ra được nữa,
anh phải đi ngủ. Người bạn đồng hành nhẹ nhàng vực anh ra
khỏi ghế, đặt anh lên giường. Trời đã tối mịt, người bạn lấy hai
cánh chim lớn mà anh ta đã chặt lấy nơi con thiên nga, cột chặt
vào hai vai, bỏ vào bọc mấy cây sao to nhất mà anh được bà
già gảy chân tặng cho, xong anh mở cửa sổ, bay trên thành phố
thẳng đến đền vua, nấp vào trong một xó, dưới cửa sổ phòng
ngủ của cô công chúa.
Tất cả thành phố đều yên lặng: đồng hồ đánh mười hai giờ
thiếu mười lăm phút, bổng cửa sổ mở ra, cô công chúa vượt
bay qua, mình khoát một áo choàng trắng với hai cánh đen dài,
cô bay trên thành phố, hướng về một hòn núi cao. Người bạn
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đường khéo ẩn mình để cô không thấy anh, bay sau lưng công
chúa, lấy mấy cây sao to ra, đánh vào mình cô, đánh mạnh cho
đến nổi đánh đâu thì máu tuôn ra đến đấy. Ồ! thật là một cuộc
chạy đua trong không, rất sôi nổi. Gió luồn vào áo choàng của
công chúa, áo tung ra bốn phía, trông giống như một cánh
buồm tàu, và ánh mặt trăng chiếu qua tà áo.
”Ồ! Sao mà giá lạnh thế! Sao mà giá lạnh thế!”
Cô công chúa la lên, mỗi lần cô bị cây sao đánh vào mình,
thật cô cũng đáng kiếp. Cuối cùng, cô đến hòn núi, và gõ vào
núi. Bỗng như tiếng sấm động ầm ầm, cửa núi vở ra, cô đi vào,
anh bạn đường cũng theo vào, không ai thấy được anh, vì anh
ẩn mình. Hai người chạy dọc theo một hành lang dài, hai bên
tường lóng lánh kỳ dị, đó là hàng ngàn con nhện sáng đang
chạy trên tường, và chiếu sáng như lửa. Hai người đi vào một
căn phòng rộng, làm bằng vàng và bạc. Những đóa hoa, to như
hoa hướng dương, đỏ và xanh, nở rực bên chân tường. Nhưng
không ai dám ngắt các hoa ấy, vì cọng nó là những con rắn độc
kinh khiếp, và những đóa hoa đó chính là ngọn lửa rắn phun từ
trong miệng ra. Trần nhà lợp đầy đom đóm và dơi xanh của
trời, nhịp cánh luôn luôn. Thật là một quang cảnh kỳ lạ. Ở
chính giữa phòng, có một cái ngai cao, dựng trên bốn bộ xương
ngựa, với yên cương làm bằng những con nhện đỏ ánh. Cái
ngai lại làm bằng một thứ gương trắng như sữa, và gối dựa, gối
lót, là những con chuột đen đi vòng tròn, con này cắn lấy đuôi
con khác. Ở phía trên, là một cái tán lồng làm bằng tơ nhện
hồng, lấm chấm mấy con ruồi xanh, lóng lánh như những viên
ngọc quý. Trên ngai, đang ngự một ông già khẳng khiu, với
vòng miện trên đầu, vương miện ở tay. Ông ta hôn trên trán cô
công chúa, cho cô ngồi bên cạnh ngai quý, và âm nhạc nổi lên.
Những con châu chấu to lớn đen thui gảy thứ đàn cổ lổ, con cú
đánh vào bụng, vì không có trống. Một buổi hòa nhạc kỳ quái.
Bầy tiểu quỹ đen, trên mũi chiếu sáng một ánh ma trơi, nhảy
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vòng tròn trong phòng. Không ai nhìn thấy người bạn đường,
vì anh ta ngồi sát phía sau ngai, anh nghe và nhìn thấy hết. Bọn
cận thần kéo vào, chúng có vẻ đỉnh đạc và đẹp đẽ, nhưng có
người tinh mắt sẽ thấy bọn chúng là cái gì: những cán chổi,
trên đầu mang quả su hào lớn, mà ông chúa quỹ đã biến hóa ra
thành những con người mang y phục thêu. Nhưng điều đó
không quan trọng gì, vì đó chỉ là những đồ trang sức.
Khi đã nhảy múa một hồi rồi, cô công chúa kể lại cho vua
quỹ nghe chuyện cô đã có một người đến xin hỏi cưới mới, và
hỏi ông cô cần có ý kiến gì để hỏi anh ấy, ngày mai, khi anh ấy
đến đền vua.
Vua quỹ nói:
”Này, nghe đây, ta sẽ nói cho cô một điều. Cô hãy lấy ra
một vật rất tầm thường, người kia chắc không để ý đến. Hãy
nghĩ đến một chiếc giày của cô. Nó chẳng có thể đoán ra nổi
đâu. Hãy chặt đầu nó, nhưng đêm sau, đừng quên mang đến
đây cặp mắt của nó, ta thích ăn cặp mắt ấy!”
Cô công chúa cúi mình cung kính, nói cô sẽ không quên cặp
mắt.
Vua quỹ mở cửa núi, công chúa bay ra, người bạn đường
bám sát theo cô, và đánh cô bằng những chiếc sao to, rất mạnh,
khiến cô phải la lên, than phiền tuyết giá quá lạnh, cô bay gấp
hơn, để rồi vọt qua cửa sổ, vào phòng ngủ.
Người bạn đường bay về quán trọ, Johannes còn ngủ, anh ta
tháo đôi cánh ra, lên giường nằm, vì anh mệt quá rồi.
Mới sáng tinh sương, Johannes đã thức dậy. Người bạn
đường cũng thức giấc, kể cho anh nghe một giấc mộng lạ lùng
anh thấy hôm qua, về cô công chúa và chiếc giày của cô. Anh
bảo Johannes hỏi cô công chúa, cô có nghĩ gì đến chiếc giày
của cô không? Đó là những điều người bạn đường đã nghe
trong động của chúa quỹ, nhưng anh chẳng tiện nói ra rõ ràng
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cho Johannes, chỉ yêu cầu Johannes hỏi cô công chúa có nghĩ
gì đến chiếc giày của cô không.
Johannes nói:
”Tôi có thể hỏi điều này hay điều nọ, những điều mà anh
mộng thấy chắc có lẽ đúng, vì tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi.
Nhưng tôi cũng xin vĩnh biệt anh, vì nếu tôi đoán sai, tôi sẽ
không còn gặp lại anh nữa!”
Hai người ôm nhau, rồi Johannes đi vào thành phố, lên lâu
đài của vua.
Trong phòng đầy chật người. Các ông tòa ngồi trên ghế
bành, có gối tựa đầu bằng lông mềm, vì các ông sẽ phải suy
nghĩ nhiều. Ông vua già đứng lên, lau nước mắt với một khăn
tay trắng. Rồi công chúa đi vào, cô còn đẹp hơn hôm qua
nhiều, cô chào mọi người một cách thanh nhã, nhưng với
Johannes, cô đưa bàn tay ra, nói: ”Chào anh”, và bây giờ thì
Johannes phải đoán ra cái gì cô đang nghĩ trong đầu óc cô.
Chúa ơi! sao mà cô nhìn anh trìu mến đến thế! Nhưng khi cô
nghe anh nói đến chữ ”giày”, cô trở nên tái mét, run rẩy cả thân
mình, nhưng cô làm gì được, anh đã đoán trúng.
Ôi! Trời đất! Ông vua già bằng lòng quá sức! Ông nhảy lộn
vòng một cái, đó là một sự lạ cần thấy tận mắt. Mọi người vổ
tay hoan nghênh vua và Johannes, người đã đoán trúng câu đầu
tiên.
Người bạn đường cũng sung sướng khi nghe mọi sự đều tốt
đẹp, và Johannes thì chắp tay cám ơn Chúa đã giúp anh, và sẽ
giúp anh hai lần nữa.
Ngày mai, lại phải đoán câu thứ hai.
Đêm này cũng như đêm hôm qua. Khi Johannes đã ngủ,
người bạn đường bay đi vào núi, theo sát cô công chúa, anh
đánh cô mạnh hơn lần trước, vì anh mang đi đến hai cây sao
lớn. Không ai nhìn thấy anh, nhưng anh thì thấy và nghe hết.
Công chúa phải nghĩ đến đôi găng tay. Anh nói lại với
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Johannes, kể như anh nằm mộng thấy. Johannes lại đoán đúng
nữa, cả đền vua đều vui mừng. Đình thần đều nhảy chồm lên,
như họ đã thấy vua làm hôm qua. Nhưng cô công chúa thì ngồi
rủ xuống trên ghế bành, không nói một lời nào. Bây giờ còn
xem thử Johannes có đoán được lần thứ ba không. Nếu anh
đoán đúng, anh sẽ lấy cô công chúa mỹ miều kia, và sẽ được kế
truyền làm vua, sau khi vua chết. Nếu anh đoán sai, anh sẽ mất
mạng, và chúa quỹ sẽ ăn cặp mắt xanh của anh. Johannes đi
ngủ sớm, trước ngày trọng đại, anh đọc kinh chiều, và ngủ rất
yên lành. Nhưng người bạn đường lại mang hai cánh lên lưng,
gài thanh gươm bên lưng, mang theo ba cây sao, và bay vào
đền vua.
Đêm tối đến, giông tố làm bay ngói trên mái nhà, và những
cây trong vườn, trên đó có treo các bộ xuơng người, đều uốn
cong như cây sậy dưới gió, chớp nổi lóe lên từng hồi, và sấm
rền vang không ngớt, như là một chớp dài trong cả đêm. Cửa
sổ mở ra, và cô công chúa bay đi. Cô tái mét như một xác chết,
nhưng cô bất chấp sấm chớp, cho rằng chưa đủ sức mạnh. Áo
choàng của cô xoay tròn như một cánh buồm tàu lớn. Người
bạn đường lại đánh cô mạnh hơn nữa, bằng ba cây sao, cho đến
nổi máu cô chảy giọt xuống đất, làm cho cô hầu như không thể
bay đi được nữa. Cuối cùng, cô cũng đến núi.
Cô nói:
”Trời giá lạnh và giông gió quá, chưa bao giờ tôi đi ra trong
một thời tiết như thế nầy!”
Chúa quỹ nói:
”Có những điều tốt xảy ra quá nhiều!”
Công chúa kể rằng Johannes đã đoán trúng lần thứ hai, nếu
ngày mai cũng như vậy, anh ta sẽ thắng cuộc, và cô sẽ không
bao giờ trở lại núi này nữa, cô sẽ mất hết tài phép ma thuật như
trước nữa. Vì vậy, cô rất buồn khổ. Chúa quỹ nói:
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”Lần này thì nó không tài nào đoán được. Ta sẽ tìm ra một
sự vật mà nó không bao giờ nghĩ tới. Nếu không thế, chắc nó
còn cao tay phù thủy hơn ta nữa! Nhưng bây giờ thì chúng ta
hãy vui lên đã!”
Chúa quỹ nắm hai tay công chúa, và nhảy vòng tròn với tất
cả ban tiểu quỹ và những ánh ma trơi đang ở trong phòng. Bày
nhện đỏ chạy vui vẻ dọc bức tường, những đóa lửa chiếu rực
rỡ. Con cú đánh trống bụng, bọn dế reo reo, bọn châu chấu đen
chơi đàn cổ lổ. Thật là một dạ hội vui vẻ. Khi đã nhảy múa hồi
lâu, công chúa phải trở về cung, nếu chậm hơn, người ta sẽ để
ý. Chúa quỹ nói sẽ đi theo cô, họ chỉ còn gần bên nhau lần này.
Cả hai bay trong cơn giông, và người bạn đường đánh vào lưng
hai người đến mòn cả ba ngọn sao. Chưa bao giờ vua quỹ đi ra
ngoài, trong mưa gió như thế này. Gần đến đền vua, chúa quỹ
từ giã công chúa, và nói khẻ vào tai cô: ”Hãy nghĩ đến cái đầu
ta!”
Người bạn đường nghe rõ, và đúng khi công chúa bay vào
phòng, và chúa quỹ sắp trở lại núi, anh nắm lấy bộ râu đen dài
của chúa quỹ, rút gươm ra cắt đầu quỹ đến tận vai, nhanh đến
độ chúa quỹ cũng không ngờ đến. Người bạn đường vất thân
mìmh chúa quỹ xuống biển làm mồi cho cá, xong rồi anh rửa
sạch cái đầu trong nước, bọc vào khăn tay, mang về quán trọ,
rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, anh đưa cái khăn tay cho Johannes, dặn anh
không được mở ra trước khi cô công chúa hỏi anh rằng cô đang
nghĩ gì.
Mọi người càng đông hơn trong đền vua, đông cho đến nổi
họ đứng chật chồng vào nhau như những bó củ cải. Hội đồng
ngồi trong ghế bành có nệm mền lót đầu, ông vua bận một bộ y
phục mới may, vương miện và vương trượng được đánh bóng
thêm, trông rất oai vệ. Cô công chúa thì tái mét, cô mang một
cái áo đen như than, như cô phải đi dự một đám tang.
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Cô hỏi Johannes: ”Tôi đang nghĩ đến cái gì đây?”

Johannes liền mở cái khăn tay ra, anh cũng phải hoảng sợ,
khi anh thấy cái đầu hì hợm của chúa quỹ. Tất cả đều run lên,
vì cảnh tượng rất đáng kinh khiếp. Cô công chúa ngồi yên như
một pho tượng đá, không nói lên được một lời. Cô không nhìn
lên, nhưng nói trong một tiếng thở dài:
”Bây giờ anh là chủ của tôi rồi đó! Đêm nay, chúng ta sẽ cử
hành hôn lễ!”
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”Ồ! Ta rất sung sướng! Chúng ta sẽ làm như vậy!” - Vua già
nói Tất cả mọi người la hò: ”Hu ra!” Bọn lính cận vệ chạy đi
khắp cả các nẻo đường, và đánh âm nhạc ầm ỉ. Chuông nhà thờ
khua vang, và những bà bán bánh lấy những cái khăn đen buộc
bánh ra, vì từ nay, chỉ còn là sự vui mừng. Ba con bò thui,
được đặt ra trong chỗ công cộng, mọi người có thể xẻo một
miếng thịt. Rượu ngon chảy như suối, và nếu ai có mua một cái
bánh dòn một đồng tại nhà hàng bánh, người đó sẽ được tặng
thêm sáu cái bánh mềm, với trái nho làm nhân bánh.
Tối đến, cả thành phố đều treo đèn, lính bắn súng lớn, bọn
trẻ con tung ra những nắm đậu nóng hổi: người ta ăn, ngưòi ta
uống. Ở tại đền vua, thì dạ hội tưng bừng, các vị vương thân
quốc thích nhảy với những cô trẻ đẹp. Từ xa, người ta nghe
hát:
“Ở đây nhiều gái mỹ miều,
Chỉ cần nhảy múa càng nhiều càng vui,
Dạo theo tiếng trống liên hồi,
Cô ơi! hãy nhảy cho đời lên hương,
Dẫm chân, quay múa cho tròn,
Nhảy sao cho đến giày mòn mới thôi!”
Nhưng cô công chúa vẫn là một mụ phù thủy, và thật ra,
không yêu gì Johannes. Người bạn đường cũng có nghĩ về điều
đó, anh đưa cho Johannes ba cái lông thiên nga, và một chai
nhỏ đựng một thứ nước, và dặn anh đặt bên cạnh giường nằm
của công chúa một thùng đầy nước, lúc nào cô lên giường ngủ,
Johannes sẽ đẩy cô cho cô rơi xuống thùng nước, rồi nhận chìm
cô xuống nước ba lần, nhưng phải đổ trước vào thùng nước ba
chiếc lông thiên nga, và mấy giọt nước trong chai. Sau đó, cô
sẽ mất hết yêu đạo, và sẽ yêu anh vô cùng. Johannes thi hành
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tất cả những điều dặn dò ấy. Lần đầu, cô công chúa bị xô
xuống thùng nước, cô la hét, vùng vẩy trong tay Johannes,
trong lúc cô hóa thành một con thiên nga đen thui, cặp mắt
long lanh. Qua lần thứ hai, khi ra khỏi nước, cô biến thành một
con thiên nga trắng, nhưng còn một vòng đen ở cổ. Johannes
thành kính cầu nguyện Chúa, và nhúng cô xuống nước lần thứ
ba. Lúc ấy, con thiên nga trở thành một cô công chúa mỹ miều,
tuyệt đẹp. Cô còn đẹp hơn trước nhiều, cô cám ơn Johannes,
nước mắt tràn mi, vì từ đây cô đã thoát ly khỏi yêu đạo.
Sáng ngày mai, vua đến với tất cả đình thần. Những lời chúc
tụng kéo dài hết buổi sáng. Cuối cùng, người bạn đường đến,
với cây gậy trên tay và bao hành lý sau lưng. Johannes ôm hôn
anh nhiều lần, van anh ta đừng ra đi nữa, cứ ở đây với anh, vì
chính nhờ anh mà Johannes hưởng được diễm phúc này.
Nhưng người bạn đường lắc đầu, và nói bằng một giọng thân
mến và dịu dàng:
”Không, anh ạ. Thời của tôi đã hết rồi. Tôi chỉ có trả nợ cho
anh thôi. Anh còn nhớ cái xác chết nằm trong áo quan, mà bọn
ác nhân muốn đem vứt đi không? Anh đã cho họ tất cả gia sản
của anh, để cho tôi được yên ổn trong mồ. Người chết ấy là
tôi!”
Nói xong, anh liền biến mất.
Hôn lễ cử hành trong một tháng. Johannes và công chúa yêu
nhau rất mực, và ông vua già sống được những ngày dài sung
sướng. Ông thường để cho bọn trẻ nít cháu ngoại nhảy ngồi
trên đầu gối ông, và đùa giởn với cái vương trượng của ông.
Rồi Johannes trở thành vua ngự trị cả vương quốc.
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Cô bé Thủy Tề
( Den lille Havfrue )
Ngoài bể xa, nước xanh như cành hoa xanh mượt, trong như
gương trong, nhưng sâu, sâu lắm, không một cái neo tàu nào có
thể đụng xuống đáy, muốn vậy, phải chống một số tháp nhà thờ
lớn, cái này chồng lên cái kia mới có thể đi từ đáy biển lên mặt
nước. Ở dưới sâu ấy, là chỗ ở của các giống Thủy Tề.
Nhưng, đừng có nghĩ rằng ở dưới đó chỉ là một mặt đất trần
trụi bằng cát trắng. Không, ở đó có cây lớn cây nhỏ kỳ lạ nhất,
cành lá mềm mại cho đến nổi nó bị rung động theo mỗi làn
nước, trông như những sinh vật. Cá to cá nhỏ len lõi qua cành
lá, như chim bay trên trời. Vào chỗ sâu nhất, là ngôi đền của
vua Thủy Tề, tường làm bằng san hô, cửa sổ cao nhọn, bằng hổ
phách vàng trong suốt, và mái lợp bằng vỏ hầu hến mở ra hay
đóng lại theo dòng nước, tạo ra một vẻ huy hoàng, vì mỗi vỏ
hầu hến đều chứa đựng những viên ngọc trai lóng lánh, và viên
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đẹp nhất sẽ trở thành một đồ trang sức lộng lẩy trên vương
miện của bà hoàng hậu.
Vua Thủy Tề góa vợ đã lâu năm, bà mẹ già của vua cai quản
đền vua. Bà là một bà rất thông minh, nhưng kiêu hảnh về quý
tộc tánh của bà, vì vậy bà mang đến mười hai con sò trên đuôi,
những người cao quý khác chỉ có mang sáu con. Thật ra bà rất
đáng được xưng tụng, vì bà rất yêu thương những cô công tôn
nữ nhỏ, con gái của con trai bà. Chúng là sáu đứa bé dễ thương,
cô út đẹp hơn hết. Da cô trắng trong như cánh hoa hồng, mắt cô
xanh như nước đại dương sâu, nhưng, cũng như các cô chị, cô
không có chân. Thân hình cô kéo dài bằng một cái đuôi.
Suốt ngày, các cô có thể chơi đùa dưới đáy, trong các phòng
rộng lớn của lâu đài, ở đó hoa sống mọc trên các bức tường.
Những cánh cửa sổ bằng hổ phách vàng được khép hờ, bọn cá
lội vào, cũng như ở trên cõi chúng ta, chim én bay vào nhà khi
ta mở cửa. Bọn cá lội thẳng đến các cô tôn nữ, ăn trong tay các
cô, và để cho các cô vuốt ve. Phía ngoài đền vua, có một thửa
vườn rộng, với những cây đỏ như lửa, và xanh sậm, trái cây rực
rỡ như bằng vàng, hoa thì như các ngọn lửa, luôn luôn lay động
cành và cánh hoa. Mặt đất bằng cát rất mịn, nhưng màu xanh
như diêm sinh đang cháy. Trên tất cả, bàng bạc một ánh sáng
xanh, làm cho người ta tưởng lên cao trong không trung, và chỉ
thấy có bầu trời ở trên và ở dưới mình, chứ không phải ở tận
đáy bể. Vào hồi biển lặng đứng, người ta có thể nhìn thấy mặt
trời, giống như một đóa hoa đỏ rực, mà cánh hoa phát ra ánh
sáng.
Mỗi cô tôn nữ đều có một góc riêng trong vườn, ở đó cô có
thể đào hay trồng tùy ý. Người thì làm cái nôi bằng hoa giống
như cá voi, người khác thì làm cái nôi giống như một người
thủy ngư nhỏ, nhưng cô út lại thích làm cái nôi tròn như mặt
trời, chỉ chứa đựng các loại hoa có ánh đỏ, y như mặt trời vậy.
Cô là một cô bé kỳ lạ, trầm tỉnh và suy tư, trong lúc các cô chị
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trang sức ngôi nhà của họ bằng những vật kỳ quặc lấy từ các
con tàu bị đắm, cô thì chỉ thích, ngoài những đóa hoa đỏ gợi
lên mặt trời trên kia, một cái tượng rất đẹp bằng cẩm thạch.

Đó là hình của một bé trai xinh xắn đẻo trong đá trắng trong,
và đã rơi xuống đáy biển sau một cuộc đắm tàu. Cô trồng bên
cạnh bức tượng ấy, một cây liễu rũ đỏ, mọc lên tươi tốt, phủ
cành xanh tươi lên bức tượng, cho đến xuống mặt đất cát trắng,
làm cho bóng tượng trở nên tím và lung lay như các cành lá
liễu ấy. Người ta có thể nói ngọn cây và rễ cây đùa giởn và ôm
lấy nhau.
Cô tôn nữ bé nhỏ cảm thấy không có nổi vui nào lớn hơn là
được nghe nói đến chuyện của thế giới loài người, ở trên kia.
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Bà nội cô phải kể lại những gì bà biết về những chiếc tàu,
người, và thú vật, cô bé cho rằng kỳ diệu nhất là hoa trên mặt
đất có hương thơm, dưới này chẳng thơm chút nào, và rừng
trên đó xanh um, và những con cá người ta thấy đậu trên cây
lại biết hát, hát hay, chắc được nghe chúng hát thì vui thú biết
bao nhiêu. Đó là chim, mà bà nội cô gọi là cá, vì nói cách khác,
thì cô bé sẽ chẳng hiểu là thứ gì, vì các cô gái thủy tề chưa bao
giờ thấy chim.
Bà nội nói:
”Khi nào cháu được mười lăm tuổi, cháu sẽ được lên mặt
biển, trèo lên các mõm đá vào lúc trăng sáng, để nhìn những
con tàu đi qua, cháu sẽ thấy rừng và thành phố!”
Trong năm ấy, một cô chị lớn được mười lăm tuổi, nhưng
các cô kia, mỗi người thua nhau một tuổi, cô út phải chờ sáu
năm nữa mới có thể lên mặt biển và nhìn mọi sự trong thế giới
của chúng ta. Nhưng người nào cũng hứa với các em sẽ kể lại
những gì cô sẽ thấy, và sự việc gì mà cô cho là đẹp nhất trong
ngày đầu tiên cô ta được lên mặt biển. Bà nội các cô kể chưa
đầy đủ gì, các cô muốn biết nhiều hơn nữa.
Không ai nóng lòng bằng cô út, cô chính ra phải chờ lâu
nhất, cô lại là cô bé trầm tỉnh và suy tư nhiều nhất. Lắm lúc,
ban đêm, cô nhìn qua cửa sổ, nhìn lên trên, xuyên qua lớp nước
xanh xẩm trong đó những con cá quẩy đuôi, rung động vi. Cô
có thể thấy trăng, sao, với ánh sáng mờ nhạt thật đó, nhưng qua
màn nước, cô thấy to lớn hơn chúng ta thấy với cặp mắt của
chúng ta. Nếu cô thấy trôi qua dưới ánh trăng sao, như một
đám mây lớn, thì cô biết đó là một con cá ông đang bơi trên
đầu cô, hoặc có thể là một chiếc tàu với bao nhiêu người trong
đó, mà chắc không một người nào biết được rằng dưới họ, có
một cô bé Thủy Tề xinh đẹp, đang dang tay với lên cái sườn
tàu.
Cô lớn nhất được mười lăm tuổi. Cô có thể lên mặt bể.
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Lúc cô trở về, cô kể nhiều chuyện, nhưng chuyện kỳ diệu
nhất, theo cô, là nằm dài dưới ánh trăng, trên một giải cát, ở nơi
mặt biển. Im lặng, và nhìn vào bờ biển, thấy thành phố lớn, đèn
sáng như hàng trăm ngôi sao, và nghe âm nhạc, tiếng ồn ào của
xe cộ và mọi người, thấy hàng bao nhiêu tháp nhà thờ, và nghe
tiếng chuông vang vang. Chính là vì cô không thể đến các nơi
ấy được, nên cô tiếc.
Ồ! Cô út nghe chăm chú làm sao! Và khi chiều đến, cô nhìn
qua cửa sổ, qua làn nước xanh xẩm, cô tưởng tượng đến thành
phố lớn với sự huyên náo của nó, và cô tưởng nghe tiếng
chuông nhà thờ vang đến tận tai cô.
Năm sau, là đến phiên cô thứ hai, được lên mặt biển bơi lội
tùy thích. Cô lên đến mặt biển vừa khi mặt trời lặn, và cho rằng
cảnh tượng ấy mới thật là kỳ diệu. Tất cả bầu trời hình như
bằng vàng, và những đám mây, Ồ! Cô không thể nào tả lên
được! Mây bay trên đầu cô, đỏ và tím, nhưng bay nhanh hơn
mây, là một bầy thiên nga trắng bay trên mặt nước, như một
cánh buồm lớn đang rong duỗi về phía mặt trời lặn, Cô liền bơi
theo, nhưng mặt trời đã lặn hẳn rồi, và ánh sáng hồng cũng đã
tắt hẳn trên mặt nước và trên mây.
Năm sau, cô chị thứ ba được lên trên đó, cô can đảm hơn chị
em cô, cho nên cô lội vào con sông lớn đổ ra biển. Cô thấy
những ngọn đồi xinh đẹp với vườn nho, lâu đài, nông trại, ở
giữa đám rừng ngoạn mục. Cô nghe thấy các loài chim ca hát,
và mặt trời quá nóng, cho nên cô thỉnh thoảng phải hụp xuống
nước để cho mát mặt. Trong một cái vũng nhỏ, cô thấy một bầy
trẻ con, chúng đều trần truồng, và hụp lặn ồn ào trong nước. Cô
muốn chơi với chúng, nhưng chúng sợ hãi bỏ chạy. Rồi một
con vật đen nhỏ đi đến, đó là một con chó, nhưng cô chưa bao
giờ thấy chó. Nó theo cô, sủa dử dội, cô sợ quá, liền trốn vào
biển khơi. Nhưng cô không bao giờ quên được những khu rừng
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ngoạn mục, những đồi xanh, và những đứa trẻ con xinh đẹp
biết bơi trên nước, mặc dầu chúng không có đuôi như cá.
Cô thứ tư không can đảm như vậy, cô ở ngoài biển khơi, và
chính ở đó, cô mới thấy cái điều tuyệt diệu. Cô có thể thấy xa
đến bao nhiêu dặm quanh cô, và bầu trời trên kia, giống như
một cái chuông lớn bằng gương. Cô thấy tàu bè, nhưng từ xa,
giống như những con hải yến, những con cá voi nhỏ nhảy lộn
nhào, những con cá voi to phun nước ra lổ mủi, khiến người ta
tưởng như hàng trăm tia nước phun ra tứ phía.
Rồi đến phiên cô thứ năm. Ngày sinh nhật của cô là vào
mùa đông, cho nên cô được thấy những gì mà các cô chị chưa
từng được thấy lần đầu. Mặt biển xanh lè, đây đó nổi lên vài
núi tuyết to lớn, mỗi hòn núi ấy giống như viên ngọc, cô tự bảo
thế, nhưng viên ngọc to lớn gấp nghìn lần những ngọn tháp nhà
thờ do loài người xây dựng. Những ngọn núi ấy hình thù rất kỳ
dị, và lóng lánh như kim cương. Cô ngồi trên một ngọn núi
tuyết ấy, và những chiếc tàu buồm sợ hải tránh xa chỗ cô đang
ngồi xỏa làn tóc dài bay theo chiều gió. Vào buổi chiều, trời
đầy mây, sấm sét nổi lên, mặt biển đưa lên cao những tảng
tuyết lóng lánh trong ánh chớp đỏ. Thuyền thảy đều hạ buồm
xuống, mọi người run sợ lo lắng, nhưng cô vẫn ngồi yên trên
ngọn núi tuyết đang trôi, và nhìn tia chớp xanh lè nối làn
ngoàng ngoèo, rồi rơi xuống mặt biển chiếu sáng.
Mấy lần đầu mỗi người chị cô lên mặt biển, họ đều thích thú
về những điều họ thấy, đẹp và lạ, nhưng về sau, cô nào cũng có
thể tùy thích lên mặt nước được vì đã trưởng thành rồi, những
điều ấy họ không còn thích thú nữa, rồi họ lại muốn trở về nhà,
và sau một tháng, họ đều cho rằng không nơi đâu đẹp hơn nơi
họ ở, họ lại thấy thích ở nhà hơn.
Nhiều lúc, vào buổi chiều, năm chị em, nắm tay nhau và
cùng lội lên mặt nước. Các cô cất tiếng hát tuyệt diệu, hay hơn
mọi giọng hát của con người, và mỗi khi giông tố sắp nổi lên,
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các cô tưởng tàu bè sắp bị chìm dắm, các cô liền bơi trước tàu,
và cất giọng hát tuyệt vời ca tụng cảnh đẹp dưới đáy biển, và
mời các thủy thủ về chơi dưới đó, đừng sợ. Nhưng thủy thủ
không hiểu tiếng các cô, họ tưởng là tiếng cơn giông tố, và họ
cũng không được nhìn thấy vẻ đẹp dưới Thủy quốc, vì lúc tàu
đắm, họ đều chết đuối hết, và có đến đền vua Thủy Tề cũng chỉ
còn là những xác chết. Mỗi buổi chiều, khi các cô chị nắm tay
nhau, bơi lên mặt biển, cô út ở lại một mình, dõi mắt nhìn theo,
cô muốn khóc, nhưng giống Thủy Tộc không có nước mắt, vì
vậy nổi đau khổ lại càng sâu đậm hơn. Cô tự bảo: ”Trời ơi! Sao
tôi lại chưa được mười lăm tuổi! Tôi biết rằng tôi rất thích cuộc
đời trên đó, và người đời ở trên đó!”
Rồi cuối cùng cô cũng đến mười lăm tuổi. Bà nội nói:
”Hừ! Bây giờ cháu có thể thoát ly được rồi đó. Hãy đến đây,
để bà chưng diện cho như mấy chị cháu!”
Rồi bà đặt lên đầu cô một vòng hoa huệ trắng, nhưng hoa là
do những viên ngọc kết thành cánh hoa. Bà nội già lại đặt trên
đuôi cô tám con sò lớn để chứng tỏ ngôi hạng cao quý của cô.
Cô bé la lên:
”Đau quá!”
Bà nội nói:
”Phải biết đau đớn mới đẹp được!”
Ồ! Cô bé rất muốn vứt những thứ trang sức ấy, và cái vòng
ngọc nặng nề trên đầu quá! Hoa đỏ trong vườn cô, đủ sức trang
điểm cho cô hơn, nhưng cô không dám thay đổi.
”Xin vĩnh biệt bà!”
Cô nói và nhẹ nhàng nổi lên mặt nước, như một bong bóng.
Mặt trời vừa lặn, khi cô nhô đầu lên mặt nước, những đám
mây ánh lên như hoa hồng và vàng, và giữa không trung màu
vàng nhạt, ngôi sao hôm lóng lánh trong và đẹp. Khí trời êm
dịu mát mẻ, mặt bể hoàn toàn im lặng. Một chiếc tàu lớn ba
buồm đang ở đó, nhưng chỉ trương lên một cánh buồm, vì trời
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lặng yên không gió, và đó đây trên giây buồm, cột buồm,
những người thủy thủ đang ngồi. Người ta chơi nhạc, ca hát, và
khi trời dần dần tối thẳm, hàng trăm ngọn đèn đủ muôn màu
được thắp lên. Có thể nói tất cả quốc kỳ của mọi quốc gia tung
bay trong không trung. Cô bé Thủy Tề bơi đến gần cửa sổ
phòng khách, và mỗi lần mặt nước nâng cô lên, cô có thể thấy
qua vuông cửa sổ trong sáng, nhiều người rất sang trọng,
nhưng người đẹp nhất, là một ông hoàng tử mắt đen. Ông có lẻ
chưa hơn mười sáu tuổi và hôm nay là sinh nhật của ông, nên
có lễ mừng. Bọn thủy thủ nhảy trên sàn tàu, và khi ông hoàng
xuất hiện, hàng trăm hoa đăng được bắn lên, sáng lên như giữa
ban ngày, cô bé Thủy Tề sợ hải lặn xuống nước, nhưng cô vội
trồi đầu lên, vì lúc ấy cô thấy hình như hàng vạn ngôi sao trên
trời rơi xuống mình cô. Chưa bao giờ cô thấy một cảnh tượng
huyền ảo như vậy. Những mặt trời to lớn xoay quanh, nhiều
con cá lộng lẩy đu đưa qua lại trên trời xanh, và tất cả đều in
hình xuống mặt nước yên lặng và trong. Ngay trên chiếc tàu,
sáng rõ cho đến nổi người ta trông thấy đến cả đoạn giây nhỏ,
còn người lại càng thấy rõ hơn nữa. Trời! Sao ông hoàng tử kia
đẹp đến thế! Ông bắt tay mọi người, cười to hoặc cười mỉm,
trong lúc âm nhạc vang lên trong đêm huyền diệu.
Đã về khuya, cô bé Thủy Tề không thể rời cặp mắt khỏi
chiếc tàu và ông hoàng tử.
Ánh sáng mọi nơi đã tắt, hoa đăng không bắn lên nữa, súng
không nổ nữa, nhưng một thứ tiếng ầm ầm dâng lên từ đáy bể.
Cô bé ngồi trên nước, sóng đong đưa, nhờ vậy mà cô có thể
thấy trong phòng khách. Nhưng chiếc tàu chạy nhanh thêm.
Chiếc buồm này rồi chiếc buồm khác được giương lên, sóng
càng vổ mạnh, mây đen trùm bầu trời, những luồng sét chiếu
sáng lên ở đàng xa. Ồ! Một cơn dông tố hải hùng đã báo hiệu.
Vậy nên bọn thủy thủ vội hạ buồm xuống. Chiếc tàu lướt đi
như một mủi tên, bị sóng đánh ngả nghiêng, nhiều đợt sóng
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dâng cao lên như một hòn núi lớn đen thui muốn đánh lên cột
buồm, nhưng chiếc tàu hụp xuống trong đợt sóng lớn, như một
con thiên nga, và nổi lên lại theo làn sóng nước.
Cô bé Thủy Tề xem như một cuộc chạy đua hào hứng,
nhưng bọn thủy thủ thì không nghĩ như vậy, chiếc tàu vang lên
tiếng răng rắc lớn, những tấm ván tàu dày uốn cong dưới sức
vổ kinh khủng của sóng, chiếc buồm bị gảy ở đoạn giữa như
một cọng sậy, và chiếc tàu nghiêng hẳn một bên, trong lúc
nước ào vào gầm tàu. Cô bé Thủy Tề biết rằng bọn người đang
lâm nguy, chính cô cũng phải để ý tránh những cột, sườn tàu,
và mảnh tàu rơi lả tả trên mặt nước. Một lát sau, trời tốt đen,
đến nổi không còn thấy gì được nữa, nhưng nếu một tia chớp
nổi lên, ánh sáng làm cho cô nhận lại được mọi người trên tàu.
Mọi người tự lo lấy riêng mình. Cô tìm ông hoàng tử, và thấy
ông chìm xuống đáy bể khi chiếc tàu tan vỡ. Trong một lúc đó,
cô rất vui sướng, nghĩ rằng ông ta sẽ xuống nơi cô ở, nhưng cô
kịp nhớ lại rằng loài người không sống được dưới nước, và có
đến nơi lâu đài của cha cô thì chỉ còn là xác chết. Không, ông
hoàng tử không được chết! Cô liền bơi len lỏi giữa đám ván
tàu, cột buồm, quên rằng chính cô cũng có thể bị các thứ ấy
chạm vào, nghiền nát thân cô. Cô lặn xuống sâu, lại nổi lên
giữa ngọn sóng, và cuối cùng trồi lên chỗ ông hoàng tử, vừa
khi ông đã không thể bơi nổi trong bể loạn, tay chân ông đã
kiệt sức, đôi mắt nhắm nghiền. Ông sẽ chết mất, nếu cô bé
Thủy Tề không đến kịp. Cô nâng đầu ông lên mặt nước, và
cùng với ông, để cho sóng cuốn đi đâu mặc sóng.
Sáng đến, cơn dông tố đã qua. Người ta không còn thấy một
tàn tích gì của chiếc tàu. Mặt trời lên trên mặt nước, đỏ và
sáng, người ta có thể nói rằng đôi má của hoàng tử nhờ đó mà
lại có sinh khí, nhưng mắt ông vẫn nhắm nghiền. Cô bé Thủy
Tề hôn lên trán cao của ông, vuốt tóc ướt của ông ra phía sau.
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Cô thấy ông giống bức tượng cẩm thạch trong vườn nhỏ của
cô, cô lại hôn ông, và cầu mong ông được sống.
Rồi cô thấy trước mắt cô, dải đất bằng, những hòn núi cao
xanh, trên đỉnh đầy tuyết sáng lóng lánh, như trên đó có cả bầy
thiên nga. Gần bờ biển, những cánh rừng xanh trải dài, và trước
rừng, một ngôi nhà thờ hay một tu viện, cô không rõ, nhưng là
một tòa nhà. Cây chanh, cây cam mọc đầy vườn, và trước cửa,
nhiều cây dừa nuớc mọc cao. Biển tạo thành ở đây một cái
vũng nhỏ, nước phẳng lặng, nhưng rất sâu cho đến một tảng đá
phủ lớp cát trắng. Cô bé Thủy Tề bơi đến đó, mang theo ông
hoàng tử đẹp trai, đặt ông lên cát, nâng đầu ông lên để nhận lấy
ánh sáng của mặt trời.
Hồi chuông vang lên từ ngôi nhà trắng. Nhiều cô thiếu nữ đi
ngang qua thửa vườn. Cô bé Thủy Tề liền bơi xa ra một quảng,
nấp sau mấy tảng đá nhô lên mặt nước, lấy bọt nước phủ che
mặt và ngực, để cho không ai nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ của
cô, và lắng nhìn xem ai đến gần ông hoàng tử bị nạn.
Một cô thiếu nữ đến gần, cô xem vẻ rất sợ hãi, nhưng chỉ
trong chốc lát, rồi cô đi tìm nhiều người khác. Rồi cô bé Thủy
Tề thấy ông hoàng tử tỉnh lại, ông mỉm cười với mọi người
quây quanh ông, nhưng không cười với cô, vả lại, ông cũng
không biết rằng chính cô mới là người đã cứu ông. Cô buồn
khổ vô cùng, cho nên khi thấy người ta dẫn ông hoàng tử vào
ngôi nhà kia, cô liền lặn xuống biển, lòng buồn rười rượi. Cô
trở về nhà, vào đền vua cha.
Ngày thường cô vẫn trầm tỉnh và suy tư, nay cô lại càng
trầm tỉnh hơn nữa. Các cô chị hỏi cô đã thấy gì, trong lần đầu
cô lên mặt nước, nhưng cô im lặng, không kể lể gì hết.
Buổi sáng hay buổi chiều, luôn luôn cô trở lại nơi cô đã xa
lìa ông hoàng tử. Cô thấy trái cây trong vườn đã chín, cô thấy
người ta đến hái trái, và rồi, tuyết tan trên đỉnh núi, nhưng cô
không thấy lại được ông hoàng tử. Và cô trở về, lòng càng
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thêm thảm thiết. Đìều an ủi độc nhất của cô, là vào ngồi trong
vườn, ôm lấy bức tượng cẩm thạch giống hình ông hoàng tử,
nhưng cô không còn săn sóc hoa nữa, hoa mọc lung tung, tràn
ra cho đến con đường đi trong vườn, lá cành lẩn lộn vào cành
lá cây to, quang cảnh thửa vườn trở nên u ám.
Cuối cùng, không thể dừng, cô kể lại câu chuyện cho một cô
chị, rồi các cô khác đều biết hết, nhưng chỉ bọn các cô thôi, và
hai cô chị chỉ kể lại cho các cô bạn thân nhất. Một trong các cô
ấy biết ông hoàng tử là ai, cô cũng có chứng kiến vụ lễ lạc trên
tàu, cô biết ông ấy từ đâu đến và vương quốc ông ở đâu. Các cô
chị nói với cô út:
”Đi, em nhỏ!”
Rồi tay quàng vai nhau, họ cùng nổi lên một lần trước nơi
mà họ biết là lâu đài của ông hoàng tử.
Lâu đài xây bằng đá vàng tươi óng ánh, với những bậc cấp
lớn bằng cẩm thạch, một bậc cấp dẫn thẳng xuống mặt bể.
Những nóc nhà tròn lộng lẩy dựng lên mái lâu đài, và giữa
những hàng cột bao quanh, là những bức tranh sống động trang
sức cho ngôi nhà. Qua các cửa kính sáng sủa, người ta có thể
trông thấy bên trong, những phòng rộng rải, trải thảm quý, với
nhiều tấm màn lụa treo cửa, các bức tường đều trang hoàng với
những bức tranh lớn, rất đẹp mắt. Ở chính giữa căn phòng đẹp
nhất, một tia nước phun lên đến tận nóc tròn bằng kính trên
trần, và do nơi đó, ánh sáng mặt trời chiếu lên nước và các thứ
cây xinh đẹp mọc trong một cái bể lớn.
Cô út Thủy Tề đã biết ông hoàng tử ở đâu rồi, và cô thường
đến đó, trên mặt nước, vào buổi chiều và buổi tối. Cô bơi đến
gần bờ hơn mấy cô chị dám làm, cô vào tận ngọn sông đào nhỏ
hẹp dưới cái sân bằng cẩm thạch, in bóng trải dài trên mặt
nước. Cô ngồi đó và nhìn ông hoàng tử trẻ đẹp, trong lúc ông
đi dạo một mình dưới ánh trăng.
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Có đêm, cô thấy ông đi dạo trên một con thuyền đẹp chưng
đầy cờ xí, với âm nhạc trên thuyền. Cô lén nhìn qua đám lau
sậy xanh tươi, gió thổi vào tấm khăn choàng màu trắng bạc của
cô. Nếu có người trông thấy, chắc họ tưởng đó là con thiên nga
dang cánh bay.
Cô thường nghe bọn chài lưới, ban đêm, khi họ ra biển với
ánh đuốc, kể nhiều điều tốt đẹp về ông hoàng tử, cô tự thấy vui
sướng vì đã cứu mạng cho ông, khi ông gần chết bập bềnh trên
sóng nước, và cô nghĩ rằng ông ta đã an nghĩ trên ngực cô, cô
nghĩ đến nụ hôn thắm thiết cô đã trao cho ông. Còn ông hoàng
tử, chắc ông chẳng biết gì về điều đó, và cũng không bao giờ
mơ thấy cô nữa.
Cô trở nên thương người hơn, và càng muốn có thể lên ở với
loài người. Thế giới của họ hình như rộng lớn hơn thế giới của
cô. Họ có thể cởi tàu đi khắp mặt biển, họ có thể lên núi cao,
cao quá mây, và đất đai của họ trải dài ra khắp, với bao nhiêu
khu rừng, bao nhiêu cánh đồng, xa, xa hơn tầm mắt của cô. Có
nhiều điều cô muốn biết lắm, nhưng các cô chị không thể trả
lời hết cho cô được. Cô đi hỏi bà nội già, bà biết rõ thế giới trên
kia. Bà gọi rất đúng, đó là đất đai trên biển.
Cô út hỏi bà:
”Khi con người không bị chết đuối, họ có thể sống mãi được
không? Họ có chết như chúng mình ở dưới đáy biển không?”
”Có chứ!” - bà cụ đáp - ”họ cũng phải chết, và đời sống của
họ còn ngắn ngủi hơn đời sống của chúng ta nhiều. Chúng ta có
thể sống đến ba trăm năm, nhưng khi chúng ta hết sống, chúng
ta sẽ tan ra thành bọt bèo trên mặt nước, chúng ta cũng không
có một ngôi mộ dưới này, giữa những người thân đã chết.
Chúng ta cũng không có một linh hồn bất tử, chúng ta sẽ không
bao giờ tái sinh, chúng ta giống như cây sậy xanh, khi nó bị
chặt đi sẽ không bao giờ xanh tươi lại. Loài người thì khác, họ
có một linh hồn sống mãi, kể cả sau khi thân xác họ trở thành
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đất, linh hồn ấy sẽ bay lên cỏi ánh sáng, đến tận các ngôi sao
lóng lánh trên trời. Cũng như bọn mình trồi lên mặt nước, và
nhìn thấy đất và người, họ lên đến những nơi xa lạ và tuyệt vời
mà chúng ta không bao giờ thấy được!”
Cô bé buồn rầu nói:
”Vì sao chúng ta không có linh hồn bất tử? Cháu có thể đem
mấy trăm năm còn sống, để đổi lấy một hình người, dù chỉ một
ngày, để sau đó được có phần trên cỏi trời!”
”Đừng có nghĩ đến điều đó! Đời sống của chúng ta tốt đẹp
và sung sướng hơn nhiều đời sống của con người trên kia!”
”Vậy thì cháu phải chết, và tan biến như bọt trên mặt nước,
cháu phải hết nghe âm nhạc của sóng biển, được thấy hoa xinh
và mặt trời đỏ! Cháu không thể làm gì để có được một linh hồn
bất tử ư?”
”Không, cháu ạ. Trừ khi có một người yêu cháu hơn cả cha
mẹ của họ, một con người đặt hết tâm tư và tình yêu vào cháu,
và phải có ông linh mục đặt tay phải của người ấy vào tay
cháu, mà hứa sẽ luôn luôn trung thành với cháu, ở cõi đời này,
ở cả cõi vĩnh viễn. Khi đó linh hồn của người đó sẽ đổ vào
thân hình cháu, và cháu mới có thể chia phần hạnh phúc với
loài người. Người ấy sẽ cho cháu một linh hồn, mà họ vẫn
không đánh mất linh hồn của họ. Nhưng điều ấy không thể có
được! Cái điều mà ở đây chúng ta xem là tuyệt đẹp, cái đuôi cá
ấy mà, chính là cái mà loài người trên đó cho là xấu xí. Họ
chẳng hiểu gì cả, họ tin rằng phải có hai cái cột nặng nề mà họ
gọi là cặp chân, mới là đẹp!”
Cô bé Thủy Tề buồn bã nhìn cái đuôi mình, và thở dài.
Bà cụ khuyên:
”Mình hãy tự mãn, cháu ạ. Mình có thể nhảy lên, và đùa với
nước, suốt ba trăm năm mình được sống, đó cũng là một thời
gian dài lắm rồi, và cuối cùng mình có thể yên nghỉ. Tối nay,
mình có dạ hội trong triều!”
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Thật là một sự huy hoàng, như không bao giờ ai thấy được
trên cỏi đất. Tường và trần phòng khiêu vũ rộng rải toàn bằng
kính dày, trong sáng. Hàng trăm vỏ hến, vỏ sò khổng lồ, hồng
và xanh lá cỏ, đều sắp hàng hai bên. Tất cả tỏa ra một thứ ánh
sáng xanh, chiếu khắp phòng và ánh qua các bức tường, cho
nên nước biển ngoài kia cũng sáng lên. Người ta có thể thấy vô
số cá, nhỏ có, lớn có, đua nhau lội đến các bức tường bằng kính
ấy, trên lưng cá, vảy cá ánh màu đỏ xám, có thứ vảy cá khác
như làm bằng bạc và vàng. Một con sông dài lóng lánh chảy
ngang qua chính giữa phòng, chính nơi đó bọn Thủy Tề trai và
gái vũ với nhau, theo tiếng hát tuyệt vời của chúng. Cô út hát
hay hơn tất cả, mọi người vỗ tay khen ngợi cô. Cô cảm thấy vui
vui trong lòng, vì cô biết rằng cô có giọng hát hay nhất trên
nước và dưới bể. Nhưng cô lại nghĩ đến những điều mới lạ
trong thế giới trên kia. Cô không thể quên ông hoàng tử đẹp
trai, và nổi đau lòng vì không có được như ông ta, một linh hồn
bất tử. Cô lén rời lâu đài của cha, và trong lúc ở đó đầy tiếng
hát và nổi vui vẻ, cô ngồi buồn bả trong vườn nhỏ của cô. Cô
bổng nghe tiếng còi vang qua làn nước, cô tự bảo: ”Chắc là
trên kia, anh ấy đang du ngoạn trên thuyền, con người mà ta
thương hơn cha mẹ ta, tâm tư ta không rời khỏi chàng, và trong
tay chàng ta muốn đặt cả hạnh phúc của đời ta. Ta muốn làm
tất cả mọi điều, để chiếm được chàng, và có một linh hồn bất
tử. Trong lúc các chị đang nhảy múa trong lâu đài của cha, ta
sẽ tìm đến bà phù thủy ở Thủy quốc. Ta thường sợ gặp bà,
nhưng bà ta có thể khuyên ta và giúp đỡ ta!”
Cô bé Thủy Tề liền ra khỏi vườn, đi đến một cái vực sâu
nước xoáy ầm ầm, dưới đó là nơi trú ngụ của bà phù thủy.
Trước kia, chưa bao giờ cô đến đó, ở đó không có hoa, không
có cỏ nước. Mặt cát cô độc và trần trụi trải dài xuống đến đáy
vực, nước gầm như tiếng bánh xe cối xay lúa, xoáy tròn và nhổ
lên tất cả cái gì nằm trong đó, kéo cả xuống vực sâu hoắm. Cô
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bé phải đi qua xoáy nước dữ dội ấy để đến nơi trú ngụ của bà
phù thủy. Trên một quảng dài, không có đường đi, ngoài đám
bùn nóng sôi, mà bà phù thủy gọi là cái mỏ than bùn của bà.
Rồi mới đến ngôi nhà của bà, ở giữa một khu rừng kỳ lạ. Tất cả
cây và bụi bờ, đều là những loại san hô trùng, nửa là thảo mộc,
nửa là sinh vật, giống như những con rắn trăm đầu mọc dưới
đất. Cành là những cánh tay nhơn nhớt, với ngón tay mềm như
con sâu, nó động đậy từ dưới rễ đến đầu cành. Bắt được cái gì
dưới biển, là chúng ôm chặt lấy, không bao giờ nhả ra. Cô bé
cá rất hải hùng trước khu rừng ấy. Tim cô đập rộn lên vì sợ hãi,
cô sắp trở về, nhưng cô nghĩ đến ông hoàng tử và tấm linh hồn
của loài người, cô trở lại bạo dạn. Cô cột chặt lại trên mái tóc
dài bềnh bồng của cô, để khỏi bị bọn san trùng tóm lại, rồi, hai
tay chắp lại, cô bay theo lối loài cá, qua đám san hô trùng kinh
khủng đang dang tay và ngón tay lanh lẹ về phía cô. Cô thấy
mỗi cánh tay, mỗi ngón tay đều đang nắm chặt như trong một
cái kiềng sắt, một vật gì đã chụp được. Những người bị đắm
tàu, xác rơi xuống vực này, bây giờ chỉ còn là những bộ xương
trắng trong tay bọn trùng ấy. Các thứ lái tàu, hòm gỗ, xác loài
vật trên mặt đất, và một bé gái Thủy Tề, đều bị nắm lấy như
thế, và bóp chết. Đó mới là điều kinh khủng nhất.
Giữa rừng, mở ra một khoảng trống nhơn nhớt, trong đó bọn
rắn nước to lớn đang vùng vẩy, phơi lên tấm bụng vàng nhạt.
Chính giữa khoảng ấy, sừng sững một ngôi nhà làm bằng
xương người trắng bạch. Đó chính là nhà của bà phù thủy. Bà
đang mớm cho một con cóc ăn, như người ta thường ngậm
đường mớm cho con chim yến. Bà gọi bọn rắn nước dị hợm to
lớn, béo mập kia, là bầy gà nhỏ của bà, và để cho chúng lăn lộn
trên bộ ngực đồ sộ lở lói củ bà.
”Tôi biết cô bé muốn gì rồi!” - bà nói - ”thật là ngốc, nhưng
ý muốn của cô cũng sẽ được thực hiện, vì điều ấy sẽ đem đến
cho cô sự đau khổ, cô công chúa mỹ miều ơi! Cô muốn vứt cái
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đuôi cá của cô đi, để thay vào đó hai cục thịt để đi như loài
người, và để cho ông hoàng tử trẻ kia yêu cô và để cô có được
như ông ta, một linh hồn bất diệt!”
Rồi bà ta phá lên cười, một giọng cười rổn rảng và quái dị,
cho đến nổi bọn rắn nước phải rơi xuống và lăn lộn trên đất. Bà
tiếp:
”Cô đến vừa đúng lúc, vì từ sáng mai cho đến một năm nữa,
ta không thể giúp gì cho cô được. Ta sẽ soạn cho cô một thứ
thuốc nước, cô sẽ mang nó theo, rồi trong đêm nay, cô bơi cho
đến mặt đất, cô ngồi trên bờ biển, rồi cô sẽ uống thuốc này. Cái
đuôi cá của cô sẽ phân ra, nhỏ lại, thành ra cái mà loài người
gọi là hai cái chân đẹp. Nhưng uống vào cô sẽ bị đau lắm, đau
như một thanh gươm sắc chém vào mình cô. Tất cả ai thấy cô
cũng phải cho rằng cô là đứa con gái loài người xinh đẹp nhất,
mà chúng chưa từng thấy. Cô sẽ còn giữ được bước đi mềm
mại, không có một vũ nữ nào được như cô, nhưng mỗi bước cô
đi làm cho cô như đi trên lưởi dao sắc bén, làm chảy máu cô ra.
Nếu cô muốn chịu đựng được như vậy, ta sẽ giúp cô!”
”Vâng!”
Cô bé đáp bằng giọng run run. Cô nghĩ đến ông hoàng tử và
tấm linh hồn bất diệt mà cô muốn có.
Bà phù thủy dặn thêm:
”Nhưng phải nhớ rằng khi cô đã thành hình người, cô sẽ
không bao giờ trở lại thành cô gái Thủy Tề nữa. Không bao giờ
cô lại xuống được đến lâu đài của vua cha, để sống với các cô
chị. Và nếu cô không chiếm được tình yêu của ông hoàng tử,
làm cho ông ta quên cha quên mẹ ông, để hết cả tâm ý vào cô,
và không nhờ ông linh mục đặt tay ông vào tay cô, để trở thành
vợ thành chồng, thì cô vẫn không đạt đến linh hồn bất tử. Ngay
sáng hôm sau khi ông ta cưới người vợ khác cô, tim cô sẽ vỡ
ra, và cô sẻ trở thành bọt trên sóng nước.”
Cô bé quả quyết:
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”Vâng! Tôi chấp nhận như thế!”
Mặt cô tái xanh như một xác chết.
”Nhưng cô phải trả công cho tôi, và điều tôi đòi hỏi không
phải là dễ đâu!” - bà phù thủy tiếp - ”Cô có giọng nói cực kỳ
êm dịu, không ai có được ở dưới bể này. Và cô nghĩ rằng sẽ
làm say mê ông hoàng tử với giọng nói ấy. Nhưng cô phải cho
tôi cái giọng nói ấy, để làm thứ thuốc nước kia: tôi đổi lấy máu
tôi để làm cho thứ thuốc ấy trở nên sắc bén như một thanh
gươm hai lưỡi.
Cô bé nói:
”Nhưng nếu bà đoạt mất giọng nói của tôi, thì tôi còn gì
nữa?”
Bà phù thủy:
”Thì cô vẫn còn tấm thân mỹ miều, dáng đi uyển chuyển,
đôi mắt linh động như nói được nên lời, chừng ấy cũng đủ
chiếm đoạt trái tim người đàn ông. Thôi, hãy can đảm lên, đưa
lưỡi cô ra, ta sẽ chặt nó để làm món trả công, rồi cô sẽ có thứ
thuốc kỳ diệu ấy!”
Cô bé quả quyết:
”Cũng được!”
Bà phù thủy liền mang cái nồi ra, để nấu thứ thuốc ma quái
ấy.
Bà nói:
”Sự sạch sẽ là điều tốt!”
Rồi bà chùi cái nồi bằng những con rắn nước cuộn vào
nhau, xong rồi, bà rạch ngực bà, để chảy ra một dòng máu đen.
Hơi nước bốc lên thành những hình thù quái dị, chỉ xem
thấy là đủ rụng rời! Cứ mỗi chốc, bà lại bỏ thêm vào nồi một
thứ thuốc lạ mới, cho đến khi tất cả đều sôi sùng sục, trong như
những giọt nước mắt cá sấu. Cuối cùng, thuốc nước đã xong,
nó trong như nước trong nhất.
Bà phù thủy nói:
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”Thuốc xong rồi đó!”
Rồi bà cắt lưỡi cô bé, từ nay cho đến mãi mãi, cô sẽ không
nói năng và ca hát được nữa.
Bà dặn thêm:
”Gặp bọn san hô trùng, khi đi ngang qua khu rừng, cô chỉ
vứt cho chúng một giọt thuốc này, thì tay và ngón tay của
chúng sẽ tan vỡ ra từng mảnh!”
Nhưng cô bé Thủy Tề không cần làm thế, vì bọn trùng kia
tránh xa ra, sợ hãi khi trông thấy thứ nước sáng ánh, rạng ngời
trong bàn tay cô như một ngôi sao lóng lánh. Cô thoát ra khu
rừng, mỏ bùn, và vực thẳm ầm ầm nước xoáy. Cô thấy ngôi
đền của vua cha. Tất cả ánh sáng đều tắt hết trong phòng khiêu
vũ. Mọi người đều ngủ cả rồi. Cô không dám vào đó nữa, vì
bây giờ cô đã câm, và sẽ xa rời vĩnh viễn các chị. Cô cảm thấy
tim cô tan vỡ vì sầu muộn.
Cô len lỏi vào vườn cô, ngắt một cành hoa, gởi đến lâu đài
ngàn cái hôn bằng tay, rồi bơi lên, xuyên qua nước biển xanh
xẩm.
Mặt trời chưa mọc thì cô đã nhìn thấy lâu đài của ông hoàng
tử. Cô leo lên bực cấp tráng lệ bằng cẩm thạch. Ánh trăng
chiếu sáng, cực kỳ trong suốt. Cô bé Thủy Tề uống thứ thuốc
cháy lòng và đắng kia, rồi như một thanh gươm hai lưỡi xẻ tấm
thân mảnh mai của cô ra, cô ngất đi, và nằm như một xác chết.
Đến lúc mặt trời rực rỡ chiếu sáng mặt biển, cô tỉnh dậy, và
cảm thấy đau nhức nhối vô cùng. Nhưng kìa, trước mặt cô, ông
hoàng tử xinh đẹp đang đứng nhìn cô với cặp mắt đen, nhìn
sửng cô, cô phải nhìn xuống, và thấy cái đuôi cá đã biến đi đâu
mất, và cô có cặp chân nhỏ nhoi trắng tinh, đẹp hơn cả các cặp
chân thiếu nữ khác. Nhưng cô lại hoàn toàn lộ thể, liền xỏa mớ
tóc dài che lấp thân hình cô lại.

132
Ông hoàng tử hỏi cô là ai, làm sao cô lại đến đây. Cô chỉ
nhìn ông một cách dịu hiền, nhưng xót xa, với cặp mắt xanh
đậm của cô, cô không nói được lời nào.

Ông hoàng tử dắt tay cô dẩn vào lâu đài. Mỗi bước cô đi,
thật như lời bà phù thủy báo trước, cô đau đớn như đi trên đống
kim và lưỡi dao sắc bén, nhưng cô vui lòng chịu đựng. Tay
trong tay với ông hoàng, cô đi lên, nhẹ nhàng như một cái bong
bóng hơi. Ông hoàng và tất cả mọi người đều ngắm khen dáng
đi uyển chuyển mỹ miều của cô.
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Cô được nhiều thứ y phục lụa là, trong ngôi lâu đài, cô là
người đẹp nhất, nhưng cô lại câm, không hát được, không nói
được. Những cô tớ gái ăn bận toàn đồ tơ lụa, trang sức bằng
vàng, tiến lên ca hát cho ông hoàng tử, vua và hoàng hậu. Một
trong bọn hát hay hơn tất cả, ông hoàng tử vổ tay và mỉm cười
với cô ấy. Cô bé Thủy Tề rất buồn khổ, cô nghĩ rằng cô hát còn
hay hơn cô kia gấp bội. Cô tự bảo: ”Ôi! Nếu chàng biết, ta đến
được với chàng là ta đã bán mất giọng hát của ta vĩnh viễn!”.
Rồi bọn tôi tớ lại múa những điệu vũ duyên dáng nhẹ nhàng,
theo tiếng âm nhạc diệu kỳ. Tức thời, cô bé Thủy Tề đưa hai
tay trắng đẹp lên, nhón lên đôi chân nhỏ bé, nhún qua nhún lại,
rồi vũ như chưa bao giờ có ai vũ được như cô. Mỗi điệu vũ làm
tăng thêm vẻ quyến rũ của cô, và cặp mắt cô còn nói vào tim
người, sâu sắc hơn cả tiếng hát của bọn thị nữ. Mọi người đều
mê mẩn, nhất là ông hoàng tử, ông gọi cô là cô gái nhỏ bé mà
ông gặp được. Cô nhảy múa càng lúc càng hăng say, mặc dù cứ
mỗi lần bàn chân đạp đất, là cô bị đau nhói như là đạp trên
những lưỡi dao sắc. Ông hoàng phán rằng cô sẽ ở luôn bên
ông, và cho phép cô ngủ trước cửa phòng ông, trên tấm nệm
nhung.
Ông cho cô ăn mặc như con trai, để cưỡi ngựa theo ông. Hai
người chạy rong khắp những khu rừng thơm ngát, cành cây
xanh đánh lên vai, bầy chim nhỏ ca hát trong đám lá xanh tươi.
Cùng với ông hoàng tử, cô leo lên những chóp núi cao, và đôi
chân cô chảy máu đầm đìa, làm cho những kẻ khác đều trông
thấy, nhưng cô vẫn cười, theo chân ông hoàng tử lên tận đỉnh
núi cao, ở đó người ta có thể trông thấy dưới chân những đám
mây bay trôi, như một bầy chim bay đi qua xứ lạ. Ban đêm,
trong lâu đài ông hoàng tử, khi bọn người đều ngủ, cô đi xuống
bậc cấp rộng bằng cẩm thạch, nhúng đôi chân nóng bỏng
xuống nước bể lạnh, và cô tưởng nhớ đến những kẻ dưới kia,
trong đáy biển.
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Một đêm, mấy cô chị cô nổi lên, tay quàng vai nhau, họ cất
tiếng hát buồn thảm khi họ bơi trên mặt nước, và ra dấu với cô.
Các cô chị nhận ra cô, và nói lên rằng cô đã gieo cho họ bao
nổi buồn thương.
Từ đó, đêm nào các cô chị cũng lên thăm cô. Vào một đêm,
cô thấy từ xa, bà nội cô, đã bao năm nay chưa hề lên mặt nước,
và vua cha, với vương miện trên đầu. Hai vị dang tay về phía
cô, nhưng không dám đến gần bờ biển như các cô chị.
Ngày lại ngày, cô trở nên thân thiết với ông hoàng tử, ông
thương cô như thương một đứa em đáng yêu, nhưng không hề
có ý nào lấy cô làm vợ, mà cô thì cần được làm vợ ông, nếu
không được vậy, cô sẽ không thể có một linh hồn bất diệt, và,
sau ngày ông hoàng tử cưới vợ, cô sẽ trở thành bọt biển.
”Có phải em chính là người anh yêu thương nhất trong đám
các thiếu nữ khác không?”
Cô nói bằng cặp mắt thiết tha mỗi khi ông hoàng ôm cô vào
lòng, và hôn trán cô.
”Phải, nàng là người thân yêu nhất, vì nàng có tấm lòng tốt
nhất!” ông hoàng nói - ”chính nàng rất trung thành với tôi, và nàng
giống như thiếu nữ mà tôi đã gặp một lần, nhưng chắc chắn
không bao giờ tôi được gặp lại. Lúc đó, tôi ở trên một chiếc tàu
sắp chìm. Sóng gió đưa tôi vào một bải bể, gần một nhà nữ tu
sĩ. Cô nữ tu sĩ trẻ nhất tìm thấy tôi ở đó, và cứu tôi sống lại. Tôi
chỉ thấy cô có hai lần, cô ấy là người độc nhất tôi yêu trên đời
này, em giống cô ấy lắm. Trong tâm trí tôi, em là hình ảnh
người ấy. Cô nữ tu sĩ kia thuộc về đền thánh, cho nên may mắn
lắm, Chúa mới đưa em về với tôi, chúng ta sẽ không bao giờ xa
nhau!”
Cô bé tự bảo: ”Than ôi! Chàng không biết rằng chính ta đã
cứu sống chàng. Ta đã mang chàng từ ngoài khơi cho đến khu
rừng của nữ tu viện kia. Lúc ấy, ta núp sau đám bọt biển, và
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nhìn xem có ai đến đó không. Ta thấy cô gái xinh đẹp mà
chàng đã yêu hơn cả ta!”. Và cô gái Thủy Tề thở dài sườn sượt,
cô không thể khóc được. ”Cô thiếu nữ kia đã đi tu, chàng nói
vậy, cô không thể ra ngoài đời được bao giờ. Hai người sẽ
không gặp nhau nữa. Còn ta, ta ở gần chàng, ta thấy chàng suốt
ngày, ta sẽ săn sóc, yêu thương chàng, ta sẽ trung thành với
chàng suốt đời ta!”.
Nhưng, ông hoàng tử sắp cưới vợ, ông cưới một công chúa
con vua láng giềng. Mọi người tuyên truyền tin ấy, cho nên ông
đang sửa soạn một chiếc tàu huy hoàng. Ông hoàng tử đi đến
viếng thăm vương quốc của vua láng giềng, để thấy mặt cô
công chúa ấy. Ông đem theo một đám tùy tùng đông đảo. Nghe
kể như vậy, cô bé Thủy Tề lắc đầu và cười, cô biết thâm ý của
ông hoàng hơn các người khác. Ông hoàng bảo với cô: ”Tôi
cần phải đi. Tôi cần đến thấy cô công chúa xinh đẹp kia, vì cha
mẹ tôi buộc tôi như thế. Nhưng ép tôi phải đem nàng ấy về đây
như một vị hôn thê, thì tôi không muốn thế. Tôi không thể yêu
cô ấy được, cô ấy đâu có giống như người thiếu nữ tu sĩ trong
tu viện kia. Còn em thì giống cô ấy lắm. Nếu một ngày nào đó,
tôi bắt buộc phải chọn một vị hôn thê, thì chắc sẽ là em, người
em kỳ ngộ, với đôi mắt nói được nên lời!”.
Rồi ông hôn trên môi đỏ mọng của nàng, đùa với mái tóc
dài của cô, đặt đầu ông trên tim cô, trái tim đang mơ tưởng đến
hạnh phúc con người và tấm linh hồn bất diệt.
”Em thì em ít nhất cũng không sợ biển chứ, đứa em cưng
câm nín?”
Ông nói với cô như thế, khi họ lên chiếc tàu tráng lệ nguy
nga, sẽ đưa ông đến vương quốc láng giềng, rồi ông nói chuyện
dông tố, chuyện trời im bể lặng, chuyện những con cá kỳ lạ
dưới đáy biển, những sự lạ mà bọn thợ lặn của ông tìm thấy
dưới đó. Nàng chỉ mỉm cười nghe ông, vì nàng là người biết rõ
hơn ai hết về Thủy quốc.
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Trong đêm yên trong sáng, khi mọi người đều ngủ, trừ
người cầm tay lái, cô ra đứng tựa bên lan can tàu, và nhìn qua
làn nước trong, hình như cô thấy ngôi lâu đài của cha cô, và
trên chóp lâu đài, bà nội cô, với vương miện trên đầu, đang
ngẩng mặt nhìn lên sóng thuyền. Và mấy cô chị nổi lên mặt
nước, nhìn cô với những cặp mắt buồn rầu, họ vặn tay họ tỏ vẻ
thất vọng, cô ra dấu với họ, cười, và muốn kể cho họ nghe rằng
mọi sự đều tốt đẹp và sung sướng đối với cô. Nhưng người
thủy thủ nhỏ đến gần, các cô chị lặn xuống, người kia nhìn thấy
gì trắng trắng, và tưởng đó chỉ là bọt biển.
Sáng ngày mai, tàu vào hải cảng của thành phố tráng lệ, nơi
vua láng giềng ở. Tất cả các chuông nhà thờ vang lên, ngưòi ta
đánh trống thổi kèn trên trường thành, trong lúc đoàn lính với
lưỡi lê sáng loáng sắp hàng dài dưới những lá cờ tung bay. Rồi
thì ngày nào cũng lễ lạc, yến ẩm, nhạc vũ, nối tiếp liên miên.
Nhưng cô công chúa thì chưa đến, vì theo người ta nói, cô đang
sống rất xa, trong một nữ tu viện để học tập về các cách thức,
đức tính hoàng gia. Cuối cùng, cô đã đến. Cô bé Thủy Tề rất
nóng lòng thấy sắc đẹp của công chúa, và cũng phải chịu phục
rằng cô này là người đẹp nhất, chưa từng thấy ai hơn cô. Công
chúa có làn da trắng mịn, thanh khiết, và sau hàng lông mi đen,
đôi mắt xanh đậm tươi vui, có vẻ trung thành.
Ông hoàng tử reo lên:
”Chính em! Em đã cứu sống tôi khi tôi nằm dài trên bải bể
như một xác chết!”
Rồi ông ôm cô công chúa, mặt đỏ ửng.
Ông hoàng tử quay lại nói với cô bé Thủy Tề:
”Ồ! Tôi sung sướng quá sức! Điều ước vọng tốt đẹp nhất mà
tôi không bao giờ dám nghĩ đến, nay đã thành tựu. Em cũng
vui lên với hạnh phúc của tôi, em là người thương tôi hơn ai
hết!”
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Cô gái Thủy Tề hôn tay ông, nhưng hình như tim cô đã nứt
rạn. Ngày tiếp theo sau lễ cưới, cô sẽ chết, và thành ra bọt biển.
Chuông các nhà thờ reo lên inh ỏi, đám kỵ sĩ báo tin khắp
nẻo đường, và tuyên bố lễ thành hôn. Trên tất cả các bàn thờ,
người ta đốt hương thơm, dầu thơm, trong những ngọn đèn quý
giá. Các ông linh mục đong đưa ly hương, và hai người vị hôn
trao tay cho nhau, và được linh mục chúc lành.
Cô gái Thủy Tề, bận y phục lụa, trang sức bằng vàng, giữ tà
áo cô dâu, nhưng tai cô không nghe được tiếng âm nhạc của
buổi lễ, mắt cô không thấy buổi lễ long trọng trang nghiêm, cô
nghĩ đến cái đêm mà cô sẽ chết, nghĩ đến tất cả những gì mà cô
sẽ mất đi, trong thế giới này.
Tối đến, hai người tân hôn lên thuyền, súng lớn nổ ầm ầm,
cờ trương lên khắp nẻo. Ở giữa chiếc tàu, một ngôi lầu sơn son
được dựng lên, với những nệm gối dịu mềm, để hai người tân
hôn ngủ trong đêm yên tỉnh và mát mẻ.
Buồm căng lên theo gió, chiếc tàu lướt nhẹ nhàng, yên lặng
trên mặt bể xanh trong.
Khi trời đã tối, hàng ngàn ngọn đèn muôn màu được thắp
lên, những thủy thủ đoàn ca vũ vui vẻ trên sàn tàu. Cô gái Thủy
Tề nghĩ đến cái đêm đầu tiên cô trồi lên mặt nước, cô cũng
thấy cảnh tượng huy hoàng và sự vui mừng như vậy, rồi cô
nhảy vào vòng vũ, múa như một cơn gió lốc, nhún nhảy như
con thiên nga khi nó bị rượt đuổi. Mọi người khen ngợi hoan
hô cô, chưa bao giờ cô nhảy hay như thế. Đôi chân cô như bị
cắt xẻo bởi hàng trăm lưỡi dao sắc bén, nhưng cô không có
cảm giác gì hết. Cô đã quá đau khổ, bị hành hạ quá trong tim
cô. Cô biết đây là đêm cuối cùng cô được nhìn thấy người cô
yêu, vì người ấy mà cô đã từ bỏ gia đình xứ sở, đánh mất giọng
nói yêu kiều, và phải trải qua bao nhiêu nổi thống khổ vô cùng
tận, mà người ấy đâu có biết cho cô! Đây là đêm cuối cùng, cô
có thể thở chung một bầu không khí với chàng, cô thấy được bể
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sâu và trời đầy sao. Một đêm vô tận không ý nghĩa, không mơ
mộng, đang chờ cô, vì cô không có một linh hồn, và không thể
đạt được một linh hồn.
Tất cả trên tàu, đều là sự vui vẻ kéo dài cho đến sau nửa
đêm. Cô nhảy và cười với sự chết chóc trong tim. Ông hoàng
tử ôm hôn cô công chúa, người vợ mỹ miều của ông, đùa bởn
với mái tóc đen của cô, và tay trong tay, họ đi vào lều nguy nga
để yên nghỉ.
Im lặng, bình yên trở lại trên chiếc tàu, chỉ còn người cầm
lái, và cô gái Thủy Tề, đặt hai bàn tay trên lan can tàu, nhìn về
phía đông, chờ ánh rạng đông. Cô biết rằng tia nắng đầu tiên
của mặt trời sẽ giết chết cô. Cô bổng thấy các cô chị nổi lên
mặt nước, họ đều tái xanh như cô. Mái tóc đẹp dài của họ
không còn bay theo chiều gió, họ đã cắt hết tóc rồi.
Các cô chị nói:
”Các chị đã dâng mái tóc cho bà phù thủy, để cầu xin bà
giúp cho em khỏi chết đêm nay. Bà cho các chị một con dao
nhỏ, em có thấy nó sắc bén không? Trước khi mặt trời mọc, em
phải đâm con dao này vào tim ông hoàng tử, và khi máu nóng
của ông rơi xuống chân em, thì hai chân em sẽ liền lại với nhau
thành một cái đuôi cá, em sẽ trở thành lại cô gái cá, em sẽ
xuống lại đáy nước, sống với các chị ba trăm năm nữa, trước
khi trở thành bọt mặn trên bể. Hãy gấp đi! Ông ấy phải chết,
hoặc là em phải chết, trước khi mặt trời mọc. Bà nội chúng ta
buồn phiền cho đến nổi mái tóc bạc phơ rụng hết, như mái tóc
các chị đây, bị rụng dưới lưỡi kéo của bà phù thủy. Giết ông
hoàng đi, rồi trở về! Mau đi! Em không thấy ánh sáng đỏ trên
trời đó sao? Trong vài phút nữa, mặt trời sẽ lên, và em phải
chết!”
Ba cô chị thở dài, rồi lặn xuống làn sóng.
Cô gái Thủy Tề hé bức màn đỏ của chiếc lầu, nhìn thấy cô
vợ mới xinh đẹp đang ngủ, đầu dựa lên ngực ông hoàng. Cô
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liền cúi xuống, đặt một nụ hôn trên trán đẹp của người đàn ông
trẻ, ngửng lên nhìn trời: ánh bình minh càng lúc càng sáng, cô
lại nhìn con dao sắc bén, nhìn lại ông hoàng tử, ông này gọi tên
người vợ mới cưới trong lúc mê ngủ, tất cả tâm tư ông đều chỉ
quy về cô vợ - Con dao run lên trong tay người con gái cá nhưng cô vứt nó ra xa trên sóng, chỗ dao rơi làm cho sóng đỏ
lên như những giọt máu đã nổi lên mặt nước. Cô cảm thấy thân
cô tan ra thành bọt biển.
Rồi mặt trời mọc lên trên mặt biển, tia nắng chiếu xuống dịu
nóng, trên đám bọt lạnh của biển, và cô gái Thủy Tề không
cảm thấy chết, cô nhìn thấy mặt trời sáng láng, và trên đầu cô,
bay lượn hàng trăm con người sống, trong suốt.
Cô có thể thấy, xuyên qua những con người ấy, những cánh
buồm trắng của chiếc tàu, và mây đỏ trên trời. Giọng nói của
các vị ấy thanh tao quá, vô chất quá, không một lỗ tai người
sống trên đời nghe được, không một con mắt người trông thấy
họ được. Không có cánh, nhưng các vị ấy bay nổi trên không
trung, vì họ nhẹ vô cùng. Cô gái Thủy Tề bổng thấy cô cũng có
một thân hình như họ, và cô bay cao lần lên khỏi đám bọt.
Cô hỏi:
”Tôi bay lên đâu đây?”
Giọng cô cũng vang lên giống hệt như các vị kia, vô chất
cho đến nổi không một thứ nhạc nào có thể tả lên được.
”Bay lên chốn tiên nữ trên trời!” - Các vị kia trả lời.
Cô gái Thủy Tề không có một linh hồn bất diệt, và sẽ không
bao giờ có, nếu không chinh phục được tình yêu của một người
đàn ông, sự sống bất tử của cô lệ thuộc vào ý chí của một kẻ
khác. Tiên nữ cũng không có một linh hồn bất tử, nhưng họ có
thể tự tạo cho họ một linh hồn như vậy, bởi những điều thiện
họ đã làm. Tiên nữ nói tiếp:
”Chúng mình bay đến các xứ nóng, ở đó bầu không khí nhơ
bẩn giết chết con người, chúng mình sẽ thổi lên các xứ đó một
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luồng khí tươi mát. Chúng mình sẽ rải hương thơm của hoa lên
không trung, sẽ đem đến cho họ sự nâng đỡ và làm cho họ lành
bệnh. Khi chúng mình đã cố gắng làm nhiều điều thiện, tận sức
lực mà làm, trong vòng ba trăm năm, mình sẽ tạo được một
linh hồn bất tử, và hưởng được hạnh phúc bất diệt của loài
người. Cô cũng như chúng tôi, cô đã trải hết lòng cô. Cô đã đau
khổ, chấp nhận nổi đau xót, và cô đã tự nâng mình cô lên cõi
thế giới của các vị tiên thần trên trời, bây giờ cô có thể làm
việc thiện trong ba trăm năm để tự tạo cho cô một linh hồn bất
diệt!”
Cô bé Thủy Tề đưa hai cánh tay trắng lên mặt trời của Chúa,
và đây là lần đầu, cô khóc ra nước mắt.
Trên con tàu, không có tiếng động và tiếng ồn. Cô thấy ông
hoàng tử và cô vợ đẹp đang đảo mắt tìm cô, họ buồn rầu nhìn
đám bọt trên sóng, như họ đã có biết rằng cô gái nhỏ đã trở
thành bọt trên mặt bể. Vô hình, cô hôn trán người vợ mới của
ông hoàng tử, cười với ông hoàng tử. Rồi cùng với các vị tiên
nữ kia, cô cỡi lên trên đám mây hồng bay về chỗ cao xa.
”Trong ba trăm năm nữa, chúng ta sẽ như thế này mà vào
cõi nước của Chúa!”
”Mình có thể vào đó sớm hơn nữa!” - một cô thủ thỉ nói ”Mình sẽ vô hình đi vào nhà con người, ở nơi nào có trẻ con.
Và cứ mỗi ngày mình gặp được một đứa bé biết làm vui lòng
cha mẹ nó, và đáng được cha mẹ yêu thương, Chúa sẽ rút bớt
cho mình thời gian thử thách. Đứa bé sẽ không biết mình vào
trong phòng, và khi mình mỉm cười sung sướng lúc thấy nó, thì
mình bớt đi được một năm trong ba trăm năm ấy. Nhưng khi
mình thấy một đứa bé xấu xí và dữ tợn, mình phải buồn và
khóc, và mỗi giọt nước mắt sẽ thêm vào một ngày trong số thời
gian thử thách!”
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Bộ y phục mới của Hoàng Đế
( Keiserens nye Klæder )
Ngày xa xưa, có một ông Hoàng Đế quá mê thích áo quần
mới đẹp, cho đến nổi ông tiêu phí hết nhiều tiền của để ăn mặc
huy hoàng. Ông không trông nom gì đến quân đội của ông, ông
không để ý gì đến kịch nhạc, cũng như không thích đi xe dạo
trong rừng, ngoại trừ chỉ để khoe khoang y phục mới. Ông thay
đổi áo quần từng giờ một trong ngày. Cũng như người ta
thường nói: Vua đang họp nội các, thì trong trường hợp của
vua này, người ta thường nói: Vua đang ở trong phòng chứa y
phục của ông.
Trong thành phố lớn Vua ngự, nhân dân chơi đùa rất mực,
mỗi ngày rất đông người ngoại quốc đến chơi. Một hôm, hai
tên gian hùng xảo trá đến đó. Họ tự xưng là thợ dệt, biết dệt thứ
vải tốt đẹp không ai tưởng tượng nổi. Không phải màu sắc và
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hình vẽ trên vải là đặc biệt đẹp, mà đến cách cắt may áo quần
với thứ vải ấy cũng có đức tính kỳ diệu là làm cho bộ y phục
trở thành vô hình, không thấy được, đối với người nào không
làm tròn phận sự mình, hoặc là người ngu ngốc hết sức.

Ông Hoàng Đế tự bảo: ”Đó thật là thứ y phục kỳ diệu. Mang
vào, ta có thể khám phá ra người nào không làm tròn bổn phận
trong vương quốc của ta. Ta có thể phân biệt người thông minh
và kẻ ngu si! Phải rồi, bọn thợ kia cần dệt cho ta thứ vải ấy!”.
Ông liền đưa rất nhiều tiền cho hai tên lưu manh để đặt trước,
khi họ mới bắt tay vào việc.
Hai tên kia cũng đặt lên hai bộ máy dệt, và giả bộ làm việc,
nhưng thật ra chẳng có thứ gì trên khung cửi. Họ đòi hỏi ngay
thứ lụa rất tốt, và vàng ròng hạng nhất. Họ thu các thứ đó vào
bao của họ, và làm việc với khung dệt trống rổng, có lúc làm
việc đến khuya.
”Ta muốn biết công việc dệt vải đến đâu rồi” - ông vua tự
bảo - nhưng ông cũng hơi ngán khi nghĩ rằng người ngu si hoặc
không làm hết phận sự sẽ không thấy được gì, nhưng ông lại
cho rằng mình không có gì đáng sợ về điểm ấy. Nhưng ông thử
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cho người đến xem trước, để xem sự thể ra sao đã. Tất cả mọi
người trong thành phố cũng nghe nói đến thứ vải huyền diệu
kia, người nào cũng động tính hiếu kỳ muốn biết luôn người
láng giềng của họ ngu si hay là bất lực lười biếng hay không.
Vua tự bảo: ”Ta hãy phán cho ông Bộ Trưởng già và cần
mẩn của ta đến xem các tên thợ dệt làm việc ra sao. Hơn ai hết,
ông Bộ Trưởng có thể thấy được sự mầu nhiệm của vải ấy, vì
ông ta thông minh, và không ai làm tròn bổn phận bằng ông”.
Ông Bộ Trưởng già và ngay thẳng ấy vào nơi bọn lưu manh
làm việc với hai bộ máy trống không, ông mở to mắt ra, ngạc
nhiên tự bảo: ”Xin Chúa thương chúng con! Tôi thật chẳng
thấy gì hết!”. Nhưng ông không nói ra ý nghĩ ấy. Hai tên lưu
manh làm bộ nài nỉ, xin ông có lòng tốt đi đến gần, và hỏi ông:
”Có phải đây là những hình vẽ đẹp và những màu sắc xinh tươi
đó không?”. Họ chỉ vào khung cửi rổng không, ông Bộ Trưởng
càng mở to mắt ra, nhưng vẫn không thấy gì cả, vì có gì đâu để
thấy? ”Chúa linh thiêng ơi! hay là con đã trở thành ngu si thật
rồi! Ta không bao giờ nghĩ rằng mình ngu thật, nhưng đừng
nên cho người nào biết vậy. Ta không làm tròn phận sự chăng?
Không, cũng đừng nên nói cho ai biết rằng mình không trông
thấy tấm vải ấy.” Ông Bộ Trưởng nghĩ trong lòng như vậy.
Một tên thợ dệt nói:
”Ủa! sao ngài không nói gì cả vậy?”
”Ồ! đẹp! quả thật là quá sức đẹp!” - ông Bộ Trưởng đeo
kính vào làm bộ nhìn chăm chú nét vẽ và màu sắc - ”Vâng, tôi
sẽ tâu lại Đức Vua rằng, tôi rất rất hài lòng!”
Hai tên thợ dệt thưa:
”Chà! chúng tôi rất vui lòng!”
Vừa nói họ vừa chỉ trỏ nói tên của các thứ màu sắc, và giải
thích sự kỳ lạ của các nét vẽ. Ông Bộ Trưởng lắng nghe chăm
chú, để có thể tâu lại cho Vua khi ông trở về hầu Vua. Thế là
ông cứ như vậy mà thi hành. Mấy tên lưu manh lại đòi thêm
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tiền, lụa và vàng nữa để dùng vào việc dệt vải. Nhưng chúng
vẫn tiếp tục làm việc với hai cái khung rổng không.
Hoàng Đế lại phái một viên quan lớn trung trực khác đến
xem việc dệt vải tiến triển ra sao, và xem thử tấm vải đã gần
xong chưa. Cũng như ông Bộ Trưởng, ông này nhìn và nhìn,
nhưng chẳng thấy gì trên khung vải, vì chẳng có gì mà thấy?
Hai tên lưu manh nói:
”Kìa, có đúng là một tấm vải đặc biệt đẹp đó không?”
Chúng lại chỉ trỏ, giải thích về bức vẽ huy hoàng vô hình
trên cửi.
Ông quan tự nghĩ: ”Mình đâu có phải ngu si gì! Vậy thì
chắc là mình không xứng đáng với chức vụ rồi! Kỳ thật! nhưng
đừng nên cho ai biết điều đó!”
Rồi ông cũng khen dồi tấm vải mà ông không thấy, xác
nhận sự vui mừng của ông được thấy những màu sắc đẹp đẽ, và
bức vẽ xinh tươi.
Ông về tâu vua:
”Vâng, quả thật là tuyệt đẹp!”
Nhân dân trong thành phố đều nói đến tấm vải kỳ diệu kia.
Vua lại muốn tự mình trông thấy tấm vải khi nó còn ở trong
khung cửi. Với một đoàn quan hầu cao cấp, trong đó có cả ông
Bộ Trưởng và ông quan phái đi hai lần trước. Đức Vua đến nơi
làm việc của hai tên lưu manh.
Họ làm việc hết sức lực, nhưng vẫn không có một mảnh chỉ
nào trên khung.
Hai vị quan trung trực trước kia reo lên:
”Tâu Hoàng Đế! có phải là tuyệt diệu đó không! Hoàng Đế
có thể thấy - Ồ! nét vẽ! ồ! Màu sắc tuyệt vời quá!”
Họ đưa tay chỉ vào khung cửi trống, như thể mọi người khác
đều trông thấy rõ ràng tấm vải.
Vua tự nghĩ: ”Sao kỳ vậy nhỉ! Ta chẳng thấy gì hết! Thật là
khủng khiếp! Ta ngu si thật sao? Ta không xứng đáng làm bực
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Hoàng Đế sao? Như vậy, quả thật không có gì nhục nhả hơn
thế nữa!”
Rồi Vua khen:
”Ồ! đẹp quá sức! ta có lời ban khen tột bực!”
Vua gật gù thỏa mãn, nhìn vào khung dệt trống trơn. Vua
không muốn nói ra rằng quả ông không thấy gì hết. Bọn quan
tùy tùng nhìn, nhìn mãi, nhưng chẳng thấy gì hơn kẻ khác, thế
rồi tất cả đều nói theo Vua:
”Ồ! tuyệt diệu!”
Quần thần khuyên vua nên mang thứ y phục bằng thứ vải
lộng lẩy ấy trong buổi lễ rước lớn sắp đến nơi.
”Thật là đẹp! ngoạn mục! tuyệt đối!” - Người ta đều đồng
thanh reo hò, và tất cả mọi người đều tỏ vẻ đại hỷ Hoàng Đế liền ban cho mỗi tên lưu manh một bội tinh
thượng hạng, gắn trên ve áo, và phong cho họ chức ”Ngự tiền
thợ dệt”.
Trong đêm rạng ngày có đám rước long trọng, bọn lưu manh
làm việc với 16 ngọn đèn đốt sáng. Người ta tin rằng họ làm
việc gấp để may cho kịp bộ y phục cho nhà vua. Hai tên ấy làm
bộ lột tấm vải ra khỏi khung cửi, cắt cắt không khí với những
cái kéo to, may áo với cái kim không có chỉ, và cuối cùng
tuyên bố:
”Xong rồi! Bộ y phục đã hoàn thành!”
Hoàng Đế tự thân hành đến với đoàn cận vệ danh dự. Hai
tên lưu manh đưa tay lên trời, như đang nắm cái gì đó, và tâu:
”Đây là cái quần! Đây là cái áo! Và đây là áo choàng!
…vv…
Thật là nhẹ như tơ nhện! người ta tưởng chẳng có gì trên
thân mình, và đó là sự kỳ diệu của tấm vải!”
Bọn kỵ sĩ danh dự cùng reo lên:
”Vâng, đúng thế!”
Nhưng chúng chẳng thấy gì cả, vì chẳng có gì để thấy.
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”Tâu Hoàng Đế! Xin Ngài vui lòng ở trần ra, để cho chúng
tôi mặc bộ y phục mới vào, trước tấm gương lớn này!”
Vua liền cổi hết áo quần, và bọn lưu manh làm bộ đưa mỗi
thứ y phục mới, mà chúng tuyên bố đã may xong, bọn ấy nắm
lấy thân hình Vua, làm bộ găm cái này cái nọ, nói là cái vạt sau
dài. Vua quay qua trở lại trước tấm gương lớn. Tất cả đều hoan
hô:
”Chúa ơi! Thật là vừa vặn! Thật là khéo may! Ồ! nét vẽ!
Quả thật đây là bộ y phục kỳ quan vô giá!”
Viên chủ lễ tâu:
”Bọn khiêng kiệu đã đến đông đủ ngoài kia, tâu Hoàng Đế!”
Vua nói:
”Ồ! ta đã sẳn sàng! Xem thế nào?”
Vua lại xoay qua trở lại lần cuối trước tấm gương, để cho
mọi người đều tưởng Vua đang ngắm bộ lễ phục mới.
Những tên thị vệ có nhiệm vụ nâng đỡ vạt áo sau, cúi xuống
sờ đất với tay không, làm như nâng vạt áo lên. Họ đi, hai tay
dong ra đằng trước, vì họ không muốn người ta nhận ra rằng họ
chẳng thấy gì cả.
Đức Vua ngự đi trong đám rước, dưới tàn tán lộng lẩy, và
tất cả nhân dân trong cửa sổ, hoặc ngoài đường phố, đều ca
tụng: ”Chúa ơi! Bộ y phục mới của Hoàng Đế sao mà huy
hoàng đến thế!”
Không một ai muốn nói rằng họ chẳng thấy gì hết, vì nói
như vậy, sẽ tỏ ra mình không làm tròn phận sự, và quá ngu
ngốc. Chưa có bộ y phục nào trước của Vua thành công như
thế.
”Nhưng ông Vua chẳng có gì trên mình hết!” Một đứa con
nít reo lên.
”Chúa thánh ơi! Các người có nghe tiếng nói của sự ngây
thơ vô tội không?”
Rồi người này thủ thỉ với người kia câu nói của đứa bé.
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”Vua chẳng có gì trên thân cả, một đứa bé con đã nói rằng
Vua chẳng có gì trên thân mình hết!”
”Vua chẳng có gì trên thân mình cả!” Cuối cùng tất cả nhân
dân đều la to lên như vậy.
Vị Hoàng Đế run lên, ông cảm thấy bọn dân kia có lý,
nhưng ông tự bảo phải dẫn đầu đám rước cho đến cùng, ông lại
càng vênh vang bước từng bước, bọn thị vệ theo sau, nâng cái
vạt áo sau không bao giờ có thật.
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Đôi giày gỗ của hạnh phúc
( Lykkens Kalosker )
1. Khởi đầu
Chuyện này xảy ra ở Kjøbenhavn, con đường đông, trong
một ngôi nhà gần công trường mới của Hoàng Gia. Ở đó có dạ
hội lớn, vì thỉnh thoảng cũng phải có dạ hội chứ, và như thế đó,
người ta được lần lượt mời đến. Một phân nửa của xã hội đã
đến nhập vào các bàn đánh bạc, và phân nửa kia còn đang chờ
bà chủ nhân phó tiếp cách nào - ”Nào! Bây giờ phải tìm ra cái
gì khác chứ!” - Mọi người đã đến, nói chuyện huyên thuyên.
Môt trong các đề tài, người ta nói đến thời Trung cổ. Vài người
cho rằng thời ấy tốt đẹp hơn thời chúng ta, Ông cố vấn Knap
bênh vực ý kiến ấy, hăng say cho đến nổi bà chủ nhà liền

150
hưởng ứng ông, và cả hai người đều hết sức bài bác những điều
mà Ørsted nói trong sách niên giám của ông, về các thời đại
xưa và mới, và cho rằng thời mới được đặt lên trên mọi thời, về
mọi điểm quan trọng.
Ông Cố Vấn nghĩ rằng thời đại của vua Hans là dễ chịu và
sung sướng nhất. Trong lúc bàn qua bàn lại, cuộc bàn cải bị cắt
ngang một lúc vì có người mang nhật báo vào, trong đó chẳng
có gì đọc hết, chúng tôi đi ra ngoài căn phòng đầu tiên, ở đó đã
đặt cất áo choàng, gậy, dù, và giày gỗ. Hai bà ngồi ở đó, một
trẻ, một già. Người ta tưởng họ đi theo bà chủ của họ, một bà
góa phụ hay độc thân già nào đó, nhưng quan sát kỹ, thì người
ta sẽ hiểu ngay rằng hai bà ấy không phải là hạng tôi tớ tầm
thường, tay họ đẹp thanh nhã quá, và dáng đi đứng của họ có
vẻ cao qúy hoàng tộc lắm, mà thật ra, họ đúng là hạng đó, y
phục của họ may cắt rất đặc biệt và táo bạo. Đó là hai bà Tiên,
bà trẻ không chắc là bà Tiên Hạnh Phúc, nhưng một trong đoàn
thị tỳ tùy tùng của bà reo rắt nhiều quà nhỏ hạnh phúc, bà Tiên
già, chính Tiên Đau Khổ, bà tự làm lấy công việc, để cho chắc
chắn hơn.
Hai bà kể cho nhau nghe họ đã đến tại đâu trong ngày ấy.
Cô thị tỳ tùy tùng bà Tiên Hạnh Phúc nói rằng cô chưa làm
được điều gì quan trọng, cô chỉ có che chở được một chiếc mũ
mới khỏi bị mưa ướt, chào một người đứng đắn một cách trang
trọng vô nghĩa, và vân vân, nhưng việc cô còn phải làm mới
thật là đặc sắc.
Cô nói:
”Tôi phải nói rằng ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật
của tôi, và trong dịp long trọng này, tôi được giữ một đôi giày
gỗ, mà tôi có phận sự mang đến cho loài người. Đôi giày gỗ
này có một năng lực đặc biệt, là người nào mang nó muốn
trong phút chốc đi đến nơi hoặc đến thời đại nào, tức tốc họ

151
được mãn nguyện ngay, người ấy sẽ được sung sướng ở cõi đời
này!”
Bà Tiên Đau Khổ nói:
”Ối chào! con người ấy sẽ đau khổ cùng cực, và sẽ cảm tạ
Thượng Đế về cái ngày mà họ tháo được đôi giày ấy ra khỏi
chân!”
Bà Tiên kia đáp lại:
”Bà nói cái gì vậy! Tôi sẽ đặt đôi giày này ở gần cửa, chắc
có người mang nhầm, và người đó sẽ sung sướng!”
2. Điều gì xảy ra cho ông Cố Vấn
Trời đã tối, Cố Vấn Knap, trí óc bận nghĩ đến thời đại của
vua Hans, muốn về nhà, ông ta đi nhầm đôi giày gỗ hạnh phúc,
thay vì đưa chân vào đôi giày gỗ của ông. Rồi ông đi ra đường
Đông. Nhưng vì sự kỳ diệu của đôi giày gỗ, ông đi vào thời đại
của vua Hans. Vì vậy, ông đặt chân vào đống bùn lầy của con
đường, vì vào thời đại đó, người ta chưa lợp đá các con đường.
Ông tự bảo: ”Ồ! sao ở đây khủng khiếp và nhơ bẩn thế!
Không có lấy một lề đường nhỏ, tất cả ánh sáng đèn đều tắt
ngấm cả!”
Mặt trăng chưa lên cao, hơn nữa, bầu không khí toàn sương
mù, cho nên bóng tối đã xâm chiếm tất cả. Nơi góc đường gần
nhất, có một ngọn đèn đường, đặt dưới bức tượng Thánh Nữ
Đồng Trinh, nhưng ánh sáng yếu ớt quá, ông để ý đến nó chỉ
khi đến tận dưới đèn, và mắt ông nhìn thấy hình tượng sơn phết
của bà mẹ và đứa con.
Ông nghĩ thầm, có lẽ đây là một tiệm đồ cổ, và người ta
quên đem cái bảng hiệu vào nhà. Hai người ăn bận theo lối xưa
đi ngang qua. Ông Cố Vấn tự bảo: ”Họ ăn mặc gì kỳ cục thế!
chắc là họ vừa ở một dạ hội trá hình nào mới ra”.
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Bổng chốc, nổi lên tiếng trống, tiếng địch, và một ánh sáng
ngọn đuốc chiếu sáng lên. Đi đầu là ban đánh trống, các đôi
đủa được xử dụng lanh lẹ. Tiếp theo sau, là những quân nhân
mang cung, ná. Người quan trọng nhất trong đám ấy, là một
nhà tu sĩ. Ngạc nhiên, ông Cố Vấn hỏi việc đó có ý nghĩa gì, và
người tu sĩ đó là ai.
Có người đáp:
”Đó là ông Giám Mục ở Sjælland!”
Trời! Ông Giám Mục làm gì thế nhỉ? Ông Cố Vấn nghĩ vậy,
và lắc đầu. Nhưng không có thể đó là ông Giám Mục được.
Nghĩ ngợi về sự việc này, ông Cố Vấn đi ngang qua con đường
Đông và trường Cầu Cao. Ông không tìm thấy cái cầu dẫn đến
chỗ lâu đài vua, mà lại chỉ thấy một con sông lớn, cuối cùng,
ông gặp được hai người trai trẻ đứng gần một chiếc đò. Họ hỏi:
”Thưa ông, ông có muốn qua hòn đảo không?”
Ông Cố Vấn:
”Đảo nào?”
Ông không hiểu rằng ông đang đi trong thời đại nào. Ông
tiếp:
”Tôi muốn đến Christianshavn!”
Hai người trai nhìn nhau.
”Xin các anh chỉ cho tôi cây cầu ở đâu!” - ông Cố Vấn nói ”Thật là xấu hổ, ở đây không có một ánh đèn nào, và bùn thì
đầy lên, như đi trong một hố bùn lầy!”
Ông càng nói với hai người trai trẻ, ông càng khó hiểu họ
hơn. Cuối cùng ông phải la lên:
”Tôi không hiểu ngôn ngữ Bornholm của các anh!”
Rồi ông quay lưng lại hai người kia, ông không tìm ra cây
cầu. Cũng không có bao lơn cầu! Thật là một trò bêu xấu ở
đây! Thời đại của ông không bao giờ trông khốn nạn hơn buổi
tối đó. Ta nghĩ nên gọi một chiếc xe. Nhưng xe ở đâu? Không
thấy chiếc nào cả. Hay là ta trở về tận công trường Hoàng Gia,
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ở đó chắc có nhiều xe cộ, nếu chẳng vậy, biết bao giờ ta mới về
đến Christianshavn!
Ông trở về hướng con đường Đông, đi gần hết khúc đường,
thì mặt trăng ló dạng.
Chúa ơi! Cái nghĩa lý gì mà ai dựng cái sàn thợ nề ở đây!
Ông tự bảo khi thấy cửa Đông, cửa này vào thời đại này nằm ở
cuối đường Đông.
Sau cùng ông tìm ra một cánh cửa, ngang qua cửa đó, ông đi
vào công trường mới của chúng ta, nhưng không, đó chỉ là một
cánh đồng rộng, điểm vài bụi cây xanh, và có một con sông
đào chảy ngang qua. Con lạch đào hay một con sông? Ở bờ bên
kia, vài túp lều gỗ dựng lên cho bọn thủy thủ xứ Halland, vì
vậy nơi ấy gọi là Hallandsaas.
Ông Cố Vấn than phiền: ”Hoặc là ta đã thấy bà tiên
Morgana, hoặc là ta đã say rượu! Cái này nghĩa lý gì? Cái kia
nghĩa lý gì?”.
Ông trở bước lại, nghĩ chắc chắn rằng mình đã bị bệnh. Trở
vào con đường, ông nhìn các ngôi nhà một cách chăm chú hơn.
Phần lớn các ngôi nhà đều bằng cừ và cọc, nhiều cái lợp bằng
rạ khô.
Ông thở dài: ”Không! Thật là ta bị ốm rồi! Nhưng ta chỉ có
uống một ly rượu mạnh thôi, nhưng một ly ấy cũng đã quá sức
ta rồi. Với lại, người ta đã làm sai, khi cho chúng ta dùng rượu
mạnh và cá mòi nóng. Ta phải nói lại với bà chủ nhà. Nếu ta
trở lại nhà bà ấy, và thử cho họ biết ta đang ở trong tình trạng
nào đây. Nhưng đó là sự ngu ngốc! Họ chẳng yên ngủ rồi sao!”
Ông tìm nhà ông, nhưng không có cách nào tìm thấy.
”Thật là khủng khiếp! Ta không nhận ra con đường Đông
nữa! Không có một cửa tiệm nào! Ta chỉ thấy toàn là các cửa
hàng khổ sở, như ta đang ở tại Roeskilde hay là ở Ringsted! Ôi!
Ta bị bệnh rồi! Chẳng ích gì mà giữ gìn nữa! Nhưng nhà ta
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đâu? Nó khác trước quá, mà trong đó có nhiều người đã thức
giấc. Hà! Ta ốm thật rồi!”
Ông tìm ra một cánh cửa hé mở, để xuyên qua một chút ánh
sáng. Đó là một quán ăn vào một thời xưa kia, một thứ quán
rượu. Căn phòng giống như những hành lang ở Đức. Vài người
đứng đắn thủy thủ, trưởng giả Copenhagen, đang ngồi trước ly
bia, mải mê trò chuyện, không để ý gì đến con người vừa vào.
Ông Cố Vấn nói với bà chủ tiệm đang đi đến gần ông:
”Xin lỗi bà, tôi đang bệnh, bà có thể giúp gọi cho tôi một
chiếc xe để đi Christianshavn không?”
Bà kia nhìn ông, lắc đầu. Rồi bà nói bằng tiếng Đức. Ông
Cố Vấn nghĩ ra rằng bà không biết tiếng Đan Mạch, điều đó,
với cách thức y phục bà, càng làm cho bà tin rằng ông Cố Vấn
là một người ngoại quốc. Nhưng bà cũng chóng hiểu rằng ông
không được khỏe, bà liền đưa cho ông một bô nước lấy ở
giếng, hơi mặn mặn. Ông Cố Vấn hai tay ôm đầu, thở dài, và
nghĩ đến sự kỳ lạ của mọi sự quanh ông. Ông hỏi, để nói lên
một cái gì, khi thấy bà chủ tay cầm một tờ giấy rộng lớn:
”Có phải là tờ nhật báo hôm nay đó không?”
Bà chủ quán không hiểu ông nói gì, nhưng vẫn đưa cho ông
tờ giấy. Đó là một bản in bằng gỗ, hình dung một hiện tượng
khí quyển được ghi nhận trên thành phố Cøln. Ông Cố Vấn
cảm xúc vì thấy được một tài liệu cổ xưa, ông nói:
”Cái này thật là vật cổ kính. Nhưng làm sao bà có được
trong tay tài liệu quý giá này?”
Thật là quý giá, nhưng sự kiện hiện tượng này chỉ là một
chuyện hoang đường. Người ta giải nghĩa hiện tượng này như
là một thứ Bắc cực quang, thực ra chỉ là đo điện khí tạo ra.
Những người ngồi gần đó, nghe lời ông ta nói, và nhìn ông
có vẻ ngạc nhiên. Một người đứng lên, cất mũ chào, và nói một
cách rất trịnh trọng:
”Chắc ông là một nhà đại thông thái, thưa ông?”
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”Ồ không!” - ông Cố Vấn đáp - ”tôi có thể biết một tí chút
về mọi việc, như mọi người vậy thôi!”
Người kia nói:
”Modestia (sự nhủn nhặn) là một đức tính tốt, vả lại tôi có
thể nói về lời giải thích của ông: mihi secus videtur, nhưng tôi
sẳn lòng bỏ cái judicium của tôi!”
Ông Cố Vấn:
”Thưa ông, tôi có thể biết tôi có hân hạnh nói chuyện với ai
đây?”
Đáp:
”Tôi là baccalaureus về các thứ Thánh ngữ!”
Câu trả lời làm vừa lòng ông Cố Vấn. Cái tước hiệu kia
đúng khớp với bộ y phục của người kia. Ông tự bảo: ”Chắc ông
này là một ông giáo làng già, một hạng người ta cũng còn gặp
thời nay ở Jylland.”
Ông kia tiếp:
”Chắc chắn đây không phải là một locus docendi. Nhưng tôi
xin yêu cầu ông vui lòng bàn tiếp. Ông chắc chắn thông thạo về
cơ sự.
”Thưa vâng, tôi thường đọc những quyển sách xưa bổ ích,
nhưng tôi cũng rất thích chuyện đời nay, ngoại trừ quyển:
”Truyện ngày nay”, chúng ta đã có sẳn quá nhiều trong thực
tại!”
”Truyện hàng ngày?” - Ông giáo sư hỏi lại:
”Vâng, tôi muốn nói đến những quyển truyện ngày nay!”
”Ồ!” - Ông kia cười -”Nhưng truyện ấy cũng khá xảo, người
ta đọc ở nơi chốn triều đình. Đức vua thích nhất là truyện về
ông Iffven và ông Gaudian, nói về ông Artus và các vị kỵ sĩ
bàn tròn. Vua thường hay giởn về vấn đề ấy với các vị đại
thần!”
Ông Cố Vấn nói:
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”Tôi chưa đọc truyện đó. Chắc hẳn là một tiểu thuyết rất
mới mà Heiberg đã cho xuất bản!”
Ông kia đáp:
”Không, không phải ông Heiberg xuất bản, mà chính là ông
Godfred!”
”Vậy thì ông đó là tác giả, và cũng là một cái tên rất xưa, vì
ở Đan Mạch, có lẽ ông ấy là nhà xuất bản đầu tiên!”
”Vâng, đó là nhà xuất bản đầu tiên của chúng ta!” - Người
kia đáp - Cứ như vậy, câu truyện kéo dài. Một ông trưởng giả
nói về bệnh dịch đã xảy ra mấy năm về trước, ông cho đó là
bệnh dịch năm 1484, và ông Cố Vấn thì cho đó là bệnh dịch tả,
và mọi sự đều êm xuôi. Trận chiến bọn cướp bể năm 1490 rất
mới mẻ, đề tài ấy không thể tránh khỏi, bọn cướp bể nước Anh
đã bắt nhiều chiếc tàu ở Rhed, ông Cố Vấn thì đã theo dõi kỹ
càng biến cố năm 1801, cũng đồng ý để bài xích bọn người
Anh. Câu truyện sau đó, lại bị trục trặc nhiều hơn, vì mỗi lúc,
hai bên đều kẻ nói gà người nói vịt. Ông giáo baccalaurens lại
rất dốt, những lời nói thông thường của ông Cố Vấn được ông
kia cho là quá đà, và huyền hoặc.
Họ nhìn nhau, và khi ông Cố Vấn nói về những chuyện xa
xôi, thì ông baccalaurens lại nói bằng tiếng La Tinh, tưởng như
vậy dễ hiểu nhau hơn, nhưng vô ích.
Bà chủ hàng kéo tay áo ông Cố Vấn, hỏi:
”Ông đã khá chưa?”
Ông liền trở về thực tại, vì trong câu truyện với ông giáo
già, ông đã quên tất cả những gì đã xảy ra. ”Chúa ơi! Tôi đang
ở đâu đây!” Chỉ nghĩ nhớ đến đó, đầu óc ông quay cuồng.
Một người la lên:
”Chúng ta sẽ uống rượu mạnh! Rượu mật ong, hay là bia
Bremer. Và xin mời ông uống với chúng tôi!”
Hai người tớ gái vào, một người mang hai màu sắc trên mũ.
Họ rót rượu, và chào kính, rồi ra đi.
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”Cái này là cái gì? Cái này là cái gì?” Ông Cố Vấn tự hỏi,
và ông cũng uống rượu với bọn trưởng giả. Họ tranh nhau dành
riêng ông, một cách rất dễ thương, mà ông thì thấy càng lạc
lỏng, ngơ ngác, và khi một người trong bọn nói: ”Ông này đã
say rồi” Ông lại tin rằng ông say thật, và xin người ta gọi cho
ông một chiếc xe, nhưng những người kia lại cho rằng ông nói
tiếng Nga.
Chưa bao giờ ông chung bọn với những người vô học và thô
tháp như thế này. Ông tưởng tượng xứ sở ông đã lùi lại vào
thời đại vô thần. ”Đây là một giai đoạn hải hùng nhất của đời
ta!” – Ông nghĩ vậy.
Vừa lúc ấy, ông có ý luồn xuống dưới gầm bàn, bò ra cửa,
rồi chạy trốn, nhưng bất chợt bọn kia trông thấy, hiểu ý ông,
liền tóm lấy chân ông, rồi thì, may phúc cho ông, đôi giày gỗ
đánh liên hồi xuống mình ông, làm tan ảo thuật.
Ông Cố Vấn thấy rõ một ánh đèn le lói trước mắt ông, và
sau ngọn đèn, là một ngôi nhà lớn. Ông biết ngôi nhà ấy, là các
nhà kế cận, đó chính là con đường Đông, con đường của chúng
ta bây giờ, mà ai cũng biết. Ông đang nằm dài trên mặt đất, hai
chân đạp trên một cánh cửa, và ngay trước mặt, người tuần
đêm đang ngủ ngồi. ”Chúa ơi! Sao tôi lại nằm ngay giữa lộ mà
mơ mộng như thế này!” – Ông tự nghĩ – ”Phải rồi, đây là con
đường Đông! Kìa, nó sáng sủa và đầy màu sắc! Nhưng cũng
ghê gớm thật, cái ly rượu mạnh kia, đã làm cho tôi điêu đứng!”
Hai phút sau, ông lên xe đi về Christianshavn. Ông nghĩ nhớ
lại nơi hải hùng ông đã trải qua, và tán thán thực tại hiện hữu,
thời đại của chúng ta, mặc dù không hoàn hảo, nhưng cũng hơn
thời đại mà ông vua đang sống.
Vậy, về phần ông Cố Vấn, mọi sự đã yên đẹp.
3. Câu truyện anh tuần đêm.
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Anh bổng nói: ”Ồ kìa! Một đôi giày gỗ. Chắc là của ông
Trung Úy ở trên kia. Đôi giày đang nằm trước cửa ông”.
Anh tuần lương thiện muốn nhấn chuông để trả đôi giày gỗ,
vì ở trong còn có ánh sáng đèn, nhưng rồi anh nghĩ không nên
đánh thức mọi người khác trong nhà, cho nên anh chẳng làm gì
hết. Anh tự bảo: ”Chắc là thích lắm, nếu ta mang đôi giày như
thế này. Da giày sao mà mềm mại thế! Mà đôi giày cũng vừa
chân mình. Nghĩ con người kỳ thật. Ông Trung Úy có thể đã
lên giường, nhưng bạn tin rằng ông ta đã làm như vậy chưa?
Ông đi đi lại lại trong phòng, ông là một người sung sướng.
Ông không có bà vợ, cũng không có bầy nhóc con. Tối nào ông
cũng đi dạ hội. Mình muốn được như ông, như vậy mình sẽ là
người được sung sướng”.
Khi anh tuần vừa nói lên điều ước nguyện đó, thì đôi giày
gỗ anh vừa mang vào, đã làm cho lời ước có kết quả ngay. Anh
tuần đinh có ngay cái phong độ, và cách suy tư của ông Trung
Úy.
Ông đang ở trên kia, trong phòng ông, ngón tay cặp lấy một
miếng giấy đỏ, trên đó là một bài thơ, một bài thơ mà chính
ông Trung Úy là tác giả. Ông này, quả thật không một lần nào
trong đời đã có ý hướng viết lách, nhưng khi người ta diễn tư
tưởng ra bằng chữ viết, thì đây là đoạn thơ. Người ta đọc trên
tờ giấy:
“Tôi muốn giàu có”
Tôi muốn giàu! Ôi! khi còn là trẻ nít,
Cao vừa thước, không hơn, không ít,
Đã bao lần tôi tự bảo với tôi:
Ta muốn giàu! Ta sẽ là sĩ quan,
Ta sẽ mang đồng phục,
Một thanh gươm, với nhiều lông trên mũ,
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Rồi tôi trở thành sĩ quan, thực sự,
Nhưng giàu, tôi đâu có giàu! Ôi! khốn khổ,
Cầu xin Chúa giúp tôi!
Trẻ, vui sống, một đêm tôi đang ngồi,
Một cô bé 7 tuổi hôn môi tôi,
Vì tôi giàu, giàu về chuyện cổ, truyện phiêu lưu,
Trái lại, quá nghèo nàn, về tiền bạc,
Cô bé không thích gì ngoài truyện tôi kể,
Và như vậy, tôi giàu có,
Không giàu vàng, khốn nổi,
Chúa biết cho tôi!
Tôi muốn giàu! Bây giờ vẫn là lời cầu nguyện,
Cô bé lớn rồi, không còn 7 tuổi nữa,
Cô đẹp, thông minh, và tốt, tốt lắm,
Nếu cô biết câu chuyện của tim tôi,
Nếu cô còn cho tôi …tình bạn!
Nhưng tôi nghèo, tôi phải nín câm, khổ sỡ!
Chúa đã muốn vậy!
Tôi muốn được giàu, với cuộc đời đầy đủ tiện nghi,
Tôi không ký thác nổi băn khoăn trên giấy,
Người tôi yêu, nếu em muốn hiểu tôi,
Em hãy đọc bài thơ này, như bài thơ tuổi trẻ,
Nhưng hay hơn là em đừng hiểu gì cả,
Nghèo, tương lai tôi mù mịt, than ôi!
Chúa ban phúc cho em!”
Phải, người ta viết những câu thơ như vậy khi người ta yêu.
Nhưng con người có lý trí không đem in thơ ấy. Trung Úy, tình
yêu và nổi nghèo cùng cực, đó là một hình tam giác, hay, nếu
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người ta muốn, thì đó là nửa con súc sắc gãy cửa hạnh phúc.
Ông Trung Úy cảm nhận rõ vậy, ông tựa đầu vào khung cửa sổ,
và thở dài thườn thượt: ”Anh tuần đêm kia còn sướng hơn ta
nhiều! Anh ta không biết đến cái ta gọi là sự thiếu thốn. Anh ta
có mái nhà, người vợ và bầy con, những kẻ khóc cho sự nổi ưu
sầu của anh, vui với cái vui của anh! Trời ơi! Tôi sẽ sướng hơn
tôi bấy giờ, nếu tôi có thể đổi hình thành anh tuần đêm kia, vì
anh hạnh phúc hơn tôi!”
Vừa lúc ấy, anh tuần đêm trở lại anh tuần đêm, vì nhờ ảo lực
của đôi giày gỗ hạnh phúc, mà anh đã thành ra Trung Úy, và
như chúng ta vừa thấy anh lại càng ít thỏa mãn với địa vị mới,
anh lại thích trở lại địa vị cũ của anh. Vậy anh tuần đêm trở lại
anh tuần đêm.
Anh tự bảo: ”Thật là một giấc mơ xấu xí, nhưng cũng kỳ
cục thật! tưởng ta là ông Trung Úy trên kia, điều đó chẳng vui
thích gì cả. Ta mất đi người vợ và bầy nhóc, chúng từng làm
mòn da ta vì những chiếc hôn.
Anh ngồi xuống lại, lắc đầu. Giấc mơ vẫn lẩn quẩn trong trí
óc, anh ta vẫn còn đôi giầy gỗ dưới chân. Một ngôi sao sa, rạch
bầu trời trước mắt anh.
Anh tự bảo: ”Ngôi sao rơi chỗ kia, nhưng cũng còn đủ. Ta
muốn nhìn những vật ấy gần kề, nhất là mặt trăng, vì mặt trăng
tan ngay trong tay ta nắm lấy nó. Anh sinh viên mà vợ ta giặc
quần áo thường mặc đó, nói: ”Khi chúng ta chết, chúng ta bay
từ người này đến người nọ. Chắc là chuyện láo, nhưng cũng có
thể vui. Ta muốn nhảy một cái lên trên kia, thân hình ta có thể
ở yên đấy, trên bậc cửa”.
Ở đời, bạn thấy không, có những điều mơ uớc mà người ta
phải thận trọng khi nói lên, và cần nhất là người ta phải khéo
léo dè dặt, nếu người ta có đôi giày gỗ hạnh phúc dưới chân.
Đây, hãy nghe chuyện xảy ra cho anh tuần đêm.
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Bọn người thường chúng ta, phần đông chắc biết tốc độ mà
hơi nước cung cấp, chúng ta nhận thấy trong lúc đi xe lửa, hoặc
đi tàu trên biển, nhưng tốc độ ấy cũng như bước chân của loài
noãn bộ sinh vật, hay là của con ốc, nếu đem so sánh với tốc độ
ánh sáng. Ánh sáng bay đi 19 triệu lần nhanh hơn con ngựa đua
nhanh nhất. Mà điện lực lại đi mau hơn nữa. Cái chết là một
kích động của đìện lực đánh vào tim, linh hồn được thoát ra
bay đi với cánh của điện lực. Trong 8 phút vài giây, ánh mặt
trời du hành trên 20 triệu dặm nghìn, theo chân điện lực mau
lẹ, linh hồn con người cần dùng ít thì giờ hơn để làm cuộc du
hành ấy. Khoản cách giữa các ngôi sao đối với tốc độ ấy, còn
gần hơn là khoản cách giữa các thành thị lớn, khoản cách giữa
các ngôi nhà của các bạn chúng ta, dù các ngôi nhà ấy rất kề
cận nhau. Dù sao, sự điện chạm vào tim làm cho hình hài ta
mất hiệu dụng, nếu ta không có đôi giày gỗ hạnh phúc dưới
chân như anh tuần đinh kia.
Trong vài giây đồng hồ, anh tuần đinh đã đi vượt quá
52.000 dặm nghìn, khoản cách giữa chúng ta với mặt trăng. Ai
cũng biết rằng mặt trăng được cấu tạo bằng những chất liệu nhẹ
hơn quả đất nhiều, nó nhẹ như người ta thường nói: mềm như
tuyết mới rơi. Anh tuần đinh đang đứng trên một trong những
miệng núi lửa tròn mà chúng ta chỉ biết được trên bản đồ mặt
trăng của bác sĩ Madler. Vì, các bạn biết chứ? Ở phía trong,
miếng núi lửa đi thẳng đứng xuống một chảo sâu, sâu bằng một
dặm Đan Mạch. Ở dưới đó, là một thành phố giống như một
lòng trắng trứng trong một ly nước, mềm nhủn, và cũng có
những tháp, những mái tròn, những hành lang màu cánh bướm,
trong suốt đong đưa trong bầu không khí thật là nhẹ. Trên đầu
anh tuần đinh, quả đất bay liện như một hòn lửa lớn. Ở đó, có
nhiều sinh vật, tất cà, chắc chắn là ta gọi bằng con người,
nhưng những con người khác loại chúng ta. Họ cũng có lưởi,
và không có ai bắt buộc linh hồn anh tuần đinh hiểu tiếng họ,
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nhưng linh hồn ấy rồi cũng hiểu. Linh hồn anh tuần đinh rất
hiểu ngôn ngữ loài người sống trên mặt trăng. Họ thảo luận về
trái đất, và nghi ngờ rằng ở trên quả đất khó có sinh vật, không
khí quá dày đặc, cho nên người mặt trăng không thể ở đó được.
Họ cho rằng chỉ có mặt trăng mới có sinh vật, mặt trăng chính
là hoàn cầu, trên đó mọi loài đều có từ xưa ra.
Nhưng chúng ta hãy trở lại dưới kia, nơi con đường Đông,
và xem thử cái xác của anh tuần đêm ra sao. Anh ta ngồi bất
động trên mặt đất, ngôi sao mai từ tay anh rơi xuống, mặt anh
hướng về mặt trăng để theo dỏi linh hồn anh đang du hành trên
đó.
Một người bộ hành hỏi anh:
”Mấy giờ rồi? Anh tuần đêm!”
Nhưng anh không trả lời. Người kia xô nhẹ một cái, thân
hình anh mất thăng bằng, anh ngả chồng kềnh ra. Anh đã chết.
Người bộ hành vừa xô anh rất sợ hải, anh tuần đêm đã chết,
đang nằm chết đó.
Rồi mọi người đều biết chuyện, nói về chuyện đó, và vào
lúc sáng sớm tinh sương, họ đem xác anh vào bệnh viện.
Nghĩ cũng vui, khi ta tưởng tượng linh hồn anh trở về tìm
cái xác anh, ở đường Đông, nhưng lại tìm không thấy. Chắc cái
linh hồn ấy chạy đến sở cảnh sát trước hết, rồi đến văn phòng
tìm người và vật mất tích, rồi cuối cùng cũng chạy đến bệnh
viện. Xác anh tuần đinh đã đưa vào bệnh viện, đặt vào trong
phòng tẩy uế, ở đó người ta dĩ nhiên bắt đầu lột đôi giày gỗ của
anh ra. Và đúng lúc ấy, linh hồn anh đi vào, xáp vào xác, thế là
bổng chốc anh tỉnh dậy. Anh đoán chắc chưa lúc nào trong đời
anh mà anh đã trải qua một đêm kinh khủng như đêm vừa rồi.
Dù có cho anh 2 đồng để sống lại những cảm giác ấy, anh cũng
không muốn. Nhưng bây giờ hết cả rồi.
Cùng ngày ấy, người ta cho anh về, nhưng đôi giày gỗ vẫn
để lại bệnh viện.
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4. Một hồi kinh nguy. Một bài học thuộc lòng. Một cuộc du
hành độc đáo.
Người dân thủ đô Kjøbenhavn đều biết lối vào của bệnh
viện Frederik, nhưng truyện này chắc có vài người không phải
dân thủ đô, nên chúng tôi cần tả vắn tắc cửa vào bệnh viện ấy.
Bệnh viện cách đường lộ bởi một bức tường chấn song cao,
những chấn song hở nhau một khoản nhỏ đủ cho các nội trú
sinh viên ốm nhất có thể len lỏi qua được, để thỉnh thoảng làm
một cuộc viếng thăm ngắn ngủi trong thành phố. Cái phần khó
lọt qua được trong thân thể, là cái đầu. Ở đây, cũng như luôn
luôn ở trong đời, những cái đầu nhỏ thường được sung sướng
hơn cả. Chừng ấy cũng tưởng đủ vào đề. Một người sinh viên
trẻ nhất, có cái đầu tương đối to đối với cái thân anh, nhận lảnh
phần gác vào buổi tối ấy. Trời mưa như xối. Mặc dù bị hai việc
trở ngại ấy, anh sinh viên lại muốn ra phố. Anh nghĩ, chỉ cần
15 phút thôi, chẳng cần phải báo cáo với ông gác cổng, vì anh
chỉ cần len qua hàng rào chấn song thôi.
Đôi giày gỗ của anh tuần đêm đang bị bỏ quên ở đó. Anh
sinh viên không có một ý nhỏ nào về sự linh thiêng của đôi
giày hạnh phúc ấy, anh xỏ chân vào giày, và bây giờ chỉ cần
xem anh có thể len qua hàng rào chấn song bệnh viện được
không, trước nay anh chưa hề thử. Anh đến trước hàng rào
chấn song. Anh tự bảo: ”Chúa ơi! Sao tôi thích lọt cái đầu ra
ngoài thế! Và bổng chốc đầu nhỏ hay to chẳng cần, đầu anh
cũng lọt qua được, nhờ sự huyền bí của đôi giày. Bây giờ thì
đến phiên cái thân hình.
”Ái! Tôi to quá! Tôi tưởng cái đầu là khó lọt hơn hết. Thế
mà tôi không làm sao lọt qua được”.
Anh muốn rút đầu ra, nhưng không được. Anh có thể xoay
trở cái cần cổ, chỉ được vậy thôi. Phản ứng đầu tiên của anh là
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một sự giận dỗi, sau đó lòng can đảm của anh xuống đến dưới
số không. Đôi giày gỗ hạnh phúc đã đặt anh vào trong một
trường hợp khó chịu nhất, và khốn thay, anh không có cái ý cầu
xin thoát nạn, anh cứ vùng vẩy, mà vẫn không ra khỏi được.
Mưa rơi, không thấy có ai đi ngang qua đường. Anh cũng
không với tay được đến cái giây chuông, làm sao anh thoát
thân được? Anh tính rằng chắc anh phải bị kẹt như vậy cho đến
sáng mai, rồi phải tìm một anh thợ rèn, để dủa chấn song,
nhưng những việc ấy chắc không phải chỉ trở bàn tay là được,
tất cả bọn trẻ con trong ngôi trường đàng trước sẽ nhào đến
xem, tất cả bọn người trong quán mới cũng sẽ đến xem anh bị
bêu xấu. Chắc là sẽ có một cuộc tề tựu đông đảo hơn lễ Agava
khổng lồ năm trước. Anh sinh viên tự bảo: ”Hù! Máu đọng lại
cả trên đầu tôi! Thật là đến phải điên mất! Ôi! Trời ơi! Tôi
muốn sao thoát được ra gấp, thoát mau!”.
Đó là câu anh phải nói từ trước. lúc này, vừa nói chưa xong
câu, cái đầu anh đã được tự do, anh chạy bay vào bệnh viện,
lòng xúc động vì sự việc xảy ra cho anh do đôi giày gỗ!
Nhưng đừng nghĩ rằng mọi sự đã chấm dứt. Không, và về
sau còn khốn khổ hơn nữa. Đêm ấy, người ta có trình diễn văn
nghệ trên sân khấu nhỏ con đường Kannikestrædet. Phòng đã
đầy khán giả. Trong đó có các bài trình diễn, có một bài thơ
mới. Hãy nghe đây:
”Cặp kính của bà dì,
Bà tôi rất đổi thông minh,
Thời xưa, chắc đã cực hình chết treo,
Bà biết, biết hết, và nhiều hơn nữa,
Năm sẽ đến, bà đều thấy trước,
Cho đến năm 40, đâu phải ít gì!
Nhưng bà không nói rõ ra,
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Năm sau sẽ xảy việc gì?
Có gì quan trọng? tôi rất muốn rõ,
Số phận tôi, và nghệ thuật, xứ tôi,
Tôi muốn biết, nhưng bà không muốn nói,
Tôi thúc bà, và tôi được như ý,
Đầu tiên bà im lặng, rồi bà càu nhàu,
Nhưng tôi xem như chẳng đáng quan tâm,
Vì tôi là đứa cháu cưng, tôi cần nói ra điều ấy,
Chỉ lần này, tao sẽ chiều mày,
Nói xong, bà trao tôi cặp kính,
Mày sẽ đến nơi nào mày muốn,
Đến một nơi, đông đảo, hội hè,
Mày để ý đến người nào mày thích,
Nhìn đám đông qua cặp kính này,
Mày sẽ thấy, hãy tin tao đi,
Đám đông người dàn ra như những lá bài,
Lá bài ấy sẽ cho mày thấy,
Điều gì rồi sẽ xảy ra đây –
Tôi cảm tạ và ra đi. Tôi muốn thấy –
Nhưng tôi tự hỏi, đâu đây nơi đông đảo?
Ở Langelinje? Ô, đến đó để nhức đầu,
Đi qua đường Đông? Ô, quá nhiều bùn lầy,
Hay vào rạp hát? Ừ, đó là nơi vui thích –
Buổi đọc thơ sắp được diễn ra,
Tôi đã đến, anh muốn biết? Tôi xin giới thiệu,
Anh cho phép? Tôi mang cặp kính dì tôi,
Chỉ để nhìn - Đừng, quý vị đừng đi ra?
Để xem quý vị ra sao, những lá bài nói lên thời đại,
Quý vị im, thế là đồng ý,
Để cám ơn, tôi sẽ giải bày,
Chúng ta cùng nhau chơi trò này,
Tôi sẽ đoán vận mệnh quý vị, của tôi, xứ sở,
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Tôi sẽ nhìn xem lá bài nói gì đây,
(Anh mang cặp kính lên mắt)
Ừ nhỉ! Đúng quá! Phải rồi, có chuyện vui cười,
Ồ, quý vị không lên đây để xem,
Điều tôi thấy thật là kỳ lạ,
Kỳ lạ, vì nơi đây chẳng có vua nào,
Và những bà đầm cơ, tôi thấy từng hàng dài,
Cái gì đến, đằng kia, là chuồn là bích,
Bây giờ tôi sẽ nhìn kỹ hơn,
Tôi thấy kìa, rất đỉnh đạc, một bà đầm bích,
Đang tương tư tên bồi rô,
Ô, tôi say mê cảnh tượng ấy,
Trong nhà này, rất nhiều tiền bạc,
Và nhiều kẻ lạ mặt, đến từ mọi nơi trên thế giới,
Nhưng đó không phải là điều chúng ta muốn biết,
Các quốc gia nhóm họp? Nào, quý vị có,
Nhật báo, về sau mình sẽ đọc,
Nếu tôi nói ra bây giờ, tôi sẽ làm hại cho tờ báo,
Tôi sẽ lấy mất miếng ngon của báo,
Kịch trường? thời hiếu? tác phong? chuyện vặt?
Không, tôi không muốn tòa soạn giận tôi,
Còn tương lai tôi? Vâng, quý vị biết:
Việc của mình, mình rất quan tâm.
Tôi thấy, tôi không thể nói điều mình thấy,
Quý vị sẽ biết, khi nó vừa xảy ra,
Ai là người sung sướng nhất, trong chúng ta ở đây?
Người sung sướng nhất, tôi sẽ tìm ra dễ dàng,
Đó là, nhưng thôi, nói ra làm người ta khó chịu,
Mà cũng có thể làm phiền nhiều kẻ khác,
Ai sống lâu nhất, ông này, bà kia?
Không, đó là những điều không nên nói,
Hay tôi tiên tri về,
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Không, về, không, về, không, về?
Đó cuối cùng tôi chẳng còn biết đến tôi nữa,
Tôi ngần ngại,
Người ta rất dễ làm mất lòng, người nào đó,
Thôi, bây giờ tôi sẽ tìm xem,
Người ta sẽ nghĩ gì, tin gì,
Về tài tiên tri của tôi,
Ông nghĩ rằng – Xin mời ông, ông nói gì?
Quý vị tưởng cuối cùng chẳng có gì cả,
Quý vị chắc đây chỉ là tiếng động huyền ảo,
Vậy tôi xin rút lui,
Thưa quý vị, trong buổi họp,
Tôi sung sướng, ít nhất,
Là được biết ý kiến quý vị!”
Bài thơ được đọc một cách tuyệt diệu, và người tài tử được
một sự thành công lớn. Trong đám thính khách, có anh sinh
viên của bệnh viện. Anh hình như đã quên đi cuộc phiêu lưu đã
xảy ra đêm qua, anh vẫn còn đôi giày gỗ, vì không ai đến tìm
đôi giày ấy hết, và vì dính bùn, anh có thể dùng nó được. Anh
rất hài lòng về bài thơ.
Câu chuyện ám ảnh anh, anh rất muốn có cặp kính như vậy.
Chắc chắn nếu người ta biết xử dụng nó, người ta có thể nhìn
vào trong tim của mọi người, điều ấy theo anh chắc chắn sẽ
quan trọng hơn là nhìn biết việc xảy ra trong năm sau, vì các
việc ấy rồi mọi người đều biết, trong lúc không ai thấy được
trong tim của mọi người.
Anh tự bảo: Ta có thể tưởng tượng rằng trong số các ông,
quý bà ở hàng ghế đầu - nếu ai đọc được trong lòng họ, ừ, phải
có một cánh cửa để nhìn vào, mọi người như một cửa tiệm. Hà!
Mắt ta sẽ thỏa thuê soi bói nhìn vào cửa tiệm. Trong các bà ăn
bận đúng thời trang ấy, trong bà ấy, cửa tiệm trống không,
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nhưng cũng phải có những cửa tiệm đầy đủ hơn chứ! Ừ! Tôi
biết một tiệm, đứng đắn hết sức, nhưng than ôi! Phải, cái anh
bán hàng ở đó, và cả cửa tiệm đều khổ sở vì anh ấy. Từ trong
tiệm này, hay tiệm kia, đều có tiếng mời mọc: ”Vào đây! Xin
quý vị vào đây!” Ừ, ta cũng muốn vào đó, như một ý nghĩ đẹp
đẽ đi vào lòng của họ.
Và chắc là nhờ ma lực của đôi giày gỗ, anh sinh viên biến
mất và một cuộc du hành phi thường bắt đầu trong tim của các
khán giả ở hàng đầu. Trái tim đầu tiên anh vào, là tim của một
bà. Nhưng anh bổng thấy như đi vào trong một viện chỉnh
hình, một bệnh viện trong đó ông bác sĩ cắt những cục u của
người bệnh, đặt nó lại ngay ngắn. Anh sinh viên bước vào
trong phòng treo đầy trên tường những cánh tay, chân đúc bằng
thạch cao. Nhưng có điều phân biệt, là ở viện chỉnh hình, các
chân tay đúc ấy được làm khi người bệnh vào đó, chứ ở đây,
trong con tim này, các chân tay ấy đều đúc và giữ gìn sau khi
họ ra đi. Đó là những hình đúc về các tật cơ thể hay tật khác
của bạn bè, được giữ lại.
Anh sinh viên vội đi qua trái tim đàn bà khác. Tim này trông
như một ngôi nhà thờ to lớn và thánh thiện. Con bồ câu trắng
của sự ngây thơ vô tội bay lượn trên điện thờ. Anh rất muốn
quỳ xuống, nhưng anh cần đi qua quả tim tiếp theo. Anh còn
nghe văng vẳng tiếng phong cầm, và anh tự cảm thấy mình tốt
hơn, anh thấy mình xứng đáng hơn để vào chính điện khác.
Phòng nầy là một gầm gác khốn khổ, với một bà mẹ bị bệnh.
Nhưng qua cửa sổ mở, ánh mặt trời chiếu ấm, những đóa hoa
hồng xinh tươi nghiên chào trong cái chậu gỗ đặt trên mái nhà,
và hai con chim xanh màu da trời ca hót nổi vui của trẻ con,
trong lúc bà mẹ cầu phúc cho đứa con gái.
Ra khỏi đó, anh sinh viên phải bò bằng tay và chân, vào
trong một nhà hàng thịt chật ních, anh chỉ toàn gặp thịt và thịt,
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đó là con tim của một người giàu có và được kính nể, mà cái
tên chắc có ghi trong niên giám.
Rồi anh đi vào tim của bà vợ ông ấy. Đó là một ngôi nhà
mát trên núi đã tan nát. Cái hình chụp của ông chồng dùng làm
cái chong chóng báo hướng gió, cái chong chóng ấy gắn liền
vào hai cánh cửa, mở ra đóng lại theo cử động của ông chồng.
Sau đó, anh vào một căn phòng bằng kính, như căn phòng
chúng ta thấy ở lâu đài Rosenborg, nhưng các tấm kính phóng
đại mọi hình một cách không thể tưởng tượng. Ngay giữa căn
phòng, đang ngồi như một vị Đạt Lai Lạt Ma, cái tôi vô nghĩa
của người đó, tự ngắm mình trong tư thế vĩ đại của nó.
Rồi, anh sinh viên tưởng mình đang ở trong một cái bao nhỏ
hẹp đựng kim, đầy cả kim nhọn. Anh nghĩ: ”Đây chắc là tim
của cô gái già” Nhưng không, con người ấy là một vị sĩ quan
trẻ tuổi, được nhiều thứ huy chương, chắc là một người dũng
cảm và có trí.
Anh sinh viên thấy chóng mặt khi anh ra khỏi con tim cuối
cùng của hàng đầu. Anh không thể tập trung các ý nghĩ tản mát
của anh, và nghĩ rằng có lẽ trí tưởng tượng quá đà của anh đã
tạo bậy ra các thứ đó.
”Chúa ơi! –Anh tự bảo - Chắc là tôi sắp điên rồi! Ở đây sao
mà nóng nực một cách kỳ cục thế! Máu tụ lên óc tôi!”. Rồi anh
nghĩ đến tai nạn hôm qua, lúc cái đầu anh bị kẹt trong song sắt
của hàng rào. ”Chắc tôi bị đau đầu từ đó. Tôi cần phải đi tắm
hơi mới khá được. Tôi muốn ngay bây giờ được nằm trên chậu
hơi!”
Bổng anh thấy anh nằm trên chậu hơi nước nóng cao độ,
nhưng anh vẫn còn mang quần áo, với giày, với đôi giày gỗ.
Những giọt nước nóng hổi rơi từ trên trần nhà xuống mặt anh.
”Hù!”
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Anh la lên, anh liền nhảy xuống để tắm nước lạnh. Đứa bé
gác phòng tắm hét lên khi thấy con người bận áo quần đàng
hoàng ở đó.
Anh sinh viên đủ lanh trí để nói nhỏ với tên gác:
”Đây là một trò đánh cuộc!”
Nhưng điều săn sóc đầu tiên, là khi anh vào phòng anh, anh
ấp trên ót và suốt dài trên lưng, một miếng cao ban miêu, để
cho nổi điên cuồng được trục xuất ra.
Ngày mai, lưng anh nhuộm đầy máu, đó là tất cả những gì
anh hưởng được của đôi giày gỗ hạnh phúc.
5. Sự biến hình của anh công chức
Người ta chắc không quên anh tuần đêm, anh nhớ đến đôi
giày gỗ anh bắt được và đã mang vào bệnh viện. Anh đến đó để
lấy lại, nhưng vì ông Trung Úy và không ai muốn nhìn nhận
đôi giày, nên đôi giày được đưa vào sở cảnh sát.
Một viên chức nói, khi nhìn thấy đôi giày:
”Sao giống y đôi giày của mình, phải có cặp mắt của anh
thợ giày mới phân biệt nổi!”
Một đứa bé mang giấy tờ đi vào:
”Thưa ông viên chức!”
Ông này quay ra, trao đổi vài lời với đứa bé, nhưng rồi, ông
ta lại ngắm đôi giày. Ông rất lúng túng không biết đôi bên phải
hay đôi bên trái là giày của ông. Chắc là đôi bị ướt, ông tự bảo.
Ông đã lầm: đó là đôi giày hạnh phúc. Nhưng sao sở cảnh sát
không bị lầm nhỉ? Ông liền xỏ chân vào, thu gọn vài giấy tờ
vào bọc, lấy thêm giấy cặp nách, những tài liệu mà ông phải
đọc và chép lại khi về nhà.
Hôm nay là sáng chủ nhật, thời tiết rất tốt. Ông nghĩ nên đi
dạo chơi ở Frederiksberg, đó là điều tốt cho ông. Rồi ông ra đi.
Không ai yên tâm và giỏi dắn hơn người viên chức trẻ kia, ta
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có thể cho phép ông đi dạo chơi một lát, đìều ấy chắc sẽ tốt cho
ông, sau nhiều buổi mài quần trên ghế. Ban đầu, ông đi tự
nhiên, không nghĩ ngợi gì cả, đôi giày không có cơ hội để trổ
tài huyền ảo của nó.
Trên đường đi, anh gặp một người quen, một thi sĩ trẻ, anh
ta kể rằng ngày mai anh ta sẽ đi nghĩ hè.
Anh viên chức nói:
”À, tốt, vậy là anh đi nữa. Đúng anh là một người sung
sướng và tự do. Anh có thể bay đến nơi nào anh muốn, còn bọn
tôi, bọn tôi đều mang cái xích ở chân!”
Thi sĩ đáp:
”Nhưng cái xích ấy lại nối chặc chẻ vào cây nuôi dưỡng
anh. Anh không âu lo gì đến ngày mai, và khi anh già, anh có
lương hưu!”
”Số phận anh dù sao cũng tốt hơn. Ngồi mà làm thơ, có gì
thích hơn! Mọi người đều khen tụng anh, và anh làm chủ đời
anh! Nhưng, anh cũng có thể thử, ngồi cả ngày mà giải quyết
việc vụn vặt như tôi!”
Thi sĩ lắc đầu, anh viên chức lắc đầu, mọi người giữ lấy ý
kiến của mình và chia tay nhau.
Anh viên chức nghĩ bọn thi sĩ là một giống người riêng biệt.
Mình muốn thử đi vào bản chất họ, trở thành một thi sĩ, và ta
tin chắc rằng ta sẽ chẳng làm thơ để than thân trách phận, như
những kẻ khác -Hôm nay chính là một ngày mùa xuân, thích
hợp với con người thi sĩ. Không khí trong sạch đặc biệt, mây
tuyệt vời, cỏ cây xanh um lại có mùi hương. Đã lâu năm nay ta
mới cảm thấy như vậy trong lúc này.
Người ta thấy anh chàng đã trở thành thi sĩ. Điều này không
rõ ràng lắm, vì có ngu ngốc lắm mới cho rằng thi sĩ khác hẳn
mọi người thường. Có thể trong bọn người thường, vẫn có
những người có bản chất thi nhân bằng vạn người thi sĩ. Điều
khác biệt là thi sĩ có một ký ức tinh thần dai dẳng, thi sĩ có thể
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giữ ý tình cảm nhận, cho đến lúc chúng mang một hình thức
ngôn ngữ rõ rệt và trong sáng, điều ấy thì người thường không
thể đạt được. Nhưng từ một bản chất tầm thường qua một bản
chất thông minh đặc biệt, luôn vẫn là một sự biến chuyển, và
sự biến chuyển ấy đã xảy ra cho anh viên chức.
Anh tán thán: ”Ô! mùi hương kỳ diệu! làm ta nhớ lại hoa
đồng thảo của dì Lone. Ừ, lúc bấy giờ mình còn là một đứa bé.
Chúa ơi! đã bao năm nay ta không nghĩ đến điều đó. Bà dì thật
là một gái già quá tốt. Dì ở đằng kia, phía sau sở Thị Trường
chứng khoán. Bà luôn luôn có một cành hay vài nhánh xinh
tươi ngâm trong nước, cho nên dù mùa đông có gay gắt bao
nhiêu, hoa đồng thảo vẫn tỏa mùi hương đặc biệt, trong lúc
mình đặt những đồng xu nóng trên mặt kính phủ đầy giá lạnh,
để tạo ra những lỗ hổng trên mặt cửa kính đó. Quang cảnh ở đó
rất đẹp. Phía ngoài, trong lạch đào, những chiếc tàu bị kẹt trong
tuyết cứng, bọn thủy thủ bỏ đi hết, một con qụa kêu quang quác
là kẻ cư trú độc nhất ở đó. Nhưng khi mùa xuân đến, mọi người
đều rộn rịp làm việc, vừa hát vừa hò reo Hu ra! Họ cưa mặt
tuyết cứng. Tàu bè được quét hắc ín lại, và buồm lạc đều được
sửa sang, rồi họ đi về các xứ lạ. Ta thì ở đây, phải ở luôn đây,
ngồi lỳ trong bàn giấy sở Cảnh Sát, và nhìn những kẻ khác đến
lấy giấy thông hành để xuất ngoại, đó là số phận của ta! -.Anh
thở dài thườn thượt, nhưng bổng anh ngừng lại. ”Chúa ơi, sao
tôi lại vậy! Chưa bao giờ tôi nghĩ đến hay cảm thấy như thế
này. Chắc là vì không khí mùa xuân. Thật là vừa đáng ngại,
vừa thích thú - Anh đưa tay rờ mấy tờ giấy trong bọc…những
cái này sẽ làm cho ta nghĩ đến điều khác!” – anh nói và để mắt
vào tờ giấy: ”Bà Sigbrith, bi kịch 5 hồi”.- Cái gì thế này? –
Chính là bút tích của ta. Ta đã sáng tác ra vở kịch này chăng?
”Câu chuyện tình trên tường thành hay là ngày lễ Cầu Nguyện
lớn” – Hài kịch trào phúng. Ủa, ta lấy đâu ra các thứ này? Phải
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rồi, đây là từ ban giám đốc nhà hát, những bản thảo bị từ chối,
và các thư kèm theo cũng chẳng lịch sự gì! Hùm! Hùm!”
Anh viên chức ngồi xuống trên một chiếc ghế. Trí óc anh
thức tỉnh, lòng anh xúc cảm. Một cách vô tình, anh ta ngắt một
đóa hoa gần nhất, đó là một cánh hoa cúc tầm thường. Những
điếu nhà thảo mộc nói tràng giang trong nhiều bài học, cành
hoa này chỉ nói lên trong một thoáng. Nó kể lại huyền sử của
sự đản sinh ra nó, sự mầu nhiệm của ánh sáng mặt trời làm nở
ra những cành hoa tươi đẹp, làm cho chúng tỏa mùi thơm, và
rồi người viên chức nghĩ đến cảnh tranh sống cũng làm nẩy nở
ra nhiều tình ý trong lòng người. Không khí và ánh sáng mặt
trời là người tình của hoa, nhưng ánh sáng vẫn chiếm phần
hơn, hoa thường hướng mặt về ánh sáng, rồi đến lúc ánh sáng
tắt, hoa xếp cánh lại, để ngủ trong hơi nóng nực nồng. Hoa tự
bảo: ”À, chỉ ánh sáng giúp cho mình thôi”. ”Ừ, nhưng không
khí giúp cho người thở!” – nhà thi sĩ thì thầm –
Gần chỗ đó, một đứa bé đứng, lấy cây gậy đập đập trên hố
bùn, giọt bùn bay lên làm lấm những nhánh cây xanh, và anh
viên chức nghĩ đến hàng triệu sinh vật li ti khó thấy, nằm ở
trong các giọt bùn ấy, và đã bị hắt lên đến một chiều cao, so
với hình hài của chúng, thì cũng ví như con người bị hắt lên
quá đám mây. Nghĩ đến điều đó, và đến sự thay đổi trong lòng
mình, anh mỉm cười: ”Ta ngủ, và nằm mộng!” quả cũng kỳ
thật, người ta có thể có một giấc mơ tự nhiên, và biết rằng đó
chỉ là một giấc mơ. Ta rất muốn nhớ lại tất cả sáng ngày mai
khi ta tỉnh giấc. Ta nghĩ rằng giây phút này, ta tỉnh thức nhất.
Ta có một cái nhìn rõ ràng trên mọi sự vật, ta thấy đầu óc ta
tỉnh táo lắm, nhưng ta chắc rằng ngày mai khi ta tỉnh dậy, khi
ta nhớ lại chút ít về các sự việc này, thì đó chỉ còn là những
điều ngu ngốc, ta vẫn có kinh nghiệm như vậy. Về những điều
hay ho tuyệt diệu, mà ta nghe hay thấy được trong giấc mơ,
cũng ví như vàng của bọn qủy lùn, khi ta nhận thứ vàng ấy
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trong giấc mơ, thì ta trở thành giàu có, với số vàng rực rỡ,
nhưng vào lúc ban ngày tỉnh giậy, thì đó chỉ là gạch ngói hoặc
lá vàng khô. ”Than ôi! – anh thở dài buồn bã - bầy chim ca hót
vui vẻ, và chuyền từ cành này qua cành kia, các người sung
sướng hơn ta quá! Bay lên, thật là một nghệ thuật kỳ thú. Sung
sướng thay người nào đẻ ra đã biết bay. Vâng, nếu ta có thể có
một hình hài khác, thì ta sẽ chọn hình con chim én nhỏ bé xinh
đẹp kia!”
Tức thì, tà áo và cánh tay áo của anh biến hóa thành cánh
chim, áo quần anh thành lông chim, và đôi giày gỗ thành móng
chim. Anh ý thức tất cả sự đổi thay ấy, và cười trong lòng:
”Bây giờ thì ta biết rằng ta đang ở trong giấc mơ, nhưng chưa
bao giờ ta có một giấc mơ kỳ quái như thế này”
Rồi anh bay lên cành xanh, và hát. Nhưng không có chút thú
vị nào trong tiếng hát, vì bản chất thi sĩ của anh đã mất đi rồi.
Đôi giày gỗ, cũng như người nào muốn chu toàn nhiệm vụ của
mình, chỉ có thể mỗi lần làm được một việc thôi. Anh muốn
thành thi sĩ, anh đã thành thi sĩ, bây giờ anh muốn thành chim,
thì anh đã hoá chim, và vì vậy, anh đã đánh mất đức tính trước
của anh.
Anh nghĩ: ”Kỳ thật, suốt ngày mình ngồi ở bàn giấy trong
sở cảnh sát, giữa chồng hồ sơ chán ngắt, và ban đêm thì mình
có thể mơ thấy mình bay như con én, trong khu vườn
Frederiksberg, thật cũng đủ tài liệu để viết lên một tấm kịch
bình dân rồi đó!”
Rồi anh bay trong đám cỏ, quay đầu nhìn tứ phía, gỏ mõ vào
cành cỏ mềm, mà anh trông như những cây dừa nước xứ bắc
Phi châu, so sánh với hình hài anh lúc ấy.
Sự việc ấy chỉ xảy ra trong chốc lát. Quanh anh trời đã tối
đen. Một vật gì to lớn rơi xuống trên mình anh, đó là một cái
mũ cát két của một đứa bé nào ở xóm nhà mới, một bàn tay
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luồn xuống, túm lấy lưng và cánh anh viên chức, làm cho anh
kêu lên chíp chíp. Trong phút hoảng hốt đầu, anh la to lên:
”Đồ mất dạy! ta là một viên chức sở cảnh sát!”
Nhưng đứa nhỏ chỉ nghe tiếng chim chíp, lại đánh vào mõ
anh, rồi đi luôn. Giữa đường, nó gặp hai học sinh lớp nhì, tôi
muốn nói về địa vị xã hội, chứ về sự thông minh, thì chúng dốt
nhất lớp. Hai học sinh ấy mua con én với 8 đồng xu, và như
vậy, anh viên chức đi đến Kjøbenhavn, vào trong một gia đình
ở Gothersgaden.
Anh viên chức nghĩ: ”Cũng may mà mình đang nằm mơ,
nếu không mình sẽ nổi giận rồi! Mình đã là thi sĩ, rồi bây giờ là
một con chim én chính hiệu. Phải, chính cái bản chất thi sĩ của
mình đã làm cho mình thành ra con chim. Cũng khổ, khi người
ta rơi vào tay bọn con nít. Ta rất muốn xem rồi đây sự thể sẽ ra
sao”
Bọn trẻ đưa con chim vào một phòng khách rất lịch sự. Một
bà béo mập cười toe toét tiếp đón bọn ấy, nhưng bà ta không
vui lòng thấy bọn nhỏ đem đến một con chim đồng, mà bà gọi
là con chim sơn ca. Nhưng thôi được, cho qua đi, bọn nhỏ phải
đem nhốt con chim vào lồng trong kia, gần cửa sổ. Bà vừa nói,
vừa cười: "Con chim này sẽ làm cho thằng Poppe thích thú”.
Bà quay lại nhìn một con vẹt to lớn đang đánh đu một cách
trang trọng trên vòng, trong cái lồng tuyệt đẹp bằng đồng đen.
”Hôm nay là ngày sinh nhật của thằng Poppe – bà nói rất giản
dị ngây thơ – con chim đồng nhỏ kia sẽ chào mừng nó”. Poppe
không đáp lại, nó đong đưa một con chim tước đẹp đẽ, đem
đến đây mùa hè trước, từ xứ nóng và thơm của nó, con chim
hót rất to.
”Đồ lẻo mép!” – bà kia nói và vất một cái khăn trắng vào
lồng của nó”Chíp chíp!” - con chim thở dài - ”thật là một cơn bão tuyết
lớn!” - rồi nó im luôn.
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Anh viên chức, hay như bà chủ nhà nói, con chim đồng nội,
được đặt vào một cái lồng nhỏ bên cạnh con kim tước, không
xa con vẹt. Câu nói độc nhất mà Poppe có thể nói bập bẹ, vào
trường hợp khá khôi hài này là: ”Nào, ráng làm con người!”.
Ngoài ra, những tiếng la hét của nó đều khó hiểu như tiếng ríu
rít của con kim tước, đối với mọi người, ngoại trừ anh viên
chức, vì anh cũng chính là một con chim. Anh hiểu rất rõ bọn
bạn bè của anh.
Con kim tước hát: ”Ta từng bay dưới những cây dừa nước
xanh um, những cây hạnh đầy hoa, tôi từng bay liệng với các
anh chị tôi trên những cành hoa tuyệt đẹp, và trên mặt hồ trong
suốt, dưới đó, cây cỏ làm dấu chào tôi. Tôi cũng đã thấy những
con vẹt xinh đẹp, đông, đông lắm, chúng nó kể nhiều chuyện
dài rất vui, và không bao giờ hết!”
Con vẹt đáp: ”Đó là loài chim hoang, chúng không được
nuôi dạy tử tế. Nào, hãy ráng làm người! - Sao anh không cười,
khi bà chủ và tất cả bọn người xa lạ đều cười, anh cũng có thể
cười được chứ? Thật là một tánh hết sức xấu, khi không biết
thưởng thức cái gì là vui. Nào, hãy ráng làm người!”
Con kim tước: ”Ồ! Mày có nhớ bọn con gái đẹp nhảy múa
dưới lều vải đang gắn những thứ cây đầy hoa không? Mày có
nhớ những trái cây linh thiêng, và nhựa tươi mát của những cây
hoang dại không?”
Con vẹt trả lời: ”Có, có, nhưng ở đây tôi sướng hơn. Tôi
được nuôi dưỡng, được đải ngộ như một người bạn. Tôi biết
rằng tôi thông minh, và tôi chẳng cần gì hơn nữa. Nào, hãy
ráng làm người! anh có tâm hồn thi sĩ, người ta bảo thế, còn
tôi, tôi có những kiến thức chắc chắn, và có trí. Còn anh, anh
có cái thiên tài đó, nhưng không có tư tưởng, anh đi lạc vào âm
điệu thiên nhiên cao siêu, vì vậy, người ta che anh lại, và bịt
mõ anh lại. Người ta không đối xử thế với tôi, họ mua tôi với

177
một gía rất đắc, tôi làm cho họ sợ vì cái mõ của tôi, vì tôi biết
khôi hài. Nào, hãy ráng làm người!”
Con kim tước líu lo: ”Ồ! xứ sở ấm áp đầy hoa của tôi ơi! tôi
muốn ca tụng những cây xanh đậm của người, những vùng bể
yên tĩnh, trong đó cành cây cúi xuống hôn mặt nước trong, tôi
nuốn ca ngợi anh chị tôi với màu sắc lóng lánh của xứ cây
xương rồng”
”Thôi, chấm dứt bi ca của mày đi!” – con vẹt lên tiếng
”Hãy nói cho chúng ta nghe điều gì đáng cười ấy. Cười, là
dấu hiệu của sự thông minh tuyệt đỉnh. Mày xem thử con chó
hay con ngựa có cười được không? Không, chúng chỉ khóc,
chứ cười là sản phẩm của con người. Hô! Hô! Hô!” – Poppe
cười lên, và nó thêm vào câu nói khôi hài của nó – ”Ráng làm
người đi!”
”Và mày, con chim nhỏ xứ Đan Mạch,” - con kim tước nói .
”đó mày cũng bị tù nữa sao? Chắc ở xứ mày, rừng núi lạnh
lắm, nhưng ít nhất có tự do, hãy bay đi!...Bọn họ quên đóng
cửa lồng mày, cửa sổ phía trên lại mở. Bay đi! bay đi!”
Anh viên chức thi hành ngay, anh vụt ra khỏi lồng. Vào lúc
ấy, cửa phòng bên cạnh kẻo kẹt hé mở, và con mèo trong nhà,
mắt xanh sáng rực, khôn khéo len vào, và đuổi theo con chim.
Con kim tước bay loạn xạ trong lồng, con vẹt đập cánh kêu
lên : ”nào, hãy ráng làm người!”.
Anh viên chức khiếp vía, nhưng anh trốn ra cửa sổ, bay trên
nhà và trên đường. Cuối cùng, anh có thể nghỉ mệt một tí trên
mái nhà.
Ngôi nhà trước mặt trông có vẻ quen quen, một cánh cửa sổ
mở ra. Anh bay vào đó, và đó chính là phòng của anh, anh đậu
lên mặt bàn.
”Hãy làm người đi!” – anh tự bảo mà không để ý đến câu
nói, đó là câu của con vẹt, và trong phút chốc, anh trở lại thành
anh viên chức, ngồi trên bàn –
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Anh nói:
”Chúa giúp ta! Làm sao ta lại lên bàn, và ngủ say như thế.
Đúng là ta vừa có một giấc mơ huyên náo. Đó là một câu
chuyện vô nghĩa!”
6. Điều tốt đẹp nhất của đôi giày gỗ tạo ra
Sáng mai, rất sớm, anh viên chức đang nằm trên giường,
bổng nghe gõ cửa.
Anh láng giềng cùng tầng lầu, một anh sinh viên sắp thành
mục sư đi vào. Anh nói:
”Ông cho tôi mượn đôi giày của ông, vườn ướt quá, mặc dù
có ánh mặt trời. Tôi muốn xuống đó, hút một ống điếu!”
Anh mang giày và trong chốc lát anh đã xuống vườn, ở đó
có một cây lựu và một cây lê. Một thửa vườn nhỏ như vườn
này, ở Kjøbenhavn, cũng được xem như một kỳ quan. Anh sinh
viên bước những bước dài trên lối đi trong vườn. Bây giờ mới
được 6 giờ. Ngoài đường, có tiếng còi của chiếc xe trạm.
Anh kêu lên:
”Ồ! Du lịch! du lịch! có cái gì thích hơn thế ở đời! Đó là
mục tiêu cao nhất của ước vọng tôi. Nổi rối ren trong lòng tôi
sẽ lắng dịu. Nhưng phải đi xa kia! Tôi rất muốn thấy nước
Thụy Sĩ kỳ diệu, muốn du hành qua Ý Đại Lợi!”
Cũng sướng là đôi giày có hiệu lực ngay tức khắc, nếu
không anh sẽ đi qua quá nhiều nước, quá nhiều đối với anh và
với chúng ta. Vậy là anh đi du lịch. Anh vào ngay nước Thụy
Sĩ, nhưng với 8 người khác chen chúc nhau bên trong chiếc xe
ngựa. Anh đau đầu, anh mệt mỏi nơi cổ, máu tụ xuống hai
chân, làm cho chân cứng lên, và đôi giày làm đau chân anh.
Anh dật dờ, nửa thức, nửa ngủ. Trong bọc áo bên phải của anh,
có một tờ tín dụng thư, trong bọc bên trái, bản thông hành, và
vài đồng vàng đựng trong cái túi tiền bằng da, may trên ngực
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anh. Trong mỗi giấc mơ chập chờn, anh thấy mất đi, khi thì vật
quý này, khi thì vật quý khác. Anh bổng nổi cơn sốt, đưa tay sờ
vào bọc bên phải, rồi bọc bên trái, sờ lên ngực, để xem những
vật ấy có còn không. Dù, gậy, mũ, đong đưa trên lưới để đồ và
che lấp một ít quang cảnh bên ngoài, thật là tuyệt đẹp. Anh
sinh viên giáo sĩ nhìn ra, và hát một bài mà ít nhất một thi sĩ
quen thuộc trước ta đã từng hát một lần bên xứ Thụy Sĩ, nhưng
chưa được in ra:
”Phải, đẹp như người ta mơ ước,
Tôi thấy dãy Bạch Sơn, anh ơi!
Nhưng cần nhất là phải có nhiều tiền,
Thì ở đây mới thích thú được!”
Cảnh thiên nhiên rộng rải, trang nghiêm, bao quanh. Những
cánh rừng tùng, bách trông như ngọn cây thạch thảo trên đỉnh
núi cao che khuất trong mây mù sương. Tuyết rơi, gió lạnh thổi
lên.
”Hừ!” - anh thở dài – ”nếu được ở bên kia dãy Alperne, ít
nhất cũng là vào mùa hè, ta có thể lảnh tiền với tờ giấy tín dụng
này. Sự lo âu về nó, làm cho ta không hưởng được vẻ đẹp của
Thụy Sĩ. Trời! tôi muốn qua bên kia dãy núi quá!”
Thế là anh đã qua bên kia. Anh đi xa vào nước Ý, giữa
thành phố Florent và La Mã. Hồ Tracymenes trải dài ra, trong
ánh sáng ban chiều, như đám vàng rực rỡ, giữa những ngọn núi
xanh đậm. Đây, là nơi Hannibal đánh bại Flaminius, nay có
những cành nho vươn lên xanh và yên tỉnh. Những đứa trẻ con
dễ thương, gầy, trần truồng, chăn một bầy lợn đen, dưới vùng
cây tước đào thơm ngát bên lề đường. Nếu ta muốn tả cảnh ấy
rõ ràng, thì có nhiều người la lên: ”Ồ! xứ Ý tuyệt diệu!”.
Nhưng anh giáo sĩ chẳng nói như thế, và các người đồng hành
trong chiếc xe cũng vậy.
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Hàng ngàn, hàng vạn muỗi độc bay theo xe, người ta đuổi
cây roi sim vùn vụt quanh mình, nhưng vô ích, chúng cứ đốt ta
như thường. Không có một ai trong xe mà mặt mày không sưng
lên và lấm đầy máu đỏ muỗi cắn. Những con ngựa khốn khổ
trông giống như cái xác chết, muỗi đọng lên từng mảng trên
lưng, và khi anh đánh xe xuống để cạo lưng ngựa, điều ấy chỉ
có ích trong chốc lát. Rồi thì mặt trời lặn xuống, khí trời dâng
lên lạnh buốt, bao trùm lấy cả thiên nhiên, thật chẳng vui thích
gì cả. Nhưng khắp cả núi, mây, đều nhuộm màu xanh dịu dàng,
trong sáng nhất.Vâng, hãy đến đó mà xem, còn hơn là nghe tả
cảnh, thật là tuyệt diệu! Những người hành khách cũng đồng ý
như vậy, nhưng - bụng đói, mình mệt, họ đều mong hết lòng
được đến một nơi trọ ban đêm. Nhưng nơi trọ ấy sẽ ra sao? Trí
óc mọi người đều bận lo âu đến chuyện đó, hơn là ngắm xem
phong cảnh.
Con đường đi vào một cánh rừng cây dẻ, cũng như ở xứ ta,
đi qua nhiều cây thúy liễu u nần, ở đó, là ngôi quán cô đơn.
Hàng chục kẻ ăn xin tàn tật đứng trước cửa, người xem còn khá
nhất có cái vẻ của ”người con trưởng của sự đói khát, đã đến
tuổi trưởng thành”, những người khác hoặc là mù, hoặc là có
hai cái chân khẳng kheo, phải bò bằng tay, hay là có những
cánh tay khô quắc, không còn một ngón. Đúng là sự đói khổ
trần truồng:
”Thưa các ngài! khổ quá!”
Họ rên rỉ, và đưa ra tứ chi bệnh hoạn của họ. Chính bà chủ
quán, cũng chân không, tóc bờm xờm, bận độc nhất chiếc áo
choàng bẩn thỉu, ra đón hành khách. Những cánh cửa đều buộc
vào nhau bằng chỉ sợi, phòng trọ trình ra như một sàn gạch bị
lủng. Bầy dơi bay trên trần nhà. Còn về mùi, thì…
”Ủa! chớ bà hàng dọn ăn cho chúng ta trong chuồng ngựa
hả?” - một người hành khách la lên - ”ít ra ở đó chúng ta cũng
biết được mùi gì chúng ta phải ngửi!”
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Các cửa sổ được mở ra, để có chút không khí. Nhưng vào
mau hơn không khí, là những cánh tay khô khốc, và điệp khúc:
”Khổ sở quá! thưa các ngài!” Người ta nhìn thấy trên tường
nhiều bích chương, chủ đề, mà phân nửa là để chống lại xứ Ý
đẹp đẽ.
Bửa ăn tối dọn ra, đó là một thứ cháo nước gia vị thêm tiêu
và dầu đã hôi, và cũng thứ dầu ấy trong sà lách, trứng thúi và
vài mồng gà quay là những món ăn chính. Đến rượu cũng có
mùi, thật là một bửa ăn hổn lốn.
Trong đêm, rương màn của các hành khách được chồng chất
trước cửa, một ông hành khách trông nom, trong lúc cả bọn đều
ngủ. Rồi anh giáo sĩ lảnh phần canh hàng. Ôi, không khí trong
kia thật là nặng nề, hôi nồng làm nghẹt thở, muỗi bay vo ve và
cắn đốt, bọn khốn cùng ngoài kia rên trong giấc ngủ.
Anh giáo sĩ thở ra:
”Ừ, đi du hành sướng thật! nhưng chỉ sướng nếu con người
ta không có hình hài. Nếu hình hài có thể nằm yên đó, mà để
cho thần trí bay đi. Đến đâu, ta cũng thấy lòng se lại vì vài điều
xấu. Điều tôi muốn, là cái gì tốt hơn nổi vui trong phút này.
Phải, tốt hơn, điều tốt nhất, những cái gì, tìm thấy ở đâu? Trong
thâm tâm, biết ta muốn cái gì, ta muốn đạt đến một mục tiêu
sung sướng hơn tất cả mọi người!”
Điều ước mong vừa nói ra lời, thì nó đã được thực hiện
ngay. Những tấm màn sáo dài trắng được buông xuống trước
cửa sổ anh, và ở chính giữa sàn phòng, là một áo quan thành
hình, trong đó anh được ngủ giấc ngủ yên lành của sự chết. Lời
mong muốn của anh được thành hình, và thân xác anh nằm yên
đó, thần trí anh bay đi du lịch. Đừng có cho người nào là sung
sướng trước khi người đó nằm yên trong mồ, nhà triết học
Solon đã nói. Câu danh ngôn ấy nay đã được chứng xác.
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Mỗi xác chết là một tượng nhân của sự bất tử. Còn nhân sự
trong chiếc áo quan đen cũng không trả lời cho ta câu hỏi mà
người sống đã viết hai ngày trước đây:
“Sự im lặng của người, ôi cái chết bách thắng,
Làm cho chúng ta sợ hãi,
Dấu tích chỉ còn là nấm mồ trong nghĩa địa,
Cái thang Jacob của tư tưởng bị gãy rồi chăng?
Ta chỉ sống như lá cỏ trong ruộng chết ư?
Thế giới không thấy nổi khổ lớn nhất của chúng ta!
Ôi con người,
Con người đơn độc cho đến giây phút cuối cùng,
Quả tim trong đời, bị đè nén nhiều hơn,
Khi nó bị đất vất lên chiếc áo quan của người!”
Hai người cựa quậy trong phòng. Chúng ta đã biết họ, đó là bà
Tiên của sầu khổ, và Sứ Giả của hạnh phúc. Cả hai nghiên xuống
xác của người chết.
Sầu khổ nói:
”Anh thấy không? Cái đôi giày hạnh phúc kia có đem lại cho
loài người hạnh phúc gì đâu?”
Hạnh phúc nói:
”Ít nhất, nó cũng đem đến cho người nằm chết ở đây, một sản
nghiệp vĩnh viễn!”
”Ồ không!” - sầu khổ trả lời - ”nó tự ra đi, chứ có ai gọi nó đi
đâu. Sức mạnh tinh thần của anh ta ở đây không đủ để trả các thứ
thuế mà theo số phận anh, anh phải trả. Tôi sẽ giúp anh ta một
việc!”
Bà liền lấy đôi giày gỗ ra: giấc ngủ của sự chết đã chấm dứt, anh
giáo sĩ đứng lên.
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Bà Tiên sầu khổ biến mất, đôi giày gỗ cũng mất luôn. Bà ta chắc
chắn nhận đôi giày ấy là sở hữu của chính mình.
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Cành hoa Bạch Cúc
( Gaaseurten )
Nghe tôi kể này! Ở miền quê, bên lề đường, có một ngôi biệt thự. Chắc anh
có thấy ngôi biệt thự đó. Trước nhà, có một thửa vườn nhỏ, với
một hàng rào song thưa sơn màu. Bên cạnh hàng rào, dưới một
cái hào, một cây bạch cúc mọc chen trong đám cỏ non tươi.
Mặt trời chiếu sáng, đẹp và nóng đối với cây hoa ấy, cũng như
đối với những hoa lớn lộng lẩy khoe khoang trong vườn. Bạch
cúc lớn lên từng giờ.
Một buổi sáng, hoa cúc mãn khai với những cành trắng nhỏ,
giống như những tia nắng chung quanh mặt trời , và nhụy vàng
ở giữa. Hoa không nghĩ rằng người ta không thấy nó trong đám
cỏ, và nó là một đóa hoa nghèo nàn bị khinh khi. Không, hoa ta
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rất bằng lòng, hướng mặt về mặt trời, và nghe con họa mi hót
trong không trung.
Cành hoa bạch cúc bé nhỏ sung sướng như vào ngày chủ
nhật, thật ra hôm nay là ngày thứ hai. Bọn trẻ con đều đi đến
trường. Trong lúc chúng đang ngồi trên ghế nhà trường và học,
hoa cũng đứng trên đầu cành xanh nhỏ của nó, và cũng học,
nhờ mặt trời và tất cả những gì nó thấy quanh nó. Nó hiểu rằng
chủ nhật quá tốt, và thấy rằng những gì nó cảm nghĩ thầm lặng
đều được diễn tả rõ ràng trong tiếng hót của con sơn ca. Hoa
bạch cúc ngắm nhìn con chim với một niềm kính trọng, con
chim sung sướng có thể hót và bay, nhưng hoa cũng không
buồn lòng vì không làm được như chim. Nó tự bảo: ta thấy và
nghe, mặt trời chiếu vào ta, và gió hôn ta. Ồ! Ta hưởng được
bao nhiêu điều quý báu!
Sau hàng rào song thưa, nhiều thứ hoa sang cả khác vươn
mình lên. Nhưng nếu chúng không có hương, chúng càng tỏ vẻ
kiêu kỳ hơn. Hoa thược dược tự cho mình to lớn hơn hoa hồng,
nhưng to nhỏ mà kể gì! Hoa uất kim hương có nhiều màu sắc
rực rỡ, chúng tự biết vậy, và đứng thẳng thân lên, để cho người
ta dễ ngắm chúng hơn. Tất cả các thứ hoa ấy không để ý gì đến
cành hoa bạch cúc nhỏ nhoi ở dưới kia, nhưng hoa bạch cúc lại
nghĩ nhiều đến chúng, và tự bảo thầm: ”Ồ! sao các thứ hoa kia
xinh đẹp đến thế! con chim đẹp đẽ kia chắc sẽ hạ xuống các
thứ hoa ấy để viếng thăm chúng. Nhờ ơn Chúa, ta ở gần đây,
và ta sẽ được chứng kiến cảnh tượng ấy!”
Vừa lúc hoa nghĩ thế, thì chíp chíp! Con chim sơn ca bay
đến, không phải đến với hoa thược dược hay hoa uất kim
hương, không, mà lại đến trong đám cỏ, với hoa bạch cúc
nghèo nàn. Hoa hoảng hốt lên vì vui mừng, cho đến nổi nó
không còn biết suy nghĩ gì được nữa.
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Con chim nhỏ nhảy quanh hoa bạch cúc và hót: ”Ồ! cỏ non
xanh quá! Ồ! Cành hoa nhỏ bé xinh xinh với vàng trong lòng,
và bạc trên áo!”
Điểm vàng giữa hoa bạch cúc, giống như vàng thật, và
những cành hoa nhỏ lại là một màu bạc sáng.
Người ta không thể tưởng tượng được niềm vui sướng của
hoa bạch cúc, con chim lấy mỏ hôn nó, hót cho nó nghe, và rồi
cất cánh bay lên trời. Phải đến một khắc đồng hồ, mới làm cho
hoa bạch cúc hoàn hồn. Hơi thèn thẹn, nhưng sung sướng vô
cùng, nó nhìn lại đám hoa trong vườn: chúng phải thấy cái vinh
hạnh mà nó vừa được hưởng, và hạnh phúc tràn đầy của nó,
chúng phải hiểu nổi vui sướng của nó. Nhưng các hoa uất kim
hương vẫn đứng thẳng mình như trước, và chúng có vẻ thộn
mặt ra, đỏ mặt lên, vì chúng bất mãn. Hoa thược dược thì
chương cái đầu to ra, xì, may mà chúng không biết nói, nếu
không hoa bạch cúc sẽ phải nghe nhiều chuyện khó chịu. Cành
hoa bạch cúc nhỏ bé biết rằng các hoa kia đều cáu giận, và điều
ấy làm cho nó phiền lòng. Vừa lúc ấy, một cô thiếu nữ vào
vườn với một con dao sắc bén, đi thẳng đến đám uất kim
hương, và cắt cành này đến cành khác. Hù! bạch cúc thở ra,
thật là kinh hải, bây giờ chúng hết cả rồi! Rồi cô gái đi vào với
mấy cành uất kim hương. Hoa bạch cúc hài lòng lắm, vì được
che dấu trong đám cỏ, và là một cành hoa tầm thường nhỏ bé.
Hoa rất tri ân về số phận trời cho nó, và khi mặt trời lặn, nó xếp
cánh lại, ngủ, và suốt đêm mơ về mặt trời và con chim nhỏ.
Sáng ngày mai, khi hoa bạch cúc sung sướng mở cánh ra,
như những cánh tay nhỏ bé đưa lên không khí và ánh sáng, nó
vừa nghe tiếng chim sơn ca hót, nhưng tiếng hót rất buồn. Con
chim khốn khổ kia có lý do để buồn: nó bị bắt và nhốt vào một
cái lồng treo gần cửa sổ mở. Trước kia, nó hót về sự bay nhảy
tự do, sung sướng, nó hót ca tụng lúa xanh non trong đồng
ruộng, và mọi chuyến du hành bay cao trên không trung bằng
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hai cánh của nó. Con chim khốn khổ không vui được nữa, nó bị
nhốt tù trong lồng!
Hoa bạch cúc bé bỏng, muốn đến cứu nó, nhưng biết làm
thế nào! Đâu có dễ! Hoa quên hết chung quanh nó, mọi sự đều
tốt đẹp, mặt trời ấm và rực rỡ, những cành hoa của nó trắng và
xinh biết bao nhiêu! Nó chỉ nghĩ đến con chim bị cầm tù, mà
nó không thể làm gì để giúp đỡ được.
Và kìa, hai đứa trẻ con ra vườn. Mỗi đứa cầm trong tay một
con dao, bén sắc sáng loáng, như con dao cô gái hôm qua dùng
để cắt hoa uất kim hương. Chúng đi thẳng đến hoa bạch cúc,
hoa chẳng hiểu chúng nó muốn làm gì.
Một đứa bé nói:
”Mình có thể cắt ở đây một đám cỏ cho con chim sơn ca!”
Rồi chúng bới một vuông đất chung quanh hoa bạch cúc,
hoa này nằm chính giữa đám cỏ vuông ấy.
Đứa kia nói:
”Hãy ngắt cành hoa này!”
Hoa bạch cúc sợ run lên, vì đối với nó, bị ngắt đi, tức là mất
mạng sống, nhưng hoa lại thích sống, lúc này nó biết rằng nó sẽ
được đến gần con chim sơn ca trong lồng của nó, với đám cỏ
kia.
Đứa bé đầu tiên nói:
”Thôi, để cành hoa ấy lại. Nó cũng làm đẹp cho chỗ này!”
Và cành hoa bạch cúc được tha mạng, và đưa vào lồng con
sơn ca.
Con chim khốn khổ kia lớn tiếng than vãn về sự tự do đã
mất, và đập cánh vào song sắt của cái lồng. Hoa bạch cúc bé
nhỏ không nói được, không thể thốt ra một lời an ủi, mặc dầu
nó rất muốn thế. Buổi mai qua đi.
Con sơn ca bị tù nói:
”Ở đây không có nước, mọi người đều đi hết, họ quên cho
tôi nước uống. Cổ tôi khô nóng lên, tôi có cả lửa và nước đá
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trong thân hình, khí trời lại oi ả. Ôi! Tôi phải chết, và vĩnh biệt
ánh sáng ấm áp của mặt trời, cỏ xanh non, và tất cả sự huy
hoàng do Chúa tạo ra!”
Rồi nó rúc mỏ vào trong đám đất cỏ tươi để tìm chút ít ẩm
ướt. Nó bổng nhìn thấy cành hoa bạch cúc, nó chào hoa, lấy mỏ
hôn vào hoa, và nói:
”Hoa nhỏ bé khốn khổ ơi! Ở đây mày cũng sẽ héo hon mất!
người ta đem mày cho tao, mày và đám cỏ xanh kia, để thay
thế cho cả thế giới rộng rải mà ta có ngoài kia! Mỗi cuống cỏ
phải hóa ra cho tao một cây xanh, mỗi cành hoa trắng của mày
phải thành một đóa hoa thơm. Hừ! đám cỏ này, cành hoa nhỏ
này, chỉ làm cho tao nhớ tiếc những gì tao đã mất!”
Hoa bạch cúc nghĩ phải làm sao mà an ủi nó, nhưng hoa
không thể nhúc nhích được một cành hoa nhỏ. Nhưng mùi
thơm tỏa ra từ đóa hoa trắng lại mạnh hơn ngày thường nó có!
Con sơn ca nhận thấy vậy, và mặc dầu nó sắp chết khát, nó bị
dày vò khổ sở, nó chỉ bứt ngọn cỏ xanh, chứ không động đến
hoa.
Chiều đến, vẫn chưa ai đem đến cho con chim khổ sở một
giọt nước. Nó liền trải cánh đẹp đẽ ra, rung rung cánh, kêu lên
vài tiếng kêu nảo ruột. Cái đầu nhỏ của nó đưa vào cánh hoa,
lòng nó tan vỡ vì ước muốn và nhớ tiếc. Và hoa bạch cúc cũng
không thể xếp lại cánh để ngủ, nó nghiên mình xuống đất, vẻ
buồn thảm.
Bọn trẻ con chỉ đến đó sáng hôm sau, khi chúng thấy con
chim đã chết, chúng khóc, khóc nhiều, và đem chôn nó trong
một ngôi mộ nhỏ chưng đầy cành hoa các thứ. Xác con sơn ca
được đặt vào trong một cái hộp màu hồng, bọn trẻ muốn làm
cho nó một đám tang vương giả. Chúng đã quên con chim, lúc
còn sống và còn ca hát, chúng đã để cho con chim chịu khổ
trong lồng. Bây giờ chúng lại cho nó một ngôi mộ đẹp và nhiều
nước mắt.
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Nhưng còn đám đất cỏ, không ai nghĩ đến cành hoa bạch
cúc đã đem đến cho con chim nhỏ một tình cảm sâu đậm, cành
hoa đã ước mong làm sao an ủi được con chim!”
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Tên lính chì gan dạ
( Den standhaftige Tinsoldat )
Ngày xưa có 25 tên lính chì anh em sinh ra cùng một lần,
bởi một cái thìa bằng chì cũ kỹ.
Chúng đều bồng súng trên tay, đầu ngó thẳng, đỏ và xanh,
bộ quân phục cũng khá đẹp. Câu nói thứ nhất chúng được
nghe, khi người ta mở cái hộp đựng chúng, là: ”Những tên lính
chì!”. Một đứa trẻ la lên câu ấy và vổ tay. Đứa bé được chúng,
vì hôm ấy là ngày lễ sinh nhật của nó. Nó liền đem bày cả lên
bàn. Mỗi tên lính chì giống đúc mỗi tên lính khác, chỉ một tên
có vẻ khác biệt: tên ấy chỉ có một chân, vì đã được đúc ra lần
cuối, khi không còn đủ chì nữa. Nó cũng vẫn đứng vững trên
cái chân độc nhất, như bọn kia đứng trên đủ hai chân, và chính
là vì nó mà có câu chuyện lạ lùng này.
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Trên bàn bọn lính được bày ra, có nhiều đồ chơi khác. Món
đồ chơi mà người ta để ý nhất là một toa lâu đài xinh đẹp bằng
giấy bìa. Qua các cửa sổ mở, người ta có thể trông thấy phòng
khách. Bên ngoài, những cây con bao quanh một tấm gương
hình dung một cái hồ. Những con thiên nga bằng sáp lội trên
đó và ngắm mình trong đó. Tất cả trông xinh xinh, nhưng món
đẹp nhất là một cô gái nhỏ đứng trước cửa tòa lâu đài, cô cũng
được cắt từ bìa giấy, cô mang một cái váy bằng vải phin màu
sáng, và một giải băng xanh trên vai, như là một cái màn. Ngay
giữa dải băng, được đính lên một cái vảy lấp lánh, to bằng bộ
mặt của cô. Cô bé đưa hai tay lên trời, vì cô là một vũ nữ. Cô
đưa một chân lên cao quá, tên lính chì không thấy được, và ngỡ
rằng cô cũng chỉ có một chân như anh ta.
Anh nghĩ: ”Đây là một cô vợ cho ta. Nhưng cô ở giai cấp
cao, cô ở nhà lầu. Còn ta, ta chỉ có một cái hộp, với 25 người
trong đó, cái hộp kia không phải chỗ cho cô ở. Nhưng dù sao,
ta cũng cố làm quen với cô”.
Rồi anh ta nằm dài ra sau một hộp thuốc hút cũng để trên
bàn. Từ chỗ đó anh lính có thể nhìn thấy cô gái, cứ tiếp tục
đứng trên một chân mà không mất thăng bằng. Chiều đến, tất
cả bọn lính chì kia đều vào hộp, và những người trong nhà đều
đi ngủ. Lúc ấy, các đồ chơi bắt đầu chơi đùa, nghĩa là thăm
viếng nhau, đánh lộn nhau, và nhảy múa. Bọn lính chì làm ồn
lên trong hộp, vì chúng cũng muốn dự trò chơi, nhưng không
thể dở nổi cái nắp hộp. Cái kẹp hộp nhảy lộn nhào, viên phấn
giởn với tấm thạch bản đen. Tiếng ồn ào làm cho con chim yến
thức dậy, nói líu lo, ngâm thơ nữa. Chỉ hai người không động
đậy, là cô vũ nữ và anh lính què. Cô vẫn đứng yên vững vàng
trên ngón chân, hai tay đưa lên cao. Còn anh, anh cũng không
kém vững vàng trên cái chân độc nhất, và cặp mắt không một
phút rời khỏi cô.
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Chuông báo nửa đêm, và cờ lắc! nắp hộp thuốc vụt đứng
lên. Nó không đựng thuốc, không một mảy may thuốc, mà
đựng một cành cây gài vào cọc, đó là một cái bẩy. Cái bẩy nói:
”Anh lính chì kia, anh đừng có nhìn sững như vậy!”
Anh lính chì làm như không hề nghe tiếng.
Cái bẩy tiếp:
”Được rồi, ngày mai anh sẽ thấy!”
Sáng mai, bọn trẻ con đến, tên lính chì được đặt lên cửa sổ,
và, vì cái bẩy hay vì gió, cánh cửa sổ bổng mở ra, và tên lính
chì nhào đầu xuống từ tầng lầu ba. Thật là một cuộc du hành
chớp nhoáng, anh lính một chân trở lên trời, đứnh thẳng với cái
mũ cát két, cây lưỡi lê đâm vào giữa hai tảng đá.
Bà giúp việc nhà và đứa trẻ chạy ngay xuống để tìm anh
dưới kia. Họ gần đạp lên trên mình anh, nhưng chẳng tìm ra
anh. Nếu tên lính chì kêu lên ”Tôi đây” họ sẽ dễ dàng tìm thấy
anh, nhưng anh nghĩ kêu lên thì không xứng đáng, vì anh đang
mặc quân phục.
Mưa đổ xuống ào ào, thật là một trận mưa rào. Khi dứt mưa,
có hai đứa bé lêu lỏng ngoài đường đi đến. Một đứa la lên:
”Kìa! một tên lính chì! Nó sẽ đi tàu thủy bây giờ!”
Hai đứa bé làm một chiếc tàu bằng giấy, đặt anh lính vào
giữa tàu, và rồi, chiếc tàu thủy trôi theo dòng suối. Hai đứa bé
chạy theo một bên và vổ tay. Trời! trong suối, sóng to quá, và
nước chảy mạnh quá! Cũng là vì trời vừa mưa như thác. Chiếc
tàu giấy bị tròng trành, lên xuống, có khi đi quay vòng một
cách đột ngột quá làm cho tên lính chì hồi hộp. Nhưng anh vẫn
vững chải, không sờn lòng, và nhìn ra phía trước, tay vẫn bồng
súng.
Bổng chiếc tàu đi vào dưới tấm đá bắt qua dòng suối. Ở đó,
tối đen như cái hộp cũ của tên lính.
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Anh tự hỏi: ”Mình đi đâu đây? Ồ! Chính là lỗi của cái bẩy.
Nếu ít nhất có cô gái cùng ở trên tàu này, thì mình chấp nhận
cho tối đen hơn nữa!”
Vừa lúc ấy, một con chuột cống hiện ra, nó ở dưới tấm đá
làm cầu.
Chuột cống hỏi:
”Anh có giấy thông hành không? Đưa xem!”
Nhưng anh lính chì im lặng, và nắm vững khẩu súng hơn,
chiếc tàu vẫn trôi, và con chuột theo sau. Ái! nó nghiến răng
ken két, và kêu cứu:
”Hãy bắt lấy nó! Nó không trả tiền thuế quan! Nó không
trình giấy thông hành!”
Nhưng dòng suối càng lúc càng chảy mạnh hơn, tên lính đã
thấy sáng ở trước mắt, ngay chỗ tấm đá bắt qua con suối vừa
vượt qua, anh nghe tiếng ầm ầm mà một con người bạo dạn
nào cũng phải khiếp. Các bạn nghĩ xem, con suối đã chảy thẳng
vào con sông đào to lớn. Đối với tên lính chì, cũng vẫn nguy
hiểm như đối với chúng ta khi bị cuốn trôi vào một ngọn thác
lớn. Đến quá gần thác, không thể dừng lại được, chiếc tàu bị
tung lên, tên lính chì khốn khổ vẫn đứng thẳng, để cho không
một ai có thể chê anh là đã nhắm mắt sợ sệt. Chiếc tàu quay 3,
4 lần, bị ngập nước đến bờ, chỉ còn chìm xuớng nữa là xong.
Nước lên đến cổ anh lính chì, chiếc tàu tiếp tục chìm xuống.
Chiếc tàu bị hủy hoại dần dần, nước vượt quá đầu anh lính Anh nghĩ đến cô vũ nữ bé nhỏ mà anh sẽ không bao giờ gặp
lại, và trong tai anh vang lên tiếng nói:
”Nguy, nguy, người chiến sĩ!
Sự chết mày sẽ chịu!”
Tờ giấy thủng ra, tên lính chì đâm thủng nó - nhưng liền bị
một con cá lớn nuốt đi. Trời! trong này cũng quá tối tăm, còn

194
hơn ở dưới tảng đá cầu nữa, mà lại quá chật chội. Nhưng tên
lính chì vẫn vững vàng, anh nằm dài ra, tay vẫn ôm súng.
Con cá cựa quậy, làm những cử động lộn xộn, cuối cùng nó
nằm yên, một tia sáng dọi vào. Ánh sáng chiếu lên, người nào
đó la lên:
”Một tên lính chì!”
Con cá đã bị câu lên, đem ra chợ bán, rồi đưa vào phòng nấu
ăn. Một bà giúp việc mổ bụng cá bằng một con dao to. Bà lấy
hai ngón tay gắp ngay mình tên lính đem ra phòng khách. Mọi
người đều đến xem con người đáng phục, đã đi du hành trong
bụng cá. Nhưng anh lính chì không thấy gì là vinh dự.
Người ta đặt anh lên bàn, và - mọi việc trên đời thật là quái
lạ - tên lính chì thấy mình trở lại trong phòng khách cũ của anh,
anh thấy lại bọn trẻ con cũ, những đồ chơi cũ trên bàn. Anh
thấy lại ngôi lâu đài xinh đẹp, với cô vũ nữ mỹ miều. Cô vẫn
đứng trên một chân, chân kia đưa lên cao, luôn luôn vững chải.
Anh lính chì xúc động, sắp khóc, nhưng khóc là không xứng
đáng. Anh nhìn cô gái, cô nhìn anh, cả hai đều chẳng nói năng
gì. Bổng một đứa trong bọn trẻ túm lấy anh lính chì, vụt vào lò
sưởi, chẳng có lý do gì. Đó chắc cũng là lỗi của cái bẩy trong
hộp thuốc lá.
Anh lính choáng mắt lên, và cảm thấy nóng bỏng dữ dội,
nhưng điều đó là do lửa hay ái tình gây nên, anh chẳng biết.
Màu sắc anh phai đi, vì cuộc viễn du vừa qua, hay vì nổi lòng
ưu sầu, cũng không ai nói ra được.
Anh tự thấy chảy lỏng ra, nhưng anh vẫn vững chải, súng
trên tay.
Rồi một cánh cửa mở tung ra, cuốn mất cô vũ nữ, cô bay
như một nữ thiên tinh vào trong lò sưởi gần anh lính chì, cô
cũng bốc lửa ngọn và biến mất.
Tên lính chì tan ra thành một mẫu nhỏ.
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Sáng mai, khi bà giúp việc gạt tro ra, bà thấy anh là một quả
tim nhỏ bằng chì. Về phần cô vũ nữ, chỉ còn cái vảy, và cô
cháy đen như than.
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Bầy Thiên Nga hoang
( De vilde Svaner )
Ở rất xa chốn này, tại một xứ mà vào mùa đông chim yến
bay đến, có một ông Vua vừa sinh ra 11 đứa con trai và một cô
con gái, tên Elisa. Mười một người anh là Hoàng tử, đi đến
trường với một tấm bảng trên ngực, và một thanh gươm bên
sườn. Họ viết trên những cái bảng bằng vàng, với phấn bằng
kim cương. Họ học để hiểu hay học thuộc lòng, nhìn cách học
của họ người ta ai cũng biết họ là các vị Hoàng tử. Cô em Elisa
ngồi trên một cái ghế bằng kính, và có một quyển sách hình mà
người ta phải mua với một cái giá bằng nửa vương quốc.
Ồ, những đứa trẻ được đối xử rất mực tử tế, nhưng không
phải được mãi như thế. Vua cha, vua cả nước, tục huyền với
một bà Hoàng hậu ác nghiệt, không thương yêu gì các cô cậu
nhỏ. Ngày đầu tiên, các cô cậu đã thấy rõ điều đó. Có buỗi lễ
lớn trong đền Vua, các cô cậu cũng chơi trò tiếp khách. Nhưng

197
đáng lẻ như ngày thường, các cô cậu được nhận bánh ngọt và
trái táo nấu chín, mà người ta lại thấy, bà Hoàng hậu chỉ cho
các cô cậu cát đựng trong chén trà, và nói với bọn trẻ cứ làm
như thật.
Tuần lễ sau, bà đem cô nhỏ Elisa gởi vào gia đình một
người nhà quê, và bà sớm làm cho ông Vua không còn tin gì
vào các Hoàng tử nhỏ, đến nổi ông Vua không nghĩ gì đến các
Hoàng tử nhỏ ấy chút nào nữa.
Bà Hoàng hậu ác độc nói:
”Chúng bây hãy bay đi khắp thế giới và hãy giữ lấy mình.
Chúng bây hãy bay như những con chim lớn, nhưng không có
tiếng nói!”
Dù sao bà cũng không làm xấu hơn được nữa, nên các ông
Hoàng tử trở thành 11 con thiên nga hoang tuyệt đẹp, với một
tiếng kêu kỳ lạ, bầy chim bay qua cửa sổ đền Vua, bay trên
đồng cỏ và rừng núi.
Họ đến nơi cô em ở vào một buổi sáng thật sớm. Cô đang
nằm ngủ trong nhà người dân quê. Bầy chim bay lượn trên mái,
quay cần cổ dài, đập cánh, nhưng không ai thấy hoặc nghe gì
cả. Bầy chim phải bay đi, cao lên đến tận mây, xa vào trong thế
giới mênh mông. Họ bay như vậy đến một cánh rừng âm u, trải
dài ra đến tận bờ biển.
Cô bé Elisa khốn khổ ở trong phòng nhà ông nhà quê, chơi
với một ngọn lá xanh, vì cô không có đồ chơi gì khác nữa. Cô
đâm thủng một lổ trong tấm lá, và nhìn mặt trời qua lổ ấy. Cô
hình như trông thấy những cặp mắt xanh của các anh, và khi
mặt trời ấm áp đùa cợt trên má cô, cô nghĩ đến những nụ hôn
của các anh cô.
Ngày lại qua ngày, buồn tẻ. Khi ngọn gió thổi qua hàng rào
bông hồng trước mặt nhà, cô tỉ tê với hoa:
”Có ai đẹp hơn các em?”
Những hoa hồng lắc đầu, nói:
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”Elisa đẹp hơn!”
Và khi bà nhà quê ngồi đọc sách Thánh kinh, ngày chủ nhật,
nơi ngưỡng cửa, bà lật từng trang sách và nói với sách:
”Có ai ngoan đạo hơn người?”
”Cô Elisa!” - sách nói Và những điều hoa hồng và sách nói, đều là sự thật.
Đến lúc cô lên 15 tuổi, cô phải về nhà.
Bà Hoàng hậu thấy cô đẹp quá, bà sinh ra giận dữ và thù
ghét cô. Bà rất muốn biến cô thành ra một con thiên nga như
mấy anh cô, nhưng chưa dám làm vậy ngay, vì Vua muốn thấy
mặt con gái ông.
Sáng sớm, bà Hoàng hậu đi tắm, phòng tắm làm bằng đá
cẩm thạch, chưng bày nhiều nệm màn lộng lẩy, bà bắt 3 con
cóc, hôn chúng, và nói với một con:
”Mày hãy đậu lên đầu con Elisa, khi nó vào bể nước tắm, để
cho nó trở thành ngu ngốc như mày!”
Với con thứ nhì, bà bảo:
”Mày hãy đậu lên trán nó, để nó trở thành xấu xí như mày,
và cha nó không thể nhìn nó ra được!”
Với con thứ ba:
”Mày hãy đậu vào tim nó, để cho nó trở thành ác độc, và sẽ
khổ sở về lòng ác độc ấy!”
Rồi bà đặt ba con cóc vào bể nước trong, nước trở nên xanh,
bà gọi Elisa, cởi áo quần cô ra, đặt cô vào bể nước. Khi cô vào
nước, một con cóc đậu lên mái tóc cô, con thứ nhì đậu trên trán
cô, con thứ ba nhảy vào tim cô, nhưng cô chẳng biết gì cả. Khi
cô ra khỏi bể nước, 3 đóa hoa mồng gà trôi bập bềnh trên mặt
nước, nếu 3 con vật kia không chứa nọc độc, và không được bà
Hoàng hậu hôn, thì chúng đã biến thành hoa dã tường vi, dù
sao chúng cũng sẽ thành hoa, vì chúng đã đậu trên đầu trên trán
và trong tim của cô Elisa. Cô quá ngoan đạo và vô tội, cho nên
ảo thuật không có ảnh hưởng đối với cô.
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Lúc bà Hoàng hậu ác độc thấy vậy, bà liền lấy màu nâu rút
ra từ trái bồ đào, chà xát vào da cô, để làm cho da cô thành ra
màu nâu xậm, xoa mặt cô với một thứ cao hôi hám, và vò rối
mái tóc cô. Không ai còn có thể nhận ra cô Elisa nữa.
Vì vậy khi vua cha thấy cô, ông rất hoảng sợ, nói rằng đây
không phải con ông. Cũng không ai muốn nhìn nhận cô, trừ
con chó giữ nhà, và những con chim yến, nhưng đó chỉ là
những con vật nhỏ bé không nói gì được.
Cô Elisa buồn khổ ngồi khóc, và tưởng nhớ đến 11 người
anh đã đi xa rồi. Quá buồn khổ, cô lẻn ra khỏi hoàng cung, đi
suốt ngày qua đồng ruộng, qua hồ đầm, và đi vào khu rừng lớn.
Cô cũng không biết cô đi đâu, nhưng cô sầu khổ, và nhớ tiếc
các anh cô. Cô chắc rằng các anh cô, cũng như cô, đã bị đuổi đi
lang thang trong thế giới, cô muốn tìm gặp các anh.
Vào rừng chưa được bao lâu, thì đêm đã đến. Cô đang ở xa
đường xá và cả đường mòn. Cô nằm trên một đám rêu mềm,
đọc kinh chiều, và gối đầu trên một gốc cây khô. Chung quanh
cô đều vắng lặng, không khí trong lành, trong cỏ và rêu, có hơn
100 con đom đóm chiếu lập loè như đóm lửa xanh lè. Cô đưa
tay sờ vào một cành cây, thì cả bầy côn trùng sáng trưng ấy rơi
trên mình cô như những ngôi sao xẹt.
Suốt đêm cô mơ đến các anh: mấy anh em chơi đùa với
nhau như thời còn nhỏ bé, viết trên bảng vàng với bút chì bằng
kim cương, và lật từng trang, quyển sách hình giá bằng nửa
vuơng quốc. Nhưng trên bảng, họ không viết như lúc xưa
những con số không, và những gạch dài, không, họ lại viết toàn
là những chiến công oanh liệt mà họ đã tạo nên, viết tất cả
những gì đã xảy ra cho họ, những gì họ đã thấy. Và trong
quyển sách hình, mọi vật đều sống động, chim hót, hình người
đi ra khỏi sách, và nói chuyện với Elisa và các anh cô. Nhưng
khi cô lật trang sách, thì mọi vật, mọi hình người đều trở về
chổ cũ, để cho các hình ảnh khỏi bị lộn xộn.
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Khi cô thức dậy, mặt trời đã lên cao. Cô không thể trông
thấy mặt trời, cành lá rậm rạp dăng trên đầu cô, những tia sáng
mặt trời đùa giỡn như muôn ngàn hoa đỏ. Thiên nhiên xanh
tươi, bốc mùi thơm ngát. Bầy chim như muốn đậu trên vai
Elisa. Cô nghe nước róc rách, ở đây có nhiều con suối, tất cả
đều đổ vào một cái hồ, đáy hồ bằng cát rất đẹp mắt. Những bụi
cây rậm bao lấy cô, nhưng ở một nơi, hưu nai làm thành một lổ
rộng, nhờ đó mà Elisa đi đến bờ hồ, nước trong suốt như không
bị gió làm rung động cành lá, bụi bờ. Cô tưởng như lá cành, bụi
rậm đều được vẽ lên dưới đáy nước, vì mỗi ngọn lá in hình rõ
rệt, những ngọn lá có ánh sáng mặt trời chiếu đến, và cả những
ngọn lá ở trong bóng tối cũng vậy. Vừa nhìn thấy mặt cô in
trên mặt nước, cô hải hùng, vì cô thấy sao mặt cô đen và xấu
quá, nhưng khi cô nhúng tay vào nước, rửa mặt và trán, thì làn
da trắng muốt lại lộ ra. Tức thì cô cởi hết áo quần, nhảy vào
nước hồ mát rượi, và cô trở lại đẹp đẽ xinh tươi hơn bất cứ cô
công chúa nào khác.
Sau khi bận lại áo quần, và kết lại mái tóc, cô đi đến dòng
suối chảy tuôn lên, hứng nước trong bàn tay mà uống, rồi tiếp
tục đi trong khu rừng, chẳng cần biết đi đến đâu. Cô nhớ đến
các anh cô, và tưởng đến Chúa từ bi, chắc không bao giờ bỏ rơi
cô. Chúa đã cho mọc những cây táo hoang, để nuôi người đói
khổ, Chúa trỏ cho cô một cây táo có những cành nặng trĩu trái
cây, chính nơi đó, cô dùng bửa ăn no, xong cô tỉa lấy vài cành,
rồi đi vào phần rừng sâu u ám nhất. Im lặng cho đến nổi cô
nghe cả tiếng chân cô, nghe tiếng xào xạt của một chiếc lá khô
cô đạp dưới chân. Không thấy một con chim, không có một tia
mặt trời nào đâm thủng được màn lá cành rậm rạp. Thân cây
cao sát gần vào nhau, làm cho cô nhìn về phía trước mặt, chỉ
thấy một hàng rào cột khít vào nhau như bao lấy cô. Chưa bao
giờ cô có cảm tưởng vê sự cô đơn hoàn toàn như vậy.
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Đêm đến, tối đen. Không có lấy một con đom đóm chiếu
sáng trên rêu. Buồn quá, cô nằm xuống để ngủ. Cô bổng thấy
cành lá tách ra trên đầu cô, và Chúa đang nhìn cô với đôi mắt
thật dịu hiền, và những vị thiên thần nhỏ trên đầu, dưới tay cô,
đều nhìn cô. Cô đi vài bước, liền gặp một bà già mang một cái
thúng, đựng đầy trái cây, và bà cho cô vài trái. Elisa hỏi bà có
thấy 11 ông Hoàng tử đi lang thang trong rừng không. Bà đáp:
”Không, nhưng hôm qua già có thấy 11 con thiên nga mang
vương miện vàng trên đầu, và bơi lội trong con sông gần đây.”
Bà dẫn Elisa đi xa hơn, đến một sườn đồi, dưới chân đồi,
một con sông lượn lờ quanh co. Cây trên bờ giao cành to lớn
xanh tươi với nhau, và khi thân cây không cao lắm để cho cành
dính vào cây kia, chúng tự nhổ bật gốc rể ra, và nghiên mình
xuống nước, cho các cành dán khít vào nhau.
Elisa xin cáo từ bà già, và đi dọc theo con sông, cho đến chỗ
con sông đi vào bờ rộng mở. Bể rộng mênh mông trải ra trước
mặt cô thiếu nữ. Nhưng không thấy có một tấm buồm nào ở
ngoài khơi, không thấy một chiếc thuyền nào, làm sao đi xa
hơn nữa? Cô nhìn xuống hàng hàng những viên sỏi nhỏ trên
bờ. Nước biển làm cho chúng trơn tru và tròn lẳn. Mặt kính, đá,
sỏi, tất cả những gì đã vứt xuống bể, đã được sóng bể sửa lại
hình hài, nước còn dịu mềm hơn bàn tay mềm mại của Elisa.
”Nước tiếp tục cuốn trôi, không biết mỏi,” - cô tự bảo - ”và
những vật gì cứng cũng thành mềm, ta cũng muốn không bao
giờ biết mệt! Sóng trong và cuồn cuộn kia ơi! ta xin cám ơn
người về bài học người đã cho ta. Một ngày kia, tim ta cho ta
biết vậy, người sẽ đem ta đến gặp các anh ta.
Trong đám rong bể dạt vào bờ, có 11 ngọn lông chim trắng
của thiên nga. Cô nhặt lấy, làm thành một bó. Trên các ngọn
lông, đều có nhiều giọt nước, người ta không biết đó là sương
hay là nước mắt.
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Bờ biển cô liêu, nhưng cô công chúa không thấy như vậy, vì
mặt biển có một vẻ linh động đáng ngạc nhiên, trong vài giờ,
mặt biển trình bày nhiều hình thái khác biệt, nhiều hơn những
mặt hồ suốt trong một năm. Một đám mây đen bay qua, biển
hình như nói: ”Tôi cũng vậy, tôi cũng có vẻ mặt u ám”. Và rồi
gió nổi lên, sóng nhấp nhô đầu bạc. Nếu mây nhuộm sắc hồng,
và gió yên lặng, mặt bể trở thành một cành hoa hồng. Khi thì
xanh biếc, hoặc trắng bạch, nhưng dù bể có lặng, luôn luôn vẫn
có sự hoạt động trên bờ, nước nhịp nhàng lên xuống, như ngực
đứa trẻ con đang ngủ. Khi mặt trời sắp lặn, Elisa trông thấy
một bầy 11 con thiên nga mang miện vàng trên đầu bay về trên
đất liền. Chúng bay liền thành hàng dài, nối đuôi nhau, trông
như một dải trắng dài. Elisa đứng lên trên đồi, thu mình sau
một bụi cây. Bầy thiên nga đổ xuống gần nàng, và vổ cánh
trắng dài to lớn.
Đến lúc mặt trời lặn xuống biển, hình dáng thiên nga của
chúng biến đi, và hiện ra 11 ông Hoàng tử xinh đẹp, những
người anh của Elisa. Cô la lên một tiếng lớn, vì, dù họ có thay
đổi rất nhiều, cô cũng nhận ra họ, và cảm biết chính là mấy
người anh của cô. Cô nhảy vào vòng tay các anh, gọi tên từng
người, tất cả đều rất vui mừng nhận ra cô em út nay đã trở
thành cô thiếu nữ lớn và đẹp tuyệt trần. Cả mấy anh em vừa
cười vừa khóc, và rồi tất cả đều hiểu rằng bà dì ghẻ đã quá ác
độc đối với họ.
Người anh cả nói:
”Chúng ta, các anh của em, chúng ta bay, như những con
thiên nga hoang, khi mặt trời còn sáng tỏ, đến khi mặt trời
khuất dạng, chúng ta trở lại hình người. Vì vậy, chúng ta phải
để ý, để khi mặt trời lặn, tìm được nơi để đặt chân xuống. Vì
nếu vào lúc ấy, chúng ta còn đang bay trên mây chúng ta sẽ bị
rơi xuống vựt sâu, như những con người vậy. Các anh không ở
nơi đây, ở phía bên kia bờ bể, có một xứ khác đẹp như ở đây.
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Nhưng đường đi đến đó rất xa, phải qua khỏi biển này, và trên
đường bay, không có một hòn đảo để nghĩ qua đêm, chỉ có một
ghềnh đá cô liêu ở giữa. Chỗ ấy chỉ vừa đủ để bọn anh nghỉ
chân, đứng sát vào nhau. Nếu biển động mạnh, sóng sẽ lên cao
bao trùm các anh, nhưng dù vậy, các anh cũng cám ơn Chúa về
ghềnh đá ấy. Các anh qua đêm ở đó dưới hình thái con người,
không có ghềnh đá ấy, thì các anh không thể bao giờ thăm
viếng lại được xứ sở thân yêu của chúng ta, vì phải bay trong
hai ngày dài nhất trong năm. Các anh được phép mỗi năm một
lần, ở lại xứ sở mình trong 11 ngày, và bay trên khu rừng rộng
lớn này, từ chổ này, các anh có thể nhìn thấy lâu đài trong đó
chúng ta đã sinh trưởng, và cha chúng ta đang ở, các anh có thể
thấy cái tháp cao của nhà thờ, nơi mẹ chúng ta đang yên nghĩ.
Các anh thấy cây, bụi ở đây quen thân với các anh, bầy ngựa
hoang chạy trên đồng nội, như chúng ta đã từng thấy thời còn
thơ ấu, ông làm than hát những bài cổ xưa, anh em chúng ta
nhảy theo điệu hát, hồi tất cả chúng ta còn là những trẻ nhỏ.
Đây là xứ sở chúng ta, các anh hầu như bị thu hút về đây, và
các anh đã gặp em, em nhỏ của các anh. Ồ! Em thân yêu ơi!
các anh còn được ở đây hai ngày nữa, rồi thì lại phải bay trên
mặt bể để đi đến một xứ đẹp đẽ, nhưng không phải là quê
hương của chúng ta! Làm sao các anh có thể đem em theo
được? Chúng ta chẳng có tàu hay thuyền bè gì.
Cô em nói:
”Làm sao em có thể cứu các anh được?”
Rồi mấy anh em trò chuyện suốt đêm, chỉ ngủ có vài giờ.
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Elisa thức dậy vì tiếng vổ của các cánh thiên nga trên đầu
cô. Mấy người anh đã lại hóa thân, và bay từng vòng lớn, rồi
bay xa, rất xa. Chỉ một con, người anh áp út, ở lại. Con thiên
nga này tựa đầu trên đầu gối Elisa, cô mơn trớn vuốt ve đôi
cánh trắng.
Suốt ngày, hai anh em quấn quýt bên nhau. Đến chiều, bầy
thiên nga kia trở lại, và đến lúc mặt trời lặn, họ trở lại hình
người.
Các người anh nói:
”Ngày mai, bọn anh bay ra khỏi nơi đây, chỉ trở lại trước
một năm, các anh không muốn bỏ em ở laị một mình. Em có
can đảm theo các anh không? Tay anh đủ sức để mang em
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trong rừng, và các anh chẳng có những đôi cánh mạnh để cùng
bay với em trên mặt bể sao?”
”Vâng, đem em đi với!” - Elisa đáp Suốt đêm, mấy anh em làm một tấm lưới, với vỏ mềm và
dài của cây phong và cây sậy bền chắc. Cái võng to lớn và bền
chắc lắm. Elisa nằm trên đó, và khi mặt trời mọc, các anh hóa
thành thiên nga, họ nắm lấy hai đầu võng và bay lên mây cao
với cô em gái thân yêu đang ngủ. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào
mặt cô, vì vậy một con thiên nga bay trên đầu cô để che nắng
cho cô, bằng đôi cánh rộng của nó.
Họ còn rất xa mặt đất, khi Elisa thức giấc. Cô tưởng còn
trong giấc mơ, vì thấy câu chuyện bay trên mặt bể, cao trong
không trung, thật vô cùng kỳ lạ. Bên cạnh cô, có một nhành
đầy trái cây chín, và một bó rể cây ngon ngọt. Người anh áp út
đã đi hái các thứ ấy và đặt cạnh cô, cô mỉm cười với anh tỏ ý
cám ơn.
Họ bay cao đến nổi chiếc tàu thủy đầu tiên họ thấy, trông
giống như một con hải âu trắng đậu trên mặt nước. Một đám
mây lớn bay theo phía sau họ, trông như một hòn núi, Elisa
thấy bóng mình và 11 con thiên nga kia in lên trên đám mây
ấy, vì khi bay, chúng trông to lớn lắm. Thật là một quang cảnh
đồ sộ, cô chưa bao giờ trông thấy. Nhưng khi mặt trời lên càng
cao, và đám mây bay cách xa phía sau chúng, những hình bóng
kỳ lạ kia cũng biến mất.
Suốt ngày, chúng bay như những tên reo trong không khí,
nhưng tốc độ chậm hơn ngày thường, vì chúng còn mang theo
cô em thân yêu. Một cơn giông sắp nổi lên, và chiều hôm gần
đến. Elisa lo lắng nhìn mặt trời xuống thấp, mà vẫn chưa thấy
hình đá cô liêu giữa bể khơi. Cô thấy hình như các thiên nga
đập cánh mạnh hơn. Than ôi! Vì lỗi cô mà các anh bay không
nhanh lắm, khi mặt trời lặn xuống, họ sẽ trở lại hình người, và
sẽ rơi chìm xuống bể. Vì vậy, cô thầm lặng dâng lên Chúa lời
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cầu nguyện chân thành, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ghềnh
đá ở đâu. Đám mây đen đến gần, những luồng gió lạnh báo
hiệu cơn bão, một làn sóng dữ dội tiến lên như một tảng chì.
Sấm sét liên hồi. Và mặt trời đã đi vào chân mặt bể. Elisa trong
lòng hồi hộp, run sợ. Bỗng bầy thiên nga hạ xuống rất nhanh,
cô tưởng như sắp rơi xuống bể, nhưng họ lại lượn lên lần nữa.
Mặt trời đã khuất mất một nửa dưới nước. Cuối cùng, cô thấy
dưới cô, ghềnh đá nhỏ, trông không to hơn một con hải báo,
đưa đầu ra khỏi nước. Mặt trời chìm xuống gấp, bây giờ trông
nó không to hơn một ngôi sao. Vừa lúc ấy, cô đặt chân lên đất
liền, mặt trời tắt đi như đốm lửa nhỏ cuối cùng của tờ giấy
cháy. Cô thấy các anh đứng quanh cô, tay trên tay. Nhưng chỉ
còn chỗ vừa đủ cho cô và các anh. Nước đánh vào ghềnh đá, và
dội xuống hình mấy anh em như trận mưa rào. Bầu trời sáng
lên vì những tia lửa đỏ rực, và tiếng sấm vang vang không
ngừng. Nhưng các anh em nắm tay nhau, và cùng hát một bài
Thánh kinh, để lấy lại can đảm và an ủi.
Bình minh, trời trở lại trong và lặng. Vừa khi mặt trời mọc,
bầy thiên nga rời bỏ hải đảo, và bay lên với Elisa. Biển còn
động, và khi họ bay cao lên không trung, họ thấy hình như bọt
bể trắng trên nước xanh thẩm trông như hàng triệu con thiên
nga đang bơi trên mặt nước.
Khi mặt trời lên cao hơn, Elisa thấy trước mắt, như trôi nổi
trên không trung, một xứ núi với những tảng đá tuyết chen giữa
những ghềnh đá, và ở giữa phong cảnh ấy, dựng lên một tòa lâu
đài, chắc dài một dặm, với hàng dãy cột lớn hiên ngang, chồng
chất lên nhau. Phía dưới, rừng dừa nước đong đưa, với nhiều
bông hoa rực rỡ, to lớn như những bánh xe cối xay. Cô hỏi có
phải đây là nơi cô sẽ đến, nhưng các thiên nga lắc đầu, vì
quanh cảnh mà cô vừa thấy chỉ là một lâu đài kết bằng mây,
luôn luôn thay đổi hình dạng, của bà tiên Morgana. Bầy thiên
nga không dám đem người nào đến đó, Elisa ngắm bức tranh
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ấy, tức thì, núi rừng, lâu đài, đều đổ xuống hết, và cô thấy sừng
sửng 20 ngôi nhà thờ nguy nga, giống hệt như nhau, với những
tháp cao và cửa sổ nhọn. Cô tưởng như nghe tiếng phong cầm
ầm ầm, nhưng đó là tiếng bể gầm vang đến tai cô. Rồi những
ngôi nhà thờ đến gần với nhau, và trở thành cả một hạm đội
đang lướt đi dưới mắt cô. Cô nhìn lại, thì thấy chỉ là đám sương
chạy dài trên mặt bể. Như vậy cô thấy dưới mắt một quang
cảnh thay hình đổi dạng luôn luôn, cuối cùng, cô nhìn thấy xứ
sở mà cô sẽ đến. Ở đó, những dãy núi xinh đẹp xanh xanh với
những cánh rừng cây bá hương, những thành phố, những lâu
đài. Lâu trước khi mặt trời lặn, cô đã ngồi trên một tảng đá,
trước cửa một hang động đầy cây leo xanh. Người ta có thể nói
đó là một tấm thảm dệt.
”Chúng ta sẽ thấy em mơ cái gì đêm nay!” - Người anh cười
nói và chỉ vào nơi phòng ngủ của cô ”Làm sao em có thể mơ được rằng em sẽ cứu các anh!” - Cô
đáp.
Ý nghĩ ấy ám ảnh cô, cô cầu nguyện Chúa, xin Chúa giúp
đỡ. Ngay trong lúc ngủ, cô cũng cầu nguyện. Bổng cô thấy
hình như cô bay lên không trung, đến ngôi lâu đài mây của bà
tiên Morgana. Bà đến trước mặt cô, đẹp rực rỡ, nhưng rất giống
bà già đã cho cô trái cây trong rừng, và đã nói với cô về 11 con
thiên nga mang vương miện vàng trên đầu.
Bà nói:
”Các anh cô có thể được cứu, nhưng cô có đủ can đảm và
kiên trì không. Nước bể quả thật là dịu mềm hơn hai bàn tay
thanh cảnh của cô, và nước có thể thay đổi hình dạng của tảng
đá cứng, nhưng không cảm thấy đau đớn như bàn tay cô, vì
nước không có con tim, không biết nổi lo âu hải sợ và những
cảm giác đau đớn dày vò mà cô sẽ chịu đựng. Cô có thấy
nhánh tầm ma mà ta đang cầm trên tay đây không? - Có nhiều
cây ấy mọc chung quanh cái động cô ngủ. Chỉ những cây ấy
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mới dùng được, và những cây mọc trên những ngôi mộ của
nghĩa địa, cô cần phải nhớ điều đó. Cô phải ngắt những cây ấy,
mặc dầu cây sẽ đốt cháy da cô, làm sưng nhọt lên. Cô phải chà
đạp những cây ấy bằng đôi chân của cô, và cô sẽ có sợi gai.
Với sợi gai ấy, cô sẽ dệt 11 cái áo giáp tay dài, cô sẽ trùm 11
cái áo ấy trên mình các thiên nga hoang dã, và rồi ảo thuật sẽ
mất hiệu lực ngay. Nhưng cô phải nhớ kỹ rằng, từ khi bắt đầu
công việc cho đến khi hoàn tất, dù công việc có kéo dài hằng
năm, cô không được nói lên tiếng gì. Tiếng nói đầu tiên của cô
sẽ đi thẳng vào tim các anh cô như một mũi dao nhọn. Sinh
mạng của các anh cô tùy thuộc nơi cái lưỡi của cô. Phải nhớ kỹ
mọi lời dặn này!”
Và bà tiên trao cây tầm ma vào tay cô Elisa. Cô bổng thức
giấc. Thật như là một ngọn lửa đốt cô. Trời đã sáng tỏ, và gần
chỗ cô nằm, có một nhánh tầm ma như cô đã thấy trong giấc
mộng. Tức thì, cô quỳ xuống, cám ơn Chúa, và đi ra khỏi cửa
động, để bắt tay vào công việc.
Với hai bàn tay thanh nhã, cô tóm lấy những cây tầm ma ác
nghiệt, đốt cháy tay cô như đụng vào lửa. Bàn tay, cánh tay,
đầy nhọt mũ, nóng hổi. Nhưng cô muốn chịu đựng tất cả, miễn
sao cứu được các anh. Cô chà đạp cây tầm ma bằng hai bàn
chân, và làm thành những sợi gai.
Đến lúc mặt trời lặn, các anh cô trở về, họ rất hải hùng thấy
cô trở thành câm. Họ tưởng đó lại là một tà thuật mới của bà gì
ghẻ. Nhưng khi thấy hai bàn tay cô, họ hiểu ngay rằng cô đã
làm gì cho họ. Người anh áp út khóc, và chỗ nào mà giọt nước
mắt anh cô rơi xuống, chỗ ấy cô không thấy đau nữa, những
nhọt mũ cũng biến mất. Suốt đêm cô làm việc, vì cô không thể
nghỉ trước khi cứu được các anh thân yêu. Suốt ngày hôm sau,
trong khi bầy thiên nga bay đi, cô ở lại một mình, nhưng sao thì
giờ qua nhanh đến thế? Một áo giáp đã xong, cô bắt đầu làm
cái thứ hai.
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Tiếng còi đi săn vang lên trong núi. Cô rất lo lắng, tiếng còi
đến gần, cô nghe tiếng chó sủa. Run sợ, cô núp vào trong động,
cột lại những cây tầm ma mà cô đã bứt được, và chải sợi dây
lại thành một bó, rồi ngồi lên đó.

Lúc ấy, một con chó to lớn nhảy vào bụi rậm, rồi một con
khác, một con nữa. Chúng sủa rân lên, chạy trở ra, rồi chạy trở
vào. Vài phút sau, bọn đi săn đã đến trước cửa động, người đẹp
nhất cả, là ông vua của xứ sở này. Ông đến gần Elisa, chưa bao
giờ ông thấy được một người con gái xinh đẹp như cô.
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Ông nói:
”Làm sao cô có thể đến đây được, hởi cô gái mỹ miều kia?”
Elisa lắc đầu, cô không dám nói, vì sự cứu rổi và sinh mạng
các anh cô đang bị đe dọa. Cô thu hai bàn tay dưới áo, để cho
ông vua không thấy cô đã đau khổ đến chừng nào.
Vua nói:
”Hãy về với ta, cô không nên ở đây. Nếu cô có nết như cô
đã có sắc đẹp, ta sẽ may áo lụa, áo nhung cho cô, ta sẽ đặt lên
đầu cô một cái vương miện vàng, và cô sẽ ở trong lâu đài nguy
nga nhất của ta!”
Rồi ông bắt nàng lên mình ngựa. Cô khóc, cô vặn tay tỏ vẻ
thất vọng. Nhưng ông vua nói:
”Tôi chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho cô, rồi một ngày kia,
cô sẽ cám ơn tôi về hành động của tôi!”
Ông đi vào dãy núi, mang cô trước lòng ông, trên con ngựa.
Bọn đi săn cưỡi ngựa theo sau.
Đến khi mặt trời lặn, thành phố hoàng gia nguy nga đã trước
mặt họ, với những ngôi nhà thờ có mái tròn. Vua dẫn Elisa vào
hoàng cung, ở đó có nhiều tia nước phun lên. Trong những
phòng cao bằng cẩm thạch, tuờng và trần phòng treo đầy bức
tranh tuyệt đẹp. Nhưng cô chẳng để ý gì đến cả. Cô khóc và
tuyệt vọng. Cô để mặc cho bọn thị nữ bận y phục vuơng giả
vào cho cô, kết tóc cho cô, chưng diện cho cô bằng các thứ
ngọc ngà, mang vào tay xé nát của cô những bao tay mềm mại.
Khi đã chưng diện huy hoàng xong, cô trở nên đẹp vô cùng,
một vẻ đẹp rực rỡ khiến cả quần thần đều nghiên mình kính
cẩn trước cô, Vua đã chọn cô làm vị hôn thê. Mặc dầu vị Giám
mục lắc đầu, và càu nhàu rằng cô gái rừng này chắc là một ả
phù thủy, cô vẫn làm choáng mắt mọi người, và chiếm con tim
của vua.
Vua không nghe lời vị Giám mục, ông đem đến cho cô
những món ăn đặc biệt, và ra lệnh cho ban âm nhạc, bọn vũ nữ
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xinh đẹp nhất theo cô đi ra vườn ngự thơm ngát, đến những
phòng lộng lẩy. Nhưng không có một nụ cười nào ngời lên
trong mắt cô, hay nở ra trên môi cô. Nổi đau khổ đã chiếm trọn
mắt, môi cô như sở hữu vĩnh viễn của nó. Rồi ông Vua mở một
phòng nhỏ bên cạnh phòng ông để cô ở. Phòng được chưng
bằng những tấm thảm xanh quý giá, và giống in như cái động,
nơi họ bắt gặp nàng. Trên sàn, cô thấy cái bao đựng gai mà cô
đã làm thành sợi với cây tầm ma, và dưới trần, thấy treo cái áo
giáp mà cô đã dệt xong. Một người đi săn mang theo những vật
ấy, như là những cổ vật kỳ lạ.
Vua nói:
”Ở đây, cô có thể nằm mơ rằng cô đã trở về chỗ trú ngụ cũ.
Đây là công việc làm cho cô qua thì giờ. Bây giờ, ở trong cảnh
phú quý cùng cực này, cô nhớ tưởng lại thủa xưa, cũng là thú
vị!”
Khi Elisa thấy lại những vật quý giá đó, một thoáng cười
hiện lên trên đôi môi của cô, máu trở lại làm hồng đôi má. Cô
nghĩ đến việc cứu rổi các anh, cô hôn tay Vua. Vua ôm cô vào
lòng, và ra lệnh cho tất cả các chuông nhà thờ báo hiệu lễ hôn
phối. Cô gái xinh đẹp của núi rừng sẽ là Hoàng Hậu của xứ
này.
Lúc bấy giờ, vị Linh Mục nói vào tai Vua những lời độc ác,
nhưng những lời ấy không lọt vào tim Vua được, và đám cưới
sẽ phải thực hiện.
Vị Giám mục buộc phải đích thân đặt cái vương miện trên
đầu cô dâu, tánh ác độc của ông làm cho ông đặt quá mạnh cái
vòng hẹp ấy vào trán của Elisa, làm cho cô phải đau đớn.
Nhưng tim cô còn nặng chỉu hơn, vì nổi đau đớn về các anh,
cho nên cô chẳng cảm thấy cái đau xác thịt. Môi cô vẫn câm
nín, chỉ một tiềng phát ra là đủ làm mất mạng các anh, nhưng
mắt cô nói lên lòng yêu sâu xa về cái đẹp, và ông Vua tốt đã
làm đủ mọi cách cho cô được sung sướng. Cô yêu ông, càng
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ngày càng nhiều. Ôi! nếu cô có thể tâm sự với Vua, nói cho
Vua biết nổi lo lắng xót xa của cô. Nhưng cô phải câm nín cho
đến lúc hoàn thành công việc. Vì vậy, cô thường lẻn ra khỏi
phòng ngủ ban đêm, đi đến cái phòng nhỏ chưng bày như cái
động cũ của cô, và cô dệt một cái áo giáp, cái này rồi đến cái
khác. Nhưng khi đến cái thứ bảy, thì cô không còn sợi gai nữa.
Cô biết ở nghĩa địa, có mọc nhiều cây tầm ma mà cô cần
dùng, nhưng cô phải đích thân hái lấy, làm sao ra được ngoài
nghĩa địa ấy?
Cô tự nghĩ: ”Ôi! nổi đau đớn của mấy ngón tay có là gì so
với nổi xót xa lo lắng trong lòng ta! Ta phải liều! Chúa sẽ
chẳng bỏ ta!”
Với nổi khổ não như đang làm điều quấy, cô đi xuống vườn,
im lặng, nhẹ nhàng, trong một đêm trăng sáng, vượt qua một
quảng đường dài, đi vào những con đường vắng lặng, rồi đến
nghĩa địa. Ở đó, cô thấy trên những tấm đá to rộng, một bầy nữ
yêu đầu người, mình rắn, bọn phù thủy dị hợm đang cởi truồng
như sắp đi tắm, và đưa những ngón tay dài khẳng khiu ra đào
những nấm mồ mới chôn, lôi ra những tử thi và ăn thịt. Elisa
phải đi qua bọn ấy, họ nhìn cô với con mắt dữ tợn, nhưng nàng
cứ thầm đọc kinh cầu nguyện, nàng hái một nắm tầm ma nóng
bỏng, rồi trở lại hoàng cung.
Chỉ một người trông thấy cô, đó là ông Giám Mục. Ông
thức lúc mọi người đều ngủ, ý kiến của ông đã được xác nhận:
bà Hoàng hậu không đúng là một người xứng đáng. Bà ta là
một mụ phù thủy, vì vậy bà đã làm say mê ông Vua và cả một
dân tộc. Trong phòng xưng tội, ông kể lại cho Vua nghe những
gì ông đã thấy, và khi những lời độc ác ấy vừa nói ra, các bức
tượng Thánh Thần bằng gỗ đều lắc đầu, như để nói: ”Không
đúng, Elisa vô tội!”
Nhưng vị Giám mục lại diễn dịch ra cách khác, ông cho
rằng chư vị Thánh Thần chứng nhận tội lỗi của Elisa, và vì vậy
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chư vị lắc đầu. Hai giọt nước mắt chảy trên má Vua, ông đi về,
lòng vẫn nghi ngại. Ban đêm, ông làm vẻ ngủ, nhưng giấc ngủ
yên tỉnh không làm nặng mí mắt ông. Ông thấy Elisa trở dậy,
ông cũng đứng lên, và mỗi lần ông lặng lẽ đi theo nàng, ông
thấy nàng biến vào trong phòng nhỏ bên cạnh. Ngày lại ngày,
vẻ mặt ông càng u sầu, Elisa để ý, nhưng không hiểu vì lẻ gì,
nàng lo lắng, và đau khổ trong lòng cho các anh. Nước mắt
mằn mặn chảy trên y phục vương giả bằng nhung lụa của cô.
Những giọt nước mắt ấy đọng lại, dính vào áo quần thành
những viên kim cương lóng lánh, và người đàn bà nào thấy vẻ
huy hoàng ấy cũng ước muốn làm Hoàng Hậu. Nàng đã gần
xong công việc, chỉ còn thiếu một tấm áo giáp. Nhưng nàng
không còn sợi nữa, cũng không còn một cây tầm ma. Nàng
phải trở lại một lần cuối cùng nữa nơi nghĩa địa, để hái vài nắm
tầm ma. Nàng run lên vì tưởng đến sự ra đi đơn độc và bầy nữ
yêu đầu người hình rắn kinh khủng. Nhưng nàng vẫn có ý chí
sắt đá, và lòng tin tưởng ở Chúa.
Elisa ra đi, Vua và vị Giám Mục đi theo. Họ thấy cô biến
mất qua cửa song nghĩa địa, và khi họ đến gần đó, họ thấy bầy
nữ yêu trên tấm đá mồ, nơi mà Elisa đã gặp chúng. Vua liền
quay về, vì ông tưởng thấy Elisa trong bầy nữ yêu ấy. Nàng,
người vợ yêu thương tựa đầu lên ngực ông mà ngủ, ngay trong
đêm nay cũng vậy.
Vua phán:
”Phải để cho nhân dân phán xử nàng!”
Và nhân dân lên án nàng phải bị hỏa thiêu trong lửa đỏ.
Từ các gian phòng lộng lẩy của nhà Vua, nàng bị dẫn vào
một cái hầm u ám và ẩm ướt, nơi gió rít qua cửa sổ chấn song.
Thay vì nhung lụa, người ta đem cho nàng bó tầm ma mà nàng
đã hái trước kia, nàng có thể gối đầu lên đó, và những tấm áo
nàng đã dệt sẽ làm mền và nệm. Nhưng đối với nàng thì không
ai cho nàng những đồ dùng quý giá hơn thế. Nàng lại bắt tay
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vào việc, và dâng lên Chúa một lời cầu nguyện. Không một ai
cho nàng một lời thương mến để an ủi nàng.
Về chiều, một cánh thiên nga run rẩy lọt vào song cửa, đó là
người anh áp út của nàng đã tìm lại được cô em. Nàng khóc vì
sung sướng, mặc dù nàng biết rằng đêm sắp đến, chắc là đêm
cuối cùng nàng được sống. Nhưng công việc nàng đã gần xong
rồi, và các anh nàng đã đến đó.
Vị Giám Mục đến gặp nàng vào giờ cuối cùng, ông đã hứa
với Vua như vậy, nhưng nàng lắc đầu. Bằng tia mắt và bộ điệu,
nàng mời Giám Mục đi ra. Vì nàng còn phải hoàn tất công việc
trong đêm nay, nếu không, mọi sự sẽ trở nên vô ích, tất cả, nổi
đau khổ, nước mắt, đêm không ngủ, đều trở thành vô ích. Ông
Giám Mục đi ra, vừa nói lên với nàng những lời cay độc,
nhưng nàng Elisa khốn khổ biết mình là vô tội, và vẫn tiếp tục
làm việc.
Bầy chuột nhỏ chạy lăng xăng trên mặt đất, kéo các cây tầm
ma đến tận chân nàng, để giúp nàng chút ít, và con sáo đậu
trước song cửa sổ, ca hót suốt đêm với một điệu vui vẻ hết sức,
để cho nàng giữ được lòng can đảm làm việc.
Bình minh đã đến, nhưng mặt trời chỉ mọc sau một giờ nữa,
thì bổng 11 người anh đã đến trước cửa hoàng cung, và yêu cầu
được dẫn đến trước mặt Vua, nhưng người ta trả lời rằng không
thể được, vì trời còn tối, Vua đang ngủ, không ai dám đánh
thức Vua dậy.
Mấy anh em van xin, dọa dẫm, người sĩ quan hầu đến, rồi
chính Vua cũng đến, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vừa lúc ấy, mặt
trời mọc lên, và một bầy 11 con thiên nga trắng bay lên khỏi
đền Vua.
Tất cả nhân dân chạy đến cửa thành, ai cũng muốn xem mụ
phù thủy bị hỏa thiêu. Một con ngựa gầy kéo chiếc xe trên đó
người ta đã đặt Elisa lên. Người ta mặc cho nàng một cái áo
nhà quê bằng vải thô, mái tóc xinh đẹp của cô xỏa quanh đầu,
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má cô tái xanh, đôi môi động đậy nhè nhẹ, trong lúc các ngón
tay cô còn tước một sợi gai xanh. Ngay trong lúc lên đường để
bị hành hình, nàng cũng không rời công việc, 10 tấm áo giáp
đặt dưới chân, cô đang dệt cái thứ 11. Dân chúng chưởi rủa
nàng.
”Xem kìa ả phù thủy! Ả còn lẩm cẩm gì đó! Không phải là
quyển Thánh ca mà nàng đang cầm ở trong tay, đó chỉ là cái tà
thuật nhơ bẩn đang làm cho ả chú ý, hãy giật cái đó đi!”
Và dân chúng đổ xô đến gần nàng, muốn giựt sợi gai. Tức
thì 11 con thiên nga trắng bay đến, đậu vòng quanh nàng trên
xe ngựa, và vổ cánh. Bọn dân hoảng sợ, chạy lui. Nhiều người
nói nhỏ:
”Đó là dấu hiệu của trời, cô ta chắc là vô tội!”
Họ nói lẩm nhẩm, chứ không dám nói lớn. Vừa lúc ấy,
người đao phủ nắm tay nàng, nàng liền vứt 11 tấm aó giáp trên
các con thiên nga, và mọi người đều trông thấy hiện ra 11 ông
Hoàng tử xinh đẹp, nhưng người trẻ nhất có một cánh thiên nga
thay vì một cánh tay, vì áo giáp của ông thiếu mất một cánh
tay, Elisa chưa hoàn thành được.
Cô Elisa nói lên:
”Bây giờ thì tôi có thể nói. Tôi vô tội!”
Dân chúng, chứng kiến sự thể ấy, đều nghiên mình trước
nàng, như trước một vị nữ thánh. Nhưng nàng ngất xỉu trong
tay các anh, vì bao nhiêu nổi đợi chờ, lo âu, đau khổ, đã làm
cho nàng kiệt sức.
Người anh cả lên tiếng:
”Vâng, nàng vô tội!”
Rồi ông kể lại tất cả câu chuyện, và mỗi lời ông nói ra, đều
tỏa ra một mùi hương thơm ngát như hàng triệu hoa hồng, và
mỗi nhành khô nơi dàn hỏa đều mọc rễ, và trổ nhánh. Ở đó, trổ
lên một bụi thơm ngát, cao và to, với những hoa hồng đỏ. Cao
trên ngọn bụi cây, một đóa hoa trắng nở ra, óng ánh như một
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ngôi sao. Vua hái đóa hoa ấy, gắm lên ngực áo Elisa. Cô tỉnh
lại, lòng yên tỉnh, đầy hoan lạc.
Tất cả chuông nhà thờ tự nhiên vang lên, và chim bay về
từng đoàn đông đảo. Buổi trở về cung trở thành một đám cưới
mà không một vị Vua nào khác có thể có được.

217

Cái rương bay
( Den flyvende Koffert )
Ngày xưa có một thương gia giàu có cho đến nổi ông ta có
thể lát cả con đường, thêm một đường nhỏ nữa, bằng đồng bạc.
Nhưng ông ta không làm vậy, ông biết dùng tiền một cách
khác. Nếu ông tiêu ra một hào, ông phải được một đồng. Đó,
ông thương gia kia thuộc loại ấy - rồi, ông chết.
Con trai ông thừa hưởng tất cả của cải ấy, sống một cách vui
vẽ, anh đi dự dạ hội trá hình mỗi đêm, làm những con diều giấy
bằng giấy bạc, và lấy đồng vàng ném thia lia lên mặt biển như
người ta ném đá. Như vậy, tiền của tuôn ra như nước. Về sau,
anh chỉ còn có 4 đồng, y phục thì chỉ còn một đôi dép và một
cái áo ngủ cũ. Bạn bè không còn đếm xỉa gì đến anh, vì chúng
không thể đi dạo chơi với anh trên các nẻo đường, nhưng còn
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có một người bạn tốt, gởi đến tặng anh một cái rương cũ kỹ,
nói với anh:
”Hãy xếp áo quần đồ đạc trong đó!”
Tốt lắm, nhưng anh không có cái gì để xếp vào rương, vì
vậy anh đặt mình vào trong đó.
Thật là một cái rương kỳ quái. Khi người ta nhận vào ổ
khóa, cái rương có thể bay lên. Và rương đã bay! Vụt! cái
rương cùng với anh chàng kia bay qua ống khói, lên cao tận
mây xanh, xa, xa lắm. Đáy rương nứt ra, anh hoảng hốt, sợ
rương tan ra từng mảnh, rồi anh rơi xuống một cách kinh
khủng! Chúa thương chúng tôi! Rồi anh rơi xuống xứ của
người Thổ Nhỉ Kỳ. Anh dấu cái rương trong rừng, dưới đống lá
khô, anh đi vào thành phố, anh có thể làm vậy, vì ở xứ này,
mọi người đều có thể ra đường, với đôi dép và tấm aó ngủ, như
anh vậy. Anh gặp một bà vú với một đứa bé con. Anh nói:
”Bà vú ơi, tòa lâu đài to lớn gần cạnh thành phố, tòa lâu đài
với cửa sổ trên cao đó, là lâu đài gì?”
”Đó là nơi cô công chúa con Vua đang ở!”, - bà vú đáp - ”có
người tiên đoán rằng cô ta sẽ rất khốn khổ vì người hôn phu, vì
vậy không người nào được bén mảng đến đó, nếu Vua và
Hoàng hậu không hiện diện ở đó!”
Anh lái buôn nói:
”Xin cám ơn bà vú!”
Rồi anh đi vào rừng, nằm trong chiềc rương, bay lên mái lâu
đài, và lẻn qua cửa sổ vào phòng cô công chúa. Cô đang nằm
trên ghế dài và ngủ. Cô đẹp cho đến nổi anh không thể không
đặt một nụ hôn trên mặt cô. Cô thức giấc, rất sợ hãi, nhưng anh
nói rằng anh là vị Thần của giống người Thổ Nhỉ Kỳ, đến tìm
cô bằng đường hàng không.
Cô công chúa rất hài lòng.
Hai người ngồi cạnh nhau, anh kể cho cô nghe câu chuyện
về cặp mắt cô: hai mắt cô như một mặt hồ yên lặng, trong đó
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bao nhiêu tư tưởng ý nghĩ bơi lội như những nhân ngư. Anh
nói về cái trán của cô, trông như một quả núi tuyết, có ngăn
chia từng phòng, và mang những hình ảnh huy hoàng. Rồi anh
nói về con cò mang đi những đứa con kháu khỉnh.
Phải, đó là những chuyện hay ho. Và rồi anh chàng trai trẻ
kia ngỏ lời xin cưới cô. Cô ưng thuận ngay, cô nói:
”Nhưng anh phải trở lại đây vào ngày thứ bảy. Vua và
Hoàng hậu sẽ đến đây để dùng trà bánh. Ông bà sẽ rất vui lòng
thấy tôi cưới được vị Thần của dân Thổ. Nhưng nhớ phải kể
một câu chuyện gì thật là hay, vì cha mẹ tôi rất thích nghe kể
chuyện. Mẹ tôi thì thích chuyện luân lý và đứng đắn. Cha tôi
lại thích chuyện vui, vì vậy mới là thú vị, đáng tức cười!”
Anh nói:
”Được lắm, tôi sẽ không mang quà lễ cưới nào ngoài một
câu chuyện kể!”
Hai người chia tay nhau. Cô công chúa tặng anh một thanh
gươm bằng đồng vàng, chính cái đó mới giúp anh được việc.
Anh bay đi, mua một cái áo ngủ mới, rồi về ngồi trong rừng,
nghĩ đặt ra một câu chuyện. Phải xong trước ngày thứ bảy, điều
ấy không phải là dễ. Rồi câu chuyện cũng xong, và đã đến
ngày thứ bảy.
Vua, bà Hoàng hậu, và đám quân thần đến ăn bánh uống trà
trong phòng cô Công chúa, và chờ đợi. Anh được đón tiếp thân
mật. Bà Hoàng hậu nói:
”Nào, anh hãy kể ra một chuyện, chuyện phải có ý nghĩa sâu
sắc, và bổ ích!”
Vua nói:
”Nhưng cũng phải có cái gì vui mới được!”
Anh thưa:
”Vâng, tôi có thể làm được!”
Chúng ta hãy nghe anh kể.
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”Xưa kia, có một hộp diêm. Những que diêm trong hộp rất
là kiêu hãnh về xuất xứ của chúng. Cây gia phả của que diêm,
đó là cây thông to lớn, mà mỗi nhánh là một bó củi, cây ấy lớn
và già nhất vùng. Hộp diêm bây giờ nằm trên bàn nhỏ, giữa
một cái đèn và một cái nồi sắt cũ kỹ, hai vật ấy kể lại chuyện
thời trẻ của chúng. Chúng nói:
”Vâng, chúng tôi ở trên một cành cây xanh, đúng là thời kỳ
thật sung túc! Sáng và chiều, nước trà trong như kim cương, đó
là giọt sương, suốt ngày trời nắng, và khi mặt trời chiếu lên,
bầy chim nhỏ đến kể chuyện cho chúng tôi nghe. Chúng tôi có
thể nhận thấy sự giàu có của chúng tôi, vì nếu những cây chỉ có
lá xanh tươi vào mùa hạ, chúng tôi lại có thể tươi tốt đến cả
mùa đông cũng như mùa hè. Nhưng bọn thợ rừng đến, và xảy
ra cuộc cách mạng lớn. Gia đình chúng tôi bị phân tán. Chủ
nhà, là cái thân cây, được làm cây cột buồm lớn trên một chiếc
tàu thủy huy hoàng có thể đi vòng quanh địa cầu, nếu nó muốn.
Những cành nhánh khác đều đi ra mỗi nơi, còn chúng tôi có
bổn phận thắp sáng cho những nhà nghèo. Do đó, chúng tôi,
những nhân vật cao quý, bây giờ lại bị vào ở nhà bếp!”
”Số phận tôi lại khác!” - cái nồi sắt bên cạnh hộp diêm nói ”Từ khi tôi ra đời, tôi thường được chùi rửa và nung nấu nhiều
lần. Phận sự của tôi là cung cấp thức ăn, và có thể nói đúng
rằng tôi là nhân vật thứ nhất trong nhà. Ngoại trừ những lúc
thỉnh thoảng làm cái gàu tát nước lạnh ra sân, luôn luôn tôi
sống trong bốn bức tường. Người độc nhất có thể đem lại cho
tôi tin tức ở bên ngoài, là cái rổ chợ. Nhưng câu chuyện nó kể
về chính phủ và nhân dân nghe cũng lủng củng lắm. Trước kia,
cũng có một cái bình cũ, nó quá sợ cái rỗ chợ đến nổi phải bị
rơi xuống và bể tan tành. Cái rổ có những ý nghĩ tàn bạo, các vị
cũng biết vậy!”
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”Bây giờ thì mày nói huyên thuyên!” - cái quẹt lửa nói - ”và
bánh xe bằng thiếc chạm vào đá lửa, làm bật lên những tia lửa.
Chúng ta không thể có một đêm vui hay sao?”
Bọn que diêm nói:
”Ừ, chúng ta hãy quan sát những nhân vật cao cấp hơn.”
”Không, tôi không muốn nói đến tôi” - cái bình đất lên tiếng
- ”Đêm nay là đêm trò chuyện, tôi sẽ bắt đầu, tôi sẽ kể những
chuyện xảy ra cho tất cả mọi người. Người ta có thể đi sâu vào
lòng người khác, và đó là điều thích thú. Bên bờ hồ Øster, dưới
những cây phong xứ Đan Mạch …”
”Đúng là một điểm khởi đầu rất hay,” - tất cả chồng đĩa nói
- ”và chắc là câu chuyện sẽ làm vừa lòng bọn tôi!”
”Vâng, tôi đã ở đó vào thời thơ ấu, trong một gia đình êm
ấm. Đồ vật trong nhà đều được đánh bóng, sàn nhà lau chùi
sạch sẽ, màn cửa được thay đổi đến 15 ngày một lần.”
Cái chổi nói:
”Ồ, bà biết kể chuyện một cách thú vị. Người ta biết ngay
rằng chính một người đàn bà đang kể. Nghe trong chuyện cái
gì cũng sạch sẽ.”
”Phải, người ta cảm thấy như thế,” - cái gàu nước lên tiếng
hưởng ứng - và nó nhảy đựng lên vì vui sướng, và người ta
nghe một tiếng ”choảng” trên gạch sàn. Cái bình đất tiếp tục
kể, đoạn cuối cùng hay như đoạn mở đầu.
Chồng dĩa đụng vào nhau cách cách trong sự vui thích, và
cái chổi lấy lá trên sàn nhà, bao quanh mình cái bình đất, nó
biết làm như vậy sẽ mích lòng những kẻ khác, nên nó nói:
”Nếu tôi đem vòng hoa trang sức cho cái bình hôm nay, thì
ngày mai người khác sẽ trang sức cho tôi!”
Cái kẹp gắp than nói:
”Bây giờ tôi muốn vũ!”
Rồi nó nhảy múa.
”Trời! xem nó biết đưa chân lên cao kìa!”
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Tấm vải bao ghế trong góc kia chỉ nhìn nó nhảy mà cũng bị
rách.
Kẹp than nói:
”Xem tôi có đáng được tán thưởng không?”
Nó liền được thưởng một cái vòng.
Nhưng que diêm nghĩ: "Tầm thường quá!”
Cái vòi bình trà đáng ra phải hát lên, nhưng nó đang lạnh
tanh, nó chỉ hát khi nó sắp sôi. Nhưng đó chỉ là một hư danh,
nó chỉ muốn hát khi được đặt trên bàn của chủ nhà.
Gần cửa sổ, có một ngòi lông cũ, bà vú dùng để viết. Nó
chẳng có gì đặc biệt, nếu thỉnh thoảng nó không được nhúng
vào tận đáy bình mực, và nó rất hảnh diện được vậy. Nó nói:
”Nếu vòi ấm không muốn hát, thì cứ ngồi im. Ngoài kia,
trong cái lồng, một con hoàng oanh hát được, thật ra nó chẳng
có học tập gì, nhưng đêm nay chúng ta không nên nói xấu về
chuyện đó!”
”Tôi nghĩ thật không xứng đáng gì, mà phải nghe một con
chim hót. Như vậy đâu phải là có lòng ái quốc? Tôi xin nhờ chị
rổ chợ phán đoán xem!”
Chiếc ấm trà, ca sĩ của nhà bếp, và chị em khác mẹ với cái
vòi bình, cất tiếng nói lên.
Rỗ chợ nói:
”Tôi rất khó chịu, tôi giận lắm, giận như không ai có thể
tưởng tượng được. Đó đâu phải là cách giải trí trong đêm nay?
Tưởng cần phải sắp đặt mọi sự lại. Người nào ở yên chỗ ấy,
còn tôi, tôi sẽ điều khiển chương trình. Đó sẽ là một việc
khác!”
Cả bọn đồng nói:
”Phải, chúng ta phải làm náo nhiệt lên mới được!”
Vừa lúc ấy, cánh cửa mở ra. Bà vú vào, mọi vật đều im thin
thít. Không có lấy một cái bình nhỏ nào biết làm được gì, và
anh ta là thứ nhân vật quan trọng nào, anh nói:
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”Ừ, nếu ta muốn, thì bọn ta có thể qua được một đêm vui!”
Bà vú lấy que diêm đốt lên ngọn lửa - trời! ngọn lửa lên cao
nổ lốp bốp. Bọn que diêm nói:
”Mọi người đã phải nhận rằng bọn ta là đứng hàng đầu!
Trông ánh sáng kìa!”
Rồi diêm tắt!”
”Quả là một câu chuyện hay,” - bà Hoàng hậu nói - ”Tôi
thấy thích ở trong bếp với mấy que diêm. Được rồi, anh sẽ cưới
con gái ta!”
”Phải đấy, anh sẽ làm lễ cưới vào ngày thứ hai,” - Vua nói Ông Vua và bà Hoàng hậu đã xưng hô thân mật với anh lái
buôn, xem anh như người nhà.
Hôn lễ đã định xong, vào đêm hôm sau, tất cả thành phố đều
chưng đèn sáng rực. Bánh tráng mềm, và bánh dòn được tung
ra cho bọn trẻ con tranh nhau nhặt ăn. Bọn trẻ con ngoài đường
nhón chân lên chụp bánh, la hét: ”Hoan hô!” – và thổi sáo bằng
ngón tay- Cảnh tượng thật là náo nhiệt.
Anh lái buôn tự bảo: "Ta cũng phải làm cái gì chứ!”
Anh mua pháo bông, pháo xẹt, và tất cả các thứ hoa pháo,
đặt cả vào trong rương, và mang tất cả bay lên trên thành phố.
Ồ! Hoa pháo đỏ rực, tiếng nổ lốp bốp đinh tai.
Người dân Thổ nhảy múa, dày dép tung lên quá đầu, chưa
bao giờ họ thấy được những ngôi sao xẹt như vậy. Tất cả đều
hiểu rằng chính vị Thần của dân Thổ sẽ cưới cô Công chúa.
Khi anh lái buôn hạ xuống rừng, anh tự bảo: "Mình sẽ đi
quanh thành phố một chuyến để xem quang cảnh ra sao”. Đó là
điều dĩ nhiên, anh muốn tự mình kiểm chứng lại kết quả công
việc mình vừa làm.
Trời! thiên hạ kể huyên thuyên! Mọi người nói lại cảm
tưởng của mình một cách khác nhau, nhưng tất cả ai ai cũng
thích thú.
Có người nói:
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”Chính mắt tôi đã thấy vị Thần của dân tộc Thổ. Mắt ông
sáng như hai ngôi sao, râu ông như bọt sóng bể!”
Người khác nói:
”Ông bay trong một cái áo choàng bằng lụa. Nhiều Thiên
thần nép trong áo thò đầu ra!”
Những lời anh lái buôn nghe nói, đều làm cho anh vui
sướng. Và hôn lễ sẽ cử hành sáng mai.
Anh trở về khu rừng, để đặt mình vào cái rương… nhưng
cái rương đâu rồi? Cái rương đã bị đốt cháy. Một tia lửa của
pháo bông đã đốt mất nó, bây giờ chỉ còn đống tro tàn. Anh
không bay lên được nữa, anh không thể đến gặp lại cô vị hôn
thê.
Cô Công chúa ngồi chờ anh suốt ngày trên mái nhà. Còn
anh ta sẽ đi khắp mọi nơi, kể chuyện. Những chuyện anh kể vui
hơn câu chuyện của anh về mấy que diêm.
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Bầy cò
( Storkene )
Trên ngôi nhà cuối cùng của một thành phố nhỏ, có một tổ
chim cò. Mẹ cò ở trong tổ với 4 con cò nhỏ, chúng đưa đầu với
mỏ đen ra ngoài tổ, mỏ chúng chưa đỏ lên được. Xa hơn chút
nữa, trên mái nhà, con cò cha đứng thẳng, cứng đơ, co lên một
chân, thế đứng khó khăn, vì cò ta đang canh gác. Cò cha đứng
bất động như một pho tượng gỗ. Anh tự bảo: ”Thế này mới là
có vẻ qúy phái, vợ ta có một người gác bên cạnh tổ. Không ai
biết được rằng ta là chồng, mà chỉ cho là ta là một tên lính
trong phiên gác thôi. Thế mới là oai!” Và chàng ta vẫn tiếp tục
đứng một chân thẳng cứng.
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Dưới đường, bầy trẻ nhỏ chơi đùa, khi thấy mấy con cò, đứa
trẻ bạo gan nhất cất tiếng hát bài hát xưa về con cò, và bọn kia
đồng phụ họa theo. Chúng hát theo trí nhớ:
”Cò, cò cứng đờ
Hãy bay về nhà,
Vợ mày trong tổ
Với 4 đứa con,
Một đứa sẽ bị treo lên,
Đứa kia bị nhốt vào lồng,
Đứa thứ ba bị đốt cháy,
Đứa thứ tư bị nhồi!”
Mấy con cò con nói: ”Nghe bọn trẻ hát kìa, chúng bảo rằng
bọn mình sẽ bị treo cổ và đốt cháy”
Mẹ cò nói: ”Đừng để ý gì đến bài hát, đừng có nghe nó hát
là mọi sự sẽ an lành”
Nhưng bọn trẻ cứ tiếp tục hát, chúng đưa tay chỉ trỏ bầy cò.
Chỉ có một đứa tên là Peter, cho rằng chế diễu loài vật là xấu
xa, nó không phụ họa với bọn kia.
Mẹ cò muốn trấn an bầy con: "Đừng có lo gì cả! thấy cha
đứng kìa, mình thẳng băng, lại chỉ đứng trên một chân thôi
đấy!”
”Bọn con sợ lắm!” - bọn cò con nói, và thụt đầu vào cổ.
Ngày hôm sau, bọn trẻ trở lại chơi đùa, và lại hát:
”Một đứa sẽ bị treo
Một đứa bị đốt cháy …”
Cò con hỏi mẹ:
”Bọn con sẽ bị treo, bị đốt sao?”
Mẹ cò bảo:
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”Không đâu, chắc chắn là không. Các con sẽ tập bay, mẹ sẽ
dạy cho, rồi chúng mình sẽ bay vào đồng cỏ, đến viếng thăm
bọn cóc nhái, chúng sẽ chào kính mình trong nước, và hát:
coạp! coạp! Rồi mình sẽ ăn thịt chúng nó, đó mới là điều thú
vị”
”Rồi sau đó?” - bọn cò con hỏi.
”Sau đó, tất cả giống cò trong xứ sẽ hội họp lại, và có cuộc
thi đua vào mùa thu, vậy phải biết bay giỏi, đó là điều quan
trọng, vì nếu không bay được, ông tướng cò sẽ lấy mỏ mỏ chết.
Các con phải gắng học bay, cho đến lúc cuộc biễu diễn mùa
thu”
”Như vậy bọn con cũng sẽ bị tàn sát, như bọn trẻ đã hát” bầy cò con nói – ”Ái chà! nghe không, chúng còn hát nữa đó”
Mẹ cò nói:
”Hãy cứ nghe mẹ, đừng nghe bọn trẻ con. Sau buỗi diễn tập,
chúng mình sẽ bay về các xứ nóng, xa xa lắm, bay qua trên núi,
trên rừng. Chúng mình sẽ bay đến xứ Ai Cập, ở đó có những
ngôi nhà tam giác, mái nhọn nhô lên tận mây, người ta gọi là
những kim tự tháp, cũ xưa như không một con cò nào có thể
tưởng tượng nổi. Có một con sông nước tràn đầy, làm cho cả
xứ đều bị đất phù sa phủ lấp. Mình sẽ đi trong bùn, và ăn thịt
cóc nhái”
“Ồ!” - bọn cò con la lên –
”Phải, đó là một xứ đẹp tốt. Người ta chỉ ăn suốt ngày, và
trong lúc chúng ta sống sung sướng ở đó, thì ở xứ này không
còn một tấm lá trên cây. Ở đây lạnh quá, lạnh đến nổi mây giá
cứng, và rơi xuống đất thành từng viên nhỏ trắng”
Cò mẹ muốn nói đến tuyết, nhưng nó không biết diễn tả thế
nào cho rõ hơn.
”Bọn trẻ con có bị đóng băng cứng và tan ra từng mảnh
không?”
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“Không, chúng nó không bị giá cứng và tan ra. Nhưng cũng
không cần đến thế, chúng nó phải ở trong phòng tối cửa đóng
kín mít. Các con, trái lại, được bay đến các xứ lạ, có hoa, có
ánh mặt trời chiếu sáng và sưởi nóng”
Một thời gian trôi qua, bọn cò con đã lớn, đứng lên khỏi tổ,
nhìn xa chung quanh. Cha cò bay đến thăm hằng ngày, mang
theo cóc nhái tươi ngon, rắn rít, và đủ loại thức ăn mà giống cò
ưa thích. Ồ! những cuộc viếng thăm ấy rất là vui vẻ. Cha cò
quay đầu về phía dưới, mỏ đánh lanh canh như một cái kèn
nhỏ, kể chuyện cho cò con nghe, toàn là chuyện ở đầm lầy.
Một hôm, mẹ cò bảo:
”Nào, bây giờ các con phải tập bay”
Bọn cò con nhỏ phải đi ra trên chóp mái nhà. Ồ! Trông
chúng nó lảo đảo như đứng không vững, trông chúng tìm cách
giữ cho thăng bằng những cánh chúng! Nhưng chúng cũng gần
như muốn té xuống.
Mẹ cò nói:
”Trông mẹ đây nầy! Phải giữ cái đầu như thế này này! Phải
đứng hai chân như thế này. Một! hai! một! hai! Như vậy các
con mới đi ra ngoài đời được”
Cò mẹ bay lên một lát, nhưng các cò con còn nhảy một bước
vụng về, và bốp! chúng ngã xuống, vì thân hình chúng nặng
quá.
Một con cò nhỏ la lên:
”Con không muốn bay!” - rồi trở vào tổ - ”Con không muốn
bay đến các xứ nóng”
”Mày muốn chết lạnh vào mùa đông ư? bọn trẻ nhỏ sẽ đến
bắt mày và nướng mày ngay! chờ đó, tau gọi bọn ấy đến!”
”Ồ! Không!” – chim nhỏ nói - rồi lại nhảy lên mái nhà như
bọn kia.
Ngày thứ ba, bầy chim nhỏ có thể tàm tạm bay được, chúng
nghĩ rằng chúng có thể đứng vững trong không khí. Chúng làm
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thử, nhưng bốp! chúng rơi xuống, chúng lại cần đập cánh. Bọn
trẻ con đến trên đường, và hát bài hát cũ:
”Cò, con cò cứng nhắc…”
Bầy chim cò nói:
”Bọn mình có nên xuống đó, mổ mắt chúng không?”
Mẹ cò la:
”Đừng, không được làm thế! nghe mẹ đây này, việc này còn
quan trọng hơn nhiều. Một! hai! ba! về phía trái quanh ống lò
sưởi…được, tốt lắm! cái đập cánh cuối cùng này rất đứng đắn,
và đúng cách, ngày mai các con có thể theo mẹ bay đến ao bùn.
Có nhiều gia đình cò đàng hoàng cũng đến đó với con cái họ,
các con sẽ tỏ ra rằng các con của mẹ là đẹp nhất, các con ngẩng
cao đầu lên, điệu bộ ấy mới thật là quý phái.
Bọn cò con nói:
”Vậy chúng ta không báo thù bọn con nít sao?”
”Chúng nó la hét gì mặc xác chúng! Các con sẽ bay lên mây
cao, bay đến các kim tự tháp, trong lúc chúng nó sẽ bị lạnh
cóng, không có lấy một cái lá xanh, hoặc một trái táo ngọt”
”Bọn mình phải trả thù chúng nó!” - bầy cò nhỏ lẩm bẩm
với nhauVà các cuộc tập bay được tiếp tục.
Trong tất cả bọn trẻ con, đứa hăng say hát bài hát ”cò” nhất,
chính là đứa đã bắt đầu đưa ra bài hát ác độc ấy, đó là một đứa
nhỏ tuổi nhất, không hơn 6 tuổi. Bầy cò con chắc tưởng rằng
đứa bé ấy đã được 100 tuổi rồi vì nó to lớn hơn nhiều lần cha
mẹ cò của chúng, và chúng có biết gì về tuổi tác của bọn người
lớn và con cái họ đâu! tất cả mọi căm thù của chúng cò con đều
đổ lên đầu đứa bé ấy, và càng lớn lên, chúng lại càng không
chịu nổi bài hát kia. Mẹ cò cuối cùng phải hứa rằng chúng sẽ
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được báo thù, nhưng mẹ cò không muốn có sự báo thù trước
ngày cuối cùng chúng còn ở lại xứ này. Mẹ cò nói:
”Phải thấy chúng mày làm được cái gì trong buổi tập diễn
lớn cái đã! nếu chúng mày tệ lắm, ông tướng cò sẽ lấy mõ mỏ
vào ngực chúng mày, như vậy bài hát bọn trẻ con cũng đúng
phần nào rồi đó! để xem đã!”
”Phải, mẹ sẽ thấy!” - bọn cò con nói.
Chúng rất hăng hái, ngày nào cũng tập tành. Chúng bay tài
tình và đẹp mắt vô cùng, trông thấy là thích ngay.
Mùa thu đến. Tất cả giống cò đều bắt đầu tụ họp lại để bay
về các xứ nóng lúc mùa đông đã đến ở xứ nầy. Cuộc diễn tập
thật là to lớn! Phải bay lên trên các khu rừng và các thành phố,
cốt để xem chúng cò có bay giỏi hay không, vì cuộc đại du
hành sắp sửa bắt đầu. Bọn cò con đã vượt qua cuộc thử thách
ấy một cách oanh liệt, chúng được một điểm cao với được
thưởng ếch, nhái và rắn, chúng ăn liền.
”Bấy giờ là phải trả thù!” - bọn cò nhỏ la lên.
”Chắc chắn rồi!” - mẹ cò nói- ”Ý kiến trước kia của mẹ là ý
kiến hay nhất. Mẹ biết cái hố chứa đựng con nít của loài người,
cho đến lúc con cò đến mang về cho cha mẹ chúng. Bọn bé con
ngủ, và có những giấc mơ đẹp đẽ mà về sau chúng không thể
có được nữa. Những người cha mẹ ai cũng muốn có được đứa
bé con như bọn ấy, và trẻ con người đứa nào cũng muốn có
một người em gái hay em trai. Chúng mình sẽ bay đến cái hố
ấy, và sẽ mang đến cho đứa bé con nào không hát bài hát xấu
xa ấy, không chế giễu giống cò, một đứa nhỏ tí ti ấy, còn bọn
con nít đã hát bài ấy thì không được đứa em nào!”
”Nhưng cái thằng đầu nậu hát bài kia, cái thằng nhỏ độc ác
ấy, mình phải trừng trị cách nào chứ?” - bọn cò con la ó.
”Trong hố, có một đứa con nít đã chết, nó chết vì đã mơ
mộng qúa nhiều, mình sẽ mang đứa con nít chết ấy cho thằng
kia, nó sẽ phải khóc vì mình cho nó một đứa em chết. Nhưng
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cái đứa trẻ con tốt bụng kia, cái thằng đã nói: ”Chế diễu loài
vật là xấu lắm!”. Với thằng ấy, mình sẽ tặng cho nó một đứa
em trai và một đứa em gái, đứa nhỏ tốt ấy tên là Peter, vì vậy
tất cả các con đều mang tên là Peter!
Mọi sự việc xẩy ra như lời mẹ cò nói, và tất cả loài cò đều
có tên là Peter, ngày nay người ta còn gọi chúng bằng tên ấy.
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Con heo rừng bằng đồng
( Metalsvinet )
Trong thành phố Frorents, gần khu gọi là piazza del
granduca, có một con đường nhỏ hình như có tên là porta rossa.
Trong con đường này, trước một cửa tiệm tạp hóa bán rau trái,
người ta thấy một con heo rừng bằng đồng nằm phủ phục, thật
là một công trình tuyệt đẹp.
Một dòng nước trong chảy ra từ miệng con vật, xanh xám vì
đã tạo tác ra từ lâu năm. Mõm nó lại trơn láng như có ai lau
chùi, mà thật vậy bọn trẻ con hằng trăm đứa, trai và gái, thường
đưa tay nắm lấy mõm nó, và kê miệng vào mõm nó để uống
nước. Cảnh tượng con vật khéo chạm trổ và đứa bé xinh đẹp,
gần trần truồng ôm lấy đầu nó, đặt môi hồng trên mõm nó, là
một bức tranh tự nhiên.
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Ai đến Florents cũng để tìm thấy nơi đó, người ta chỉ cần
hỏi một kẻ ăn xin nào đó về con vật bằng kim khí, thì biết ngay
chỗ của nó.
Vào một đêm mùa thu, đã vào khuya, dãy núi đều phủ tuyết,
nhưng trăng vẫn sáng, sáng trăng ở Ý Đại Lợi tỏa ra một ánh
sáng có thể so sánh với ánh sáng của một ngày mùa đông u ám
ở miền Bắc, còn hơn nữa, vì không trung sáng ngời, khí trời
làm cho con người sảng khoái, trái lại, ở miền Bắc, màn trời
như bằng chì nặng chịch, như đè ép con người sát đất, mặt đất
thì lạnh ẩm ướt, một ngày nào đó sẽ đè nặng lên áo quần của
người.
Trong khu vườn rộng của Công tước, nơi mà hàng nghìn
hoa hồng nở rộ, một đứa bé con rách rưới ngồi suốt ngày ở đó,
đứa bé con ấy có thể là hình ảnh của xứ Ý Đại Lợi, mặt mày
vui cười, dáng dấp đẹp đẽ, nhưng là một đứa bé con đang khổ
sở. Nó đói và khát, không ai cho nó một đồng xu, và khi trời
bắt đầu tối, đến giờ đóng cửa ngôi vườn, người gác dan đuổi nó
ra. Đứa bé dừng lại rất lâu trên cầu Arno, mơ mộng, nhìn sao
đang nhấp nháy trong dòng nước, giữa khoản nó đứng và cái
cầu nguy nga bằng cẩm thạch Trinita.
Đứa bé đi đến con heo rừng bằng đồng, gần như quỳ xuống,
hai tay ôm choàng cổ con vật, đặt cái miệng nhỏ nhoi lên cái
mõm trơn láng của con vật, và uống từng ngụm lớn nước trong.
Gần đó, vài lá cải và vài trái mận trên mặt đất, là buổi ăn tối
của nó. Trên đường không có người qua lại, đứa bé hoàn toàn
cô độc, nó nghiên mình về phía trước để cho mái tóc quăn của
nó đùa nghỉ trên đầu con vật, nó không kịp thở hắt ra thì đã ngủ
vùi.
Đến nửa đêm, con heo rừng cựa mình, đứa bé nghe con vật
nói rõ ràng:
”Bé con, ôm tao cho kỹ, tao sẽ chạy đi đây!”
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Rồi nó cõng thằng bé chạy đi. Trước hết, cả hai đồng đến ở
lâu đài của Công tước, và con ngựa bằng đồng mang trên lưng
bức tượng vị Công tước nọ, cất tiếng hí to lớn. Những binh khí
muôn màu trên mặt tiền tòa Thị sảnh sáng lên như những hình
ảnh trong suốt, và bức họa David của Michel Angelo quay tròn.
Tất cả như trở nên sống động một cách kỳ lạ, những nhóm
tượng đồng Perseus, và bức tranh minh họa cuộc bắt cóc bọn
Sabine càng sống động hơn nữa: tiếng la hét trong cõi chết của
chúng vang lên trong công trường cô liêu. Con heo rừng bằng
đồng dừng lại trong tòa công cộng, dưới cái cầu vồng nơi mà
hàng quý tộc hội họp trong ngày lễ Carneval.
Con vật nói:
”Bé con, hãy ôm cho kỹ, tao sẽ leo lên bậc cấp!”
Đứa bé không nói một lời, nó nửa thì run rẩy, nửa thì thích
thú.
Chúng đi vào một hành lang dài nó quen thuộc, vì nó đã
từng đến đó. Các bức tường đều treo la liệt những bức tranh
lộng lẩy, có những bức tượng bán thân, tất cả đều được chiếu
sáng như giữa ban ngày, nhưng nơi huy hoàng nhất là một gian
phòng ngang, Khi mở cửa ra, đứa bé còn nhớ vẻ huy hoàng ấy.
Nhưng đêm nay, mọi sự trông sáng láng hơn bao giờ cả. Nơi
đó, có một thiếu phụ trần truồng, đẹp như chỉ có tạo hóa hoặc
các danh sư về đúc tượng bằng cẩm thạch, mới có thể tạo ra
được. Nàng di động tay chân xinh đẹp, những con cá ông nhỏ
nhảy nhót dưới chân nàng, sự bất tử chiếu ngời trong ánh mắt
nàng. Người ta gọi nàng là Nữ Thần sắc đẹp. Hai bên cạnh
nàng, là những bức tượng bằng cẩm thạch, sinh động như bởi
năng lực của trí tuệ. Đó là những con người trần truồng uy
hùng. Một người đang mài gươm, người ta gọi là ông thợ mài.
Bọn giác đấu làm thành một nhóm khác. Gươm mài sáng
loáng, những chiến sĩ diễn khai cuộc chiến dành Nữ Thần sắc
đẹp. Đứa bé choáng mắt trước cảnh tượng huy hoàng ấy. Vách
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tường rực rỡ màu sắc, tất cả đều sống động. Hình ảnh nữ Thần
sắc đẹp được nhìn dưới hai phương diện: một Thần Vệ nữ trần
gian, nồng nàn rực rỡ như thể nhà danh khắc Titian đang ôm
trong lòng. Thật là kỳ lạ. Đó là hai thiếu phụ lộng lẩy, nằm trải
tấm thân tuyệt mỹ trần truồng trên nệm êm ấm, ngực phập
phồng, đầu lay động làm cho mái tóc uốn vòng xỏa lên đôi vai
tròn trịa, cặp mắt sâu xa biểu lộ những tư tưởng nồng nàn.
Nhưng không một ai dám ra khỏi khung ảnh. Đến Nữ Thần sắc
đẹp, ông thợ mài và bọn giác đấu đều ở tại chỗ, vì ánh hào
quang tỏa ra từ Thần Nữ Đồng Trinh, từ Đức Chúa, và Thánh
Johannes giữ họ lại. Những bức tranh Thần Thánh kia, không
còn là bức tranh nữa, mà là những vị Thần Thánh chánh hiệu.
Trong phòng biết bao là vẻ đẹp và giàu sang, phòng này,
phòng kia, đứa bé nhìn thấy tất cả. Con heo rừng bằng đồng đi
từ phòng này qua phòng khác, giữa vẽ huy hoàng lộng lẩy ấy.
Bức tranh sau lấn át bức tranh trước, nhưng có một bức chiếm
đoạt tất cả tâm tư đứa bé, đó đặc biệt là cảnh tượng bọn trẻ con
vui vẻ và sung sướng trong bức tranh ấy, thường ban ngày đứa
bé đã cười với chúng. Nhiều người đi ngang qua bức tranh ấy
nhưng không để ý đến nó, tuy nó chứa đựng cả một kho tàng
thi ca. Đó là cảnh Đức Chúa xuống địa ngục, nhưng không
phải những hồn tội lỗi bị đày đọa đứng quanh Chúa, mà là
những vong hồn ngoại đạo. Họa sĩ xứ Florent, Angiolo
Bronzino đã minh họa bức tranh kia. Điều hoàn hảo nhất, là vẻ
tin tưởng hiện hình trên mặt các đứa bé, chúng tin chắc rằng sẽ
được lên Thiên Đàng. Hai đứa ôm hôn nhau, một đứa đưa tay
chỉ vào một bé khác ở bên dưới nó, và chỉ vào mình như để
nói: Tôi sẽ lên Thiên Đàng!
Những nhân vật khác, già nua hơn, có vẻ nghi ngại, chỉ hy
vọng mà thôi, hoặc nghiên mình cung kính trước Chúa, và cầu
nguyện.
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Đứa bé nhìn rất lâu vào bức tranh, hơn bất cứ đứa bé con
nào. Con heo rừng bằng đồng đứng yên lặng. Người ta nghe
một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Tiếng ấy do từ bức tranh hay từ
lồng ngực con vật phát ra? Đứa bé đưa tay lên hình những đứa
trẻ con trong tranh, chúng như cười với nó Rồi con heo rừng bằng đồng chạy đi, vuột ra ngoài hành
lang bỏ ngỏ. Đứa bé nói:
”Cám ơn mày, và xin Chúa phò hộ cho mày, hỡi con vật khả
ái!”
Nó vổ vổ vào con heo rừng bằng đồng. Bùm! Bùm! Con vật
nhảy xuống bực cấp.
”Cũng xin cám ơn mày, và xin Chúa phù hộ cho mày. Tao
đã giúp mày, và mày cũng đã giúp tao, vì tao chỉ có đủ sức để
chạy đi với một đứa bé lương thiện trên lưng! Phải, mày có
thấy rằng tao có thể đi vào lửa sáng của ngọn đèn đang cháy
trước bức tượng của Thánh Nữ Đồng Trinh không? Tao có thể
mang mày đi khắp cả, chỉ trừ vào trong Thánh Đường. Nhưng
đứng ở ngoài, mày có thể đứng trên lưng tao để nhìn vào trong,
qua cánh cửa mở. Đừng có lìa lưng tao, nếu mày lìa khỏi lưng
tao, tao sẽ chết mất như mày thấy tao trước Porta rossa!”
Đứa bé nói:
”Tôi sẽ ở với anh, hỡi linh vật!”
Người và vật chạy như bay vượt qua các con đường của
thành phố Florents đến công trường trước ngôi nhà thờ Santa
Croce.
Hai cánh cửa to lớn bổng mở ra, và từ trên Thánh Đường,
ánh sáng chiếu ra tận công trường hiu quạnh.
Một thứ ánh sánh kỳ diệu tỏa ra từ một ngôi mộ xây trong
phần phía tả của Thánh Đường. Hàng ngàn ngôi sao tạo ra một
vòng hào quang bao quanh ngôi mộ ấy. Nhiều đồ vật trang sức
cho ngôi mộ, và một cái thang đỏ trên nền xanh sáng rực như
làm bằng lửa. Đó là ngôi mộ của Galilei. Kiến trúc rất giản dị,
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nhưng cái thang đỏ trên nền xanh là một huy hiệu đầy nghĩa lý,
người ta có thể nói đó chính là huy hiệu của nghệ thuật, muốn
đạt đến đó phải leo qua cái thang lửa đỏ rực ấy, và leo lên trời.
Tất cả những vị Tiên Tri của trí huệ đều lên trời như nhà Tiên
Tri Elias.
Trong phần bên hữu của Thánh Đường, tất cả những bức
tường đều sống động như trên ngôi mộ đẹp đẻ kia. Có Michel
Angelo, Dante, trán mang vòng lá liễu. Alfieri, Macbiavelli,
những đại nhân vật làm vinh hạnh cho nước Ý Đại Lợi, nằm
bên cạnh nhau. Đây là một ngôi nhà thờ lộng lẩy, đẹp hơn, mặc
dù không lớn hơn ngôi nhà thờ bằng cẩm thạch của xứ
Florents. Y phục của các bức nhân tượng ấy trông như đang
lung lay, các nhân vật ấy trông như vươn đầu lên cao hơn, và
trong đêm tối, trong tiếng hát và âm nhạc, họ ngắm nhìn Thánh
Đường đầy màu sắc, sáng rực rỡ, trước bàn thờ bọn trẻ con y
phục trắng toát, đang đong đưa bình hương vàng chói. Mùi
hương ngào ngạt tỏa ra, lan đến tận ngoài công trường. Đứa bé
dang tay về phía ánh sáng huy hoàng ấy, và con heo rừng bằng
đồng bổng chạy bay biến. Đứa bé phải ôm cứng vào cổ con vật.
Gío lộng bên tai nó, nó nghe tiếng răng rắc của tấm cửa nhà thờ
đóng lại, và đồng thời, nó như bị ngất đi, nó cảm thấy lạnh
ngắt, và nhắm mắt lại.
Trời sáng tỏ, đứa bé ngồi bên cạnh con heo rừng, con vật
đang đứng ở đó, như từ trước nó vẫn đứng đấy, trong con
đường Porta Rossa. Đứa bé rất lo sợ nghĩ đến con người mà nó
gọi là mẹ nó, bà ấy đã đuổi nó ra đường và bảo nó phải làm sao
đem tiền về cho bà. Nó không có đồng tiền nào, nó đói và khát.
Lần nữa nó ôm cổ con heo rừng, hôn vào mõm nó, ra dấu thân
thiện từ giã, rồi đi vào các con đường hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho
một con lừa tải nặng. Một cánh cửa sắt hé mở, nó đi vào bên
trong, leo lên một bậc cấp bằng đá, hai bên là bức tường nhơ
bẩn, vịn vào một sợi giây trơn láng, dùng làm chỗ tựa cho cấp
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đá. Nó đi vào căn phòng chứa đầy áo quần rách. Từ đó, bậc cấp
dẫn đến khu vườn, trong vườn có một cái giếng nước, với
nhiều sợi dây sắt thòng ra từ các tầng nhà, những cái gàu nước
đong đưa, cái róc rách kêu kèn kẹt, gàu nước nhảy nhót trên
không trung, rồi, cờ rắc! nước chảy ra trên mặt sân. Rồi đến
một bậc cấp khác, hư nát dẫn lên trên. Hai tên thủy thủ, người
Nga, chạy xuống bậc cấp, vẻ mặt vui vẻ, xô vào đứa bé. Hai
tên thủy thủ ấy vừa dự xong một đêm túy lúy. Một người đàn
bà không còn trẻ lắm, nhưng phì nộn đi theo hai người ấy. Bà
kia nói:
”Bé con, mày có mang cái gì theo đó không?”
Đứa bé van xin:
”Bà đừng giận tôi, tôi chẳng có tí gì hết!”
Rồi nó nắm lấy vạt áo bà, như muốn đặt một nụ hôn lên đó.
Nó đi với bà vào trong phòng. Chúng ta không thể tả cái phòng
ấy được! Chỉ có thể nói rằng ở trong đó có một cái hủ đựng
nước có quai, trên than hồng, một cái marito như người ta
thường gọi, người đàn bà ôm hủ trong tay, sưởi ấm mấy ngón
tay, và đưa cùi chỏ đẩy đứa bé, bà nói:
”Chắc là mày có tiền!”
Đứa bé khóc, bà đá nó một cái, nó la lên.
”Mày có im đi không? Hay là để tao đánh vỡ cái đầu om
sòm của mày đi!”
Bà vung cái hủ lên. Đứa bé nằm phục dưới đất, và la rú lên.
Bà láng giềng tiến vào cửa, bà cũng có một cái hủ trên tay.
”Felicita, bà làm gì thằng bé đó?”
”Thằng này là của tao,” - bà Felicita trả lời - ”tao muốn giết
nó thì cứ giết. Tao cũng có thể giết cả mày nữa, Gianina!”
Bà lại vung cái hủ lên. Bà kia đưa cái hủ của bà lên cản. Hai
cái hủ đập vào nhau, mảnh vụn tung toé ra, than tro bay lên đầy
phòng - nhưng đứa bé chạy ngay ra cửa, vượt qua mảnh sân và
ra khỏi nhà. Nó đứng lại trước Santa Crose, ngôi nhà thờ nó
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gặp đêm hôm qua, và đi vào đó. Mọi vật sáng rực long lanh.
Nó quỳ bên cạnh ngôi mộ phía bên phải, ngôi mộ của Michel
Angelos, và khóc nức nở. Người người đi qua đi lại, buổi kinh
cầu nguyện đã cử hành, không ai để ý đến nó. Chỉ có một
người già đứng lại, nhìn nó, và lại bỏ đi như những người khác.
Đói và khát hành hạ đứa bé, nó hết sức chịu đựng, nó bị
bệnh. Nó lẻn vào góc tường, bên cạnh ngôi mộ cẩm thạch, và
nằm ngủ. Chiều đến, có người lay nó dậy, nó giật mình, và ông
già hồi sáng đứng trước mặt nó.
Ông hỏi:
”Mày đau hả? Mày ở đâu? Mày ở luôn đây cả ngày sao?”
Những câu hỏi tới tấp. Nó trả lời, và được dẫn đến một ngôi
nhà nhỏ gần đó, trong một con đường hẻm. Nơi đây là một
xưởng làm găng tay. Một người đàn bà đang chăm chú may khi
hai người đi vào. Một con chó trắng, lông xén ngắn đến nổi
người ta có thể trông thấy màu da hồng, nhảy lên bàn, tung
tăng đùa giởn với đứa bé.
Người đàn bà nói:
”Những linh hồn trong trắng dễ nhìn nhận nhau!”
Bà vuốt ve con chó và thằng bé. Đứa bé được ăn uống trong
nhà những kẻ tốt bụng ấy, họ còn bảo nó có thể ngủ lại đêm tại
đó. Sáng ngày mai, ông già Giuseppe sẽ đến nói chuyện với mẹ
đưa bé. Nó được một cái giường xấu xí, nhưng đối với nó như
là cả một cái giường của Vua. Nó thường phải ngủ trên đá. Nó
ngủ rất ngon giấc, mơ đến những bức tranh lộng lẩy và con heo
rừng bằng đồng. Sáng hôm sau, ông già Giuseppe ra đi, đứa bé
cảm thấy chẳng thích thú gì, vì nó biết rằng sự ra đi ấy sẽ có
kết quả là đem nó về với mẹ nó. Nó khóc, hôn con chó linh
hoạt kia. Người đàn bà ra dấu thân mật với nó và với cả con
chó.
Kết quả sự thương thuyết của ông già ra sao?
Ông nói chuyện lâu với bà vợ, bà vuốt ve đứa bé nói:
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”Thật là một đứa bé xinh xắn, dễ thương. Nó có thể trở
thành một người thợ làm găng giỏi, như ông vậy. Ngón tay nó
mềm mại và thon nhỏ. Đức Mẹ Đồng Trinh chắc là muốn nó
trở thành ông thợ làm găng!”
Đưá bé được ở luôn trong nhà. Bà chủ nhà dạy nó may. Nó
được ăn đầy đủ, ngủ ngon giấc. Nó trở nên vui vẻ, và đừa giởn
với Bellissima, tên con chó cái. Bà chủ đe dọa nó, la rầy nó và
giận nó. Điều ấy làm cho lòng nó cảm xúc. Nó đâm ra mơ
mộng trong gian phòng nhỏ. Gian phòng nhìn ra đường, trên
đường người ta phơi da thú. Cửa sổ có song sắt to, nó không
ngủ được, nó nghĩ đến con heo rừng bằng đồng. Nó bổng nghe
ngoài kia, crắc! crắc! phải, chính thị rồi! Nó nhảy đến cửa sổ,
nhưng không thấy gì hết, mọi sự đều tan biến mất.
Một sáng sớm, bà chủ nói với nó:
”Mày hãy mang giúp cho ông cái hộp màu!”
Khi đó, có ông láng giềng trẻ, một họa sĩ, đang loay hoay
với cái hộp và tấm cuộn vải. Đứa bé lấy cái hộp, đi theo ông
họa sĩ, cùng đi đến tòa nhà công sứ, leo lên bậc cấp quen thuộc
nó đã biết trong đêm nó cỡi trên con heo rừng bằng đồng. Nó
nhận ra mấy bức tượng và tranh ảnh, nàng Vệ nữ xinh đẹp
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bằng cẩm thạch, và những vệ nữ khác đầy màu sắc linh động.
Nó nhìn lại ảnh Thiên Mẫu, Chúa Jesus và Thánh Johannes.
Hai người đứng bật động trước bức tranh của Bronzino,
minh họa cảnh Đức Chúa xuống địa ngục, và bọn trẻ con ở đó
quây quần bên Chúa, với lòng tin tưởng rằng chúng sẽ được lên
Thiên Đàng, và đứa bé nghèo khó này cũng cười, vì nó tự thấy
đang ở trong cõi trời của nó.
”Thôi, mày hãy về nhà cha mày!” - họa sĩ nói- sau một hồi
yên lặng, và sau khi đã dựng giá vẽ lên.
Đứa bé nói:
”Cháu không thể nhìn ông vẽ được sao? Cháu không biết
làm sao ông có thể đem bức tranh kia vào trên tấm vải trắng
này?”
”Mày hãy đi đi!” - họa sĩ nóiĐứa bé liền về nhà, ngồi vào bàn, và tập may găng.
Nhưng suốt ngày, tư tưởng nó luôn hướng về cái phòng đầy
tranh ảnh, vì vậy nó bị kim đâm vào ngón tay, làm việc một
cách vụng về, không đùa với con Bellisima. Chiều đến, cửa ra
đường vừa mở ra, nó liền chuồn ra ngoài.
Trời lạnh, đêm đầy sao, trong đẹp. Đứa bé đi qua các nẻo
đường đã bắt đầu vắng lặng, và đến trước con heo rừng bằng
đồng, nhảy lên lưng nó, nói:
”Hỡi con vật linh thiêng, tao nhớ mày quá! Đêm nay, chúng
mình phải đi một vòng dạo chơi!”
Con vật đứng yên, nước lạnh mát vẫn chảy ra từ miệng nó.
Đứa bé cỡi trên lưng con heo rừng bằng đồng, nó bỗng thấy ai
lôi vạt áo của nó. Nó quay nhìn lại, thấy con chó Bellisima, con
chó nhỏ lông cắt sát. Con chó cũng đã chuồn ra khỏi nhà, theo
chân đứa bé, mà nó không để ý đến. Con Bellisima sủa lên,
như muốn nói với nó: Mày thấy không? Tao đi với mày đó,
mày ngồi trên đó làm gì vậy?
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Không có một con rồng dữ tợn nào có thể làm cho đứa bé
kinh hải bằng con chó con kia, ở chốn này. Con Bellisima ra
ngoài, không bận áo, như bà chủ thường nói, rồi sẽ ra sao?
Không bao giờ con chó đi ra ngoài vào mùa đông, mà không có
trên lưng một tấm da cừu nhỏ, may vừa thân hình nó. Tấm da
cừu được buộc vào cổ nó bằng một giải lụa đỏ, cùng với một
cái chuông nhỏ, và một sợi lụa buộc ngang lưng. Con chó trông
giống như một con dê nhỏ vào mùa đông, khi người ta để cho
dê nhảy nhót chạy theo bà chủ. Bây giờ con Bellisima lại theo
nó, mà lại không bận áo, thật không biết rồi sẽ ra sao?
Mọi sự huyền ão không còn nữa, nhưng đứa bé vẫn ôm con
heo rừng bằng đồng, con chó run rẩy vì lạnh, vì vậy nó đâm
đầu chạy thục mạng.
Một ông lính cảnh sát hỏi:
”Mày chạy đi đâu đó?”
Bellisima sủa ầm lên.
”Đứa bé kia!”- Cảnh sát tiếp tục hỏi - ”Mày trộm chó nhà ai
đó?”
Rồi cảnh sát bắt ngay con chó.
Đứa bé van xin:
”Xin các ông trả chó cho tôi!”
”Nếu mày không ăn cắp nó, mày hãy báo với gia đình mày
rằng bọn tao đã mang con chó về đồn rồi.”
Đứa bé rất thất vọng. Nó không biết sẽ gieo mình xuống
sông Arno, hay là trở về thú tội. Nhưng tôi muốn chết, tôi chết
sẽ lên với Chúa và Bà Nữ Đồng Trinh!
Nó trở về nhà, để người ta giết nó.
Cửa nhà còn đóng kín, nó không vớ lên được cái vò gọi cửa,
đường vẫn vắng lặng, nhưng có một viên đá lót đường rời rạc,
nó dùng viên đá đó để gõ vào tấm cửa.
Từ bên trong có tiếng nói:
”Ai đó?”
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”Thưa, tôi! Con Bellisima đã đi mất rồi! Xin mở cửa cho tôi,
và xin giết tôi đi!”
Mọi người đều hoảng hốt, nhất là bà chủ, bà rất quan tâm
đến con Bellisima. Bà nhìn lên tường, nơi thường treo bộ áo
củă con chó, tấm da cừu còn có đó. Bà la lên:
”Con Bellisima bị đưa vào đồn cảnh sát! Thằng bé ác độc
kia, sao mày dám đem nó ra ngoài? Nó sẽ chết rét! Trời ơi, con
vật mảnh khảnh kia lọt vào tay bọn lính tàn bạo!”
Bà chủ liền chạy đi tìm chó. Bà chủ than van khóc lóc. Mọi
người trong nhà xúm lại, cả ông họa sĩ nữa. Ông đặt đứa bé lên
đầu gối, hỏi han căn vặn nó, và từng câu một, ông hiểu rõ câu
chuyện con heo rừng bằng đồng, và về viện bảo tàng - thật
không có gì khó hiểu. Họa sĩ an ủi thằng bé, dỗ dành bà chủ, bà
chỉ thỏa mãn khi thấy con Bellisima trở về với ông chủ, con
chó đã được cứu ra khỏi đám lính hung dữ kia. Trong nhà trở
lại vui vẻ, họa sĩ vuốt ve đứa bé khổ sở, và cho nó một số tranh
ảnh.
Ôi! những tấm hình đẹp quá, những cái đầu người hài hước,
nhưng đặc biệt là hình con heo rừng bằng đồng! Thật không có
gì đẹp hơn! chỉ với vài nét, nó đã hiện hình trên giấy, cả ngôi
nhà phía sau cũng thấy có. Nếu ta biết họa và vẽ! ta sẽ có cả
thế giới!
Ngày sau, khi lần đầu đứa bé được ở một mình, nó lấy cây
bút chì, và trên mặt sau của tờ giấy đầy hình vẽ, nó cố họa lại
con heo rừng bằng đồng. Nó họa được, hơi sai lạc, hơi lộn xộn,
một chân quá to, chân kia lại quá nhỏ, nhưng cũng đúng là con
heo rừng bằng đồng. Đứa bé rất sung sướng. Nhưng cây bút chì
không đi theo ý muốn của nó, đứa bé nhận thấy như vậy. Vài
ngày sau, nhiều hình heo rừng được vẽ ra, và lần này khá hơn
nhiều. Hình sau cùng đã khá giống, ai cũng có thể nhận ra.
Nhưng việc may găng bị đình trệ. Những buổi nó ra phố
được kéo dài hơn. Con heo rừng cho nó hiểu rằng mọi cảnh vật
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đều có thể đưa lên mặt giấy, và thành phố Florents là một
quyển tranh ảnh người ta có thể lật ra từng tờ. Đây là Piazza
della Trimita, một cái trụ cao, mang trên đầu trụ bà Thần Công
lý, hai mắt bịt kín, với cái cân. Hình ảnh ấy được vẽ lên giấy,
và chính tên thợ học nghề làm găng tạo nên. Mớ hình ảnh càng
ngày càng nhiều hơn, nhưng tất cả là những vật bất động.
Một hôm, con Bellisima nhảy nhót trước mặt đứa bé. Nó
nói:
”Đứng yên! Mày ngoan lắm, mày sẽ được đưa vào tranh
tao!”
Nhưng Bellisima không muốn đứng yên, phải buộc nó lại.
Đầu và đuôi bị buộc lại, con vật sủa lên, vùng vẩy, lại phải thắt
chặt sợi dây. vừa lúc đó, bà chủ đi vào:
”Thằng bé ác độc kia! Ồ! Con vật đáng thương!”
Bà chỉ nói chừng ấy, bà đẩy thằng nhỏ ra, đá nó một cái, chỉ
vào cửa đuổi đứa bé ác độc đã tỏ ra rất vô ơn đối với bà. Rồi
vừa khóc, bà vừa hôn hít con chó đến ngạt thở.
Lúc bấy giờ, ông họa sĩ vừa lên thang gác, và - đây mới là
khúc quanh của câu chuyện.
Năm 1834, có một cuộc trưng bày tranh ảnh ở Hàn Lâm
Viện Nghệ Thuật của thành phố Florents. Hai bức tranh để gần
nhau, làm nhiều người chú ý. Trên một bức nhỏ ấy, người ta
thấy một đứa bé đang vui vẻ ngồi vẽ. Đối tượng là một con chó
con, lông cắt sát, nhưng con chó không muốn đứng yên, nó bị
buộc đầu và đuôi vào một sợi dây. Người ta nhìn thấy ở bức
tranh ấy một sự sống động và chân thật đẹp mắt. Người ta bảo
rằng họa sĩ là một đứa bé con ở Florents, đứa bé vô gia cư,
được nuôi dưỡng trong một gia đình ông thợ làm găng, và tự
học vẽ lấy. Một vị họa sĩ nổi tiếng đã khám phá ra thiên tài ấy,
trong một ngày đứa bé bị đuổi ra khỏi nhà vì tội đã buộc con
chó thân yêu của bà chủ nhà, con chó đã làm đề tài cho bức
tranh của đứa bé. Tên học nghề làm găng trở thành một nhà đại
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họa sĩ, bức tranh kia chứng tỏ tài năng của nó, và bức tranh
càng có gía trị khi được đặt bên cạnh một bức tranh to lớn hơn.
Bức tranh chỉ mang hình ảnh một nhân vật độc nhất, một đứa
bé rách rưới nằm ngủ trên mặt đất, giữa đường, mình tựa vào
con heo rừng bằng đồng trên con đường Porta Rossa. Khán giả
đều nhận ra chỗ ấy. Hai tay đứa bé đặt trên đầu con heo rừng,
đứa bé ngủ say sưa, ngọn đèn bên tượng Nữ Thánh Đồng Trinh
tỏa ra một ánh sáng rạng rỡ, chiếu lên khuôn mặt xinh xắn tái
xanh của đứa bé một cách kỳ diệu.
Thật là một bức tranh tuyệt tác, đặt trong một cái khung lớn
dát vàng, treo trên góc phòng, với một vòng lá liễu, nhưng trên
đám lá xanh, vắt ngang một dải lụa đen, biểu hiệu của sự tang
chế.
Nhà họa sĩ trẻ tuổi kia vừa mới lìa đời.
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Kết ước bằng hữu
( Venskabspagten )

”Chúng ta bay đi từ bờ bể Đan Mạch,
Đến những nơi xa lạ,
Chúng ta đến phương nam, vào xứ Hy lạp,
Có nước trong xanh đẹp đẽ,
Ở đó, cây chanh với trái vàng tươi,
Trĩu cành cây xuống đất,
Gai mọc đầy, và huy hoàng biết mấy,
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Những bức tượng trổ trong cẩm thạch,
Kẻ chăn cừu ngồi, cạnh con chó đứng,
Hãy thay mặt người chăn cừu,
Cùng nghe kể một chuyện,
Kết ước bằng hữu, phong tục ngày xưa”
Ngôi nhà chúng tôi làm bằng rơm trét bùn, nhưng cửa vào
có hai trụ bằng cẩm thạch khắc đốt, ngày xưa đã có tại đó, bây
giờ dùng làm trụ cửa.
Mái nhà thấp tận mặt đất, đá xám đen xấu xí, nhưng ngày
xưa mái nhà ấy lập bằng lá trúc đào mới cất từ sau dãy núi.
Khoảnh đất quanh nhà rất chật hẹp, có những mảnh tường dốc
đứng, trần truồng, đen điu. Những đám mây vướng mắt trên
cao, trông như những sinh vật trắng. Ở đây, không có tiếng
chim hót, không bao giờ người ta nhảy múa theo nhịp phong
địch, nhưng đây là một nơi linh thiêng vào thời cổ xưa, như tên
gọi của nó nhắc nhở lại cho chúng ta, nơi đó là Delphi. Những
ngọn núi u ám và trang nghiêm lợp đầy tuyết. Ngọn cao nhất,
còn lóng lánh mãi sau lúc mặt trời đã lặn, đó là ngọn Thi Sơn,
dòng suối chảy từ nhà chúng tôi bắt nguồn từ đó, và ngày xưa
cũng linh thiêng lắm. Ngày nay, bầy lừa thường đến làm vẩn
đục mặt nước, nhưng dòng nước chảy mạnh, nên trở lại trong
xanh ngay. Tôi nhớ từng xó xỉnh của nơi ấy, và nổi cô liêu
vắng lặng của chốn đất linh thiêng kia.
Người ta đốt lửa giữa nền nhà, và khi đống tro đã nóng và
chất chồng lên cao, người ta nướng bánh trên đó. Nếu tuyết
phủ cao quanh nhà, gần che khuất cả ngôi nhà, chính lúc đó,
mẹ tôi vui vẽ nhất, bà ôm đầu tôi vào hai bàn tay, hôn vào trán
tôi, và hát lên những bài hát mà ngày thường bà không bao giờ
hát, vì người Thổ Nhỉ Kỳ chủ nhân của chúng tôi, không muốn
nghe. Bà hát:
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”Trên đỉnh Thần Sơn, trong rừng phong, có một con nai già,
mắt đầy lệ. Nước mắt nó đỏ, hoặc xanh, hoặc xanh nhạt. Và
một con nai con đi ngang qua, hỏi: ”Vì sao ông khóc, nước mắt
ông đỏ như vậy, và xanh, xanh nhạt?”. Đáp: ”Bọn Thổ vào
trong thành phố của chúng ta với bầy chó săn to lớn, một bầy
thú hung hản!” – ”Tôi sẽ đuổi chúng ra tận các hải đảo! Tôi sẽ
đuổi chúng ra tận bể sâu!” Con nai nhỏ nói.
Nhưng chưa đến đêm, thì con nai nhỏ đã chết, nó bị giết
chết!”
Khi mẹ tôi hát bài ấy, mắt mẹ tôi đẫm lệ, một giọt nước mắt
đọng trên mi, nhưng bà dấu kín, đưa tay trở chiếc bánh trên
đống tro. Tôi nắm tay lại, la lên:
”Chúng ta sẽ tận diệt bọn Thổ!”
Nhưng mẹ lập lại đoạn cuối bài hát:
”Tôi sẽ đuổi chúng ra tận biển sâu. Nhưng chưa đến đêm,
con nai nhỏ đã chết, nó bị giết chết!”
Chúng tôi cô đơn trong ngôi nhà nhiều ngày, nhiều đêm, cho
đến lúc cha tôi trở về. Tôi biết trước rằng cha tôi sẽ đem về cho
tôi nhiều vỏ sò, ốc của vịnh Lepanto, hay có thể là một con dao
nhọn sắt. Lần này, ông mang về một đứa bé, một đứa bé gái
trần truồng, ông che dưới đống da cừu, đứa bé được bao bọc
trong một tấm da, và mẹ tôi thấy nó chỉ có 3 đồng bạc cột trong
mái tóc đen, khi mẹ tôi bồng nó trên đầu gối. Cha tôi nói về
bọn Thổ, chúng đã giềt chết cha mẹ đứa bé, cha tôi kể dài dòng
về chuyện ấy, làm cho tôi đêm ngủ còn mơ thấy cảnh ấy. Cha
tôi cũng bị thương, mẹ băng tay ông lại, vết thương rất sâu,
đống da cừu trở nên cứng ngắt vì máu đông.
Đứa bé sẽ là em gái tôi, nó rất xinh xắn, da trắng toát, mắt
mẹ tôi cũng không dịu hiền bằng đôi mắt của nó. Tên nó là
Anastasia. Nó trở thành em gái tôi, vì cha nó liên hệ mật thiết
với cha tôi. Hai người đã kết thành đôi bạn thân từ ngày còn
trẻ: hai người đều chọn 2 cô gái đẹp nhất và ngoan nhất vùng,
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để kết hợp trong tình bạn khắn khít. Tôi thường nghe kể về
phong tục đẹp đẽ đặc biệt ấy.
Vậy đứa bé trở thành em gái tôi. Nó thường ngồi trên đầu
gối tôi. Tôi mang đến cho nó hoa, và lông chim rừng. Chúng
tôi cùng uống nước trong suối Thi Sơn, chúng tôi ngủ gối vào
đầu nhau dưới mái nhà lợp bằng lá trúc đào.
Trong nhiều mùa đông, mẹ tôi còn hát bài hát về dòng nước
mắt đỏ, xanh và xanh nhạt. Nhưng tôi chưa hiểu rằng đó là câu
chuyện của tông tộc tôi, đã mang hàng ngàn tang tóc, câu
chuyện được phản ảnh trong những dòng nước mắt ấy.
Một hôm, 3 người Pháp ăn bận khác hẳn chúng tôi, vừa đến.
Họ mang lều và giường trên lưng ngựa, và có đến 20 người
Thổ mang gươm và súng, đi theo 3 người ấy, vì họ là bạn thân
của Vua Thổ, và được giấy thông hành do Vua ký. Họ đến đây
chỉ để viếng thăm dãy núi, trèo lên ngọn Thi Sơn và quan sát
những tảng đá dị kỳ đen dốc bao quanh ngôi nhà lá của chúng
tôi. Nhà tôi quá chật hẹp, không đủ chỗ cho họ ở, vả lại, họ
không chịu nổi khói bốc lên tận mái nhà, hoặc tuôn ra cánh cửa
thấp. Bọn họ dựng lều trên khoản đất chật hẹp quanh nhà. Họ
quay cừu và chim, và uống thứ rượu vừa dịu vừa mạnh, nhưng
bọn người Thổ không dám uống.
Khi họ ra đi, tôi đi theo họ một quảng đường, em Anastasia
đeo sau lưng tôi, mình quàng một tấm da dê.
Một trong ba ông quan Pháp đó đặt tôi trên một tảng đá, họa
hình chúng tôi, tôi và em gái, trông hình linh động giống đúc
như chúng tôi. Hai đứa chúng tôi trông như một người, vì em
vẫn ngồi trên đầu gối tôi, hoặc ôm cổ tôi. Và khi tôi mơ mộng,
em gái tôi cũng ở trong giấc mơ của tôi.
Hai đêm về sau, có bọn người khác vào túp nhà lá của
chúng tôi, họ võ trang bằng dao và súng. Họ là người Albanais,
giống người hùng dũng, theo như mẹ tôi nói. Bọn người ấy ở
lại không lâu, em Anastasia thường ngồi trên đầu gối một bọn
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trong họ - và khi họ ra đi, em tôi chỉ còn 2 đồng bạc trong mái
tóc thay vì 3 đồng như lúc trước. Họ đặt thuốc lá trong mảnh
giấy để hút. Người lớn tuổi nhất nói về con đường bọn họ sẽ đi.
Ông nói:
”Nếu tôi nhổ nước miếng lên trời, nước miếng sẽ rơi xuống
mặt tôi, và nếu tôi nhổ xuống đất, nước miếng sẽ rơi vào râu
tôi!”
Nhưng rồi cũng phải chọn lựa. Họ ra đi, cha tôi theo họ. Lát
sau, tôi nghe tiếng súng, rồi nhiều tiếng khác Bọn lính ùa vào nhà tôi, bắt mẹ, tôi, và em Anastasia. Lính
nói:
”Bọn ăn cướp đã vào trú ẩn trong nhà tôi, cha tôi lại đi theo
bọn cướp, cho nên chúng tôi phải bị bắt!”
Tôi thấy xác của bọn ăn cướp, xác của cha tôi, tôi khóc, cuối
cùng tôi ngủ quên. Khi tôi thức giấc, cả nhà tôi đều ở trong trại
giam, nhưng phòng giam không tồi tàn hơn ngôi nhà lá của
chúng tôi. Tôi được ăn tối, uống rượu thông đựng trong bao
sơn dầu hắt, chúng tôi không được sung túc hơn lúc còn ở nhà.
Ở tù bao lâu, tôi không nhớ rõ, nhưng chắc là nhiều đêm
nhiều ngày. Khi được thả ra, là ngày lễ Phục Sinh. Tôi mang
Anastasia trên lưng, vì mẹ tôi bị ốm. Bà chỉ có thể bước đi
chậm chạp, như vậy phải đi lâu mới đến bờ biển, nghĩa là đến
vịnh Lepanto.
Chúng tôi đi vào một ngôi nhà thờ, có nhiều bức tượng lổng
lẩy trên nền vàng. Đó là những vị Thiên Thần. Ồ! những Thiên
Thần xinh đẹp, nhưng tôi thấy em Anastasia cũng xinh như
vậy. Chính giữa nhà thờ, có một chiếc quan tài hoa hồng phủ
kín, mẹ tôi bảo, đó là Đức Chúa nằm trong đóa hoa tươi đẹp,
và ông Linh Mục tuyên bố: ”Chúa đã tái sinh!”. Mọi người ôm
nhau hôn, người nào cũng cầm trên tay một ngọn nến thắp
sáng. Tôi được một ngọn, Anastasia một ngọn khác, và tiếng
phong dịch vang lên, những người đàn ông đi ra khỏi Thánh
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Đường, tay trong tay, và nhảy múa. Ngoài kia, bọn đàn bà quay
cừu ngày Phục Sinh. Gia đình tôi được mời tham dự. Tôi ngồi
cạnh đống lửa. Một đứa bé, lớn hơn tôi, ôm cổ tôi mà hôn, và
nói: Chúa đã phục sinh. Ví vậy, chúng tôi gặp nhau lần đầu:
anh Aphtanides và tôi.
Mẹ tôi biết đan lưới bắt cá, bà kiếm ra tiền ở đây, trên vịnh,
chúng tôi ở lại lâu ngày bên bờ bể. Mặt bể xinh đẹp, có mùi
nước mắt, và màu sắc của bể làm nhớ lại màu nước mắt của
con nai, lúc đỏ, lúc xanh, lúc xanh nhạt.
Aphtanides biết lái tàu. Tôi cùng với nhỏ Anastasia ngồi
trong tàu, chiếc tàu đi trên nước như đám mây trôi trong không
trung. Khi mặt trời lặn, núi trở nên xanh thẩm, dãy núi này nhìn
xuống dãy núi khác, và ở xa xa, ngọn Thi Sơn sừng sững, ngọn
núi phủ tuyết, óng ánh trong trời chiều, trông như sắt nung đỏ.
Người ta có thể nói rằng ánh sáng phát ra từ ngọn núi ấy, vì
đỉnh núi còn sáng rực trong không trung trong sáng, lâu lắm,
sau khi mặt trời đã lặn. Những con chim trắng xứ biển đập
cánh trên tấm gương mặt nước. Ngoài ra, cảnh vật thật là yên
tỉnh, như ở Delphi, giữa chốn núi đen.
Tôi nằm ngửa trong chiếc tàu, Anastasia ngồi trên ngực tôi.
Sao trên đầu chúng tôi lóng lánh còn sáng hơn đèn ở Thánh
Đường. Cũng là những ngôi sao tôi thấy ở Delphi khi tôi ngồi
ngoài túp nhà lá, và cũng sắp xếp giống nhau. Tôi cứ tưởng còn
ở tại xứ đó!
Bổng nghe một tiếng ”tỏm” trong nước, chiếc tàu nghiên
trành và đong đưa - Tôi la lên, vì Anastasia vừa rơi xuống bể.
Aphtanides rất lanh lẹ, vớt bé lên trao bé cho tôi. Chúng tôi cỡi
áo quần nó ra, vắt cho khô để mặc vào lại cho bé. Aphtanides
cũng làm vậy về phần anh. Chúng tôi ở lại trong tàu cho đến
khi áo quần đều khô ráo. Và rồi không một ai biết được nổi hải
hùng của chúng tôi khi đứa em gái nuôi của tôi bị rơi xuống
nước, và Aphtanides đã cứu mạng nó.
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Mùa hè đến. Trời nóng cho đến nổi lá vàng khô trên cành
cây. Tôi nhớ đến những ngọn núi lạnh xứ tôi, và dòng nước
mắt. Mẹ tôi cũng nhớ tiếc. Và vào một buổi chiều, chúng tôi
lên đường về xứ.
Cảnh vật thật là yên tĩnh, vắng lặng! Chúng tôi đi trên
những đám cây sim, còn tỏa mùi thơm mặc dầu mặt trời đã làm
khô héo lá cây. Chúng tôi không hề gặp một kẻ chăn cừu,
không hề thấy một túp lều nhỏ. Tất cả đều im lặng cô liêu, chỉ
có những ngôi sao băng tỏ ra rằng ở trên kia, trên trời, còn có
một đời sống. Tôi không hiểu không trung xanh sáng trên kia,
tự mình có phát ra ánh sáng, hay là do ánh sáng phát ra từ các
vì sao, nhưng tôi nhận rõ hình dáng của các ngọn núi.
Mẹ tôi đốt lửa lên, nấu hành tỏi bà mang theo. Rồi chúng tôi
ngủ, em Anastasia và tôi, trên cỏ sim, không hải sợ con
Smidraki khủng khiềp, mồm phun lửa đỏ, cũng không sợ chó
sói và lang. Mẹ ở bên cạnh chúng tôi, tôi nghĩ rằng chừng ấy là
đủ lắm rồi.
Chúng tôi về đến ngôi nhà cũ của chúng tôi, nhưng ngôi nhà
lá nhỏ bé kia bây giờ chỉ là một đống gạch vụn. Cần phải dựng
lên một túp nhà khác.
Hai người đàn bà phụ giúp mẹ chúng tôi, và chỉ trong vài
ngày, tường nhà bằng đất trét đã được dụng lên, và một cái mái
nhà bằng lá trúc đào được đặt lên trên. Mẹ tôi lấy đá và vỏ cây
làm chai, tôi thì đi chăn gia súc cho các vị Linh Mục. Anastasia
và mấy con rùa nhỏ là bạn chơi của tôi.
Một hôm, người bạn thân Aphtanides đến thăm chúng tôi.
Anh rất mong gặp chúng tôi, anh nói vậy, và ở lại với chúng tôi
2 ngày.
Cách một tháng, anh lại đến, kể lại rằng anh sẽ đi theo tàu từ
Patras đến Korfu. Anh đến để từ giã gia đình chúng tôi trước
khi đi xa, và đem tặng mẹ tôi một con cá to. Anh biết rất nhiều
chuyện, không những chỉ về bọn đánh cá trong vịnh Lepanto,
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mà còn về các ông Vua, các danh nhân ngày xưa ngự trị xứ Hy
Lạp, như bọn Thổ ngày nay.
Bụi hoa hồng nở đầy nụ, trong nhiều ngày nhiều tuần sau,
đã trở thành những đóa hồng mãn khai. Hoa nở trước khi tôi
ước lượng được hoa to lớn, đẹp đẽ, đỏ rực đến chừng nào.
Cũng như Anastasia và tôi. Em đã trở thành một cô gái xinh
đẹp, và tôi, một chàng trai lực lưỡng. Tôi đã biết tự tay lột da
những con chó sói mà tôi bắn chết. Da chúng làm nệm giường
cho mẹ và Anastasia.
Nhiều năm đã đi qua.
Vào một buổi chiều, Aphtamides đến thăm, anh cao dong
dỏng như một cây sậy, anh ôm hôn chúng tôi, kể cho chúng tôi
những chuyện về bể cả, và những tòa thành lũy ở Malta, những
ngôi nhà mồ kỳ dị xứ Ai Cập. Những điều anh kể đều kỳ diệu
như một câu chuyện thần thoại của các Linh Mục. Tôi ngắm
nhìn anh với tấm lòng kính ngưỡng. Tôi nói:
”Anh biết nhiều chuyện quá, và anh kể chuyện hay lắm!”
”Nhưng câu chuyện đẹp nhất là điều bạn kể cho tôi hồi
trước! Bạn có nói, và tôi còn ghi trong trí, phong tục đẹp đẽ
ngày xưa về việc kèt ước bằng hữu. Đó là một tục lệ tôi rất
muốn noi theo. Bạn ơi, hai đứa mình đến Thánh Đường, như
cha bạn và cha Anastasia ngày trước, và cô Anastasia, người
thiếu nữ đẹp nhất và ngoan nhất, em gái bạn, sẽ kết hợp chúng
ta. Không có một dân tộc nào có tục lệ đẹp hơn tục lệ của
người dân Hy Lạp!”
Anastasia đỏ mặt lên như một cành hoa hồng. Mẹ tôi ôm
hôn Aphtanides.
Một giờ đi đường từ nhà lá chúng tôi đến một nơi có nhiều
tảng đá phủ đất mùn, đầy cỏ và cây có bóng bao quanh ngôi
Thánh Đường nhỏ. Một cây đèn bằng bạc treo trước Thánh
Đường.
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Tôi mang áo quần đẹp nhất của tôi, váy trắng xếp thành
nhiều nếp trên hông tôi, cái áo ngắn đỏ cứng bó sát mình, với
mũ dát bạc trên đầu, một cây dao găm và vài chiếc súng lục
trên thắt lưng. Aphtanides bận đồng phục xanh của Thủy thủ
Hy Lạp, một tấm lắc bạc với hình Đức Mẹ Chúa Trời trước
ngực, băng vai quý giá như chỉ bọn nhà giàu mới có.
Mọi người đều biết rằng chúng tôi đang cử hành trọng lễ.
Chúng tôi đi vào ngôi nhà thờ nhỏ, cô đơn, trong đó ánh trời
chiếu qua cánh cửa lên ngọn đèn thắp sáng, và những bức tranh
màu sắc rực rỡ trên nền vàng. Chúng tôi đồng quỳ xuống trên
bậc Thánh Đường, và Anastasia quỳ trước mặt hai chúng tôi.
Một cái áo dài trắng, rộng trên tấm thân kiều diễm, cần cổ
trắng ngần, và trên ngưc mang đầy các nữ trang thời xưa và
thời nay, kết lại thành một dây vòng cổ lớn. Tóc cô bới cao trên
đầu thành một búi, được một chiếc mũ làm bằng đồng bạc và
đồng vàng phủ lên, chiếc mũ như người ta thường thấy trong
các ngôi đền xưa. Mặt cô rạng rỡ, đôi mắt như hai ngôi sao.
Cả ba chúng tôi đồng thầm thì đọc kinh cầu nguyện, xong
cô hỏi chúng tôi:
”Hai anh có muốn kết bạn sinh tử với nhau không?”
Chúng tôi trả lời:
”Có!”
”Các anh có cần phải nhớ, mặc dù chuyện gì xảy ra, rằng:
anh là một phần của tôi, mọi điều bí mật của tôi đều phải chia
sẻ với anh, hạnh phúc của tôi là hạnh phúc của anh. Trung
thành, chung thủy, mọi điều trong linh hồn tôi đều hướng về
anh!”
Chúng tôi liên tiếp đáp:
”Vâng!”
Cô đặt tay tôi vào tay Aphtanides, hôn lên trán chúng tôi, và
chúng tôi lại tiếp tục thầm thì đọc kinh cầu nguyện. Vị Linh
Mục tiến lên qua cửa Thánh Đường, ban phép lành cho cả ba
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chúng tôi, và tiếng hát của những vị Thánh Thần cất lên từ sau
tấm bình phong nhà thờ.
Quang cảnh trong ngôi nhà lá của chúng tôi bên dòng suối ở
Delphi thật là vui vẻ! Trước hôm Aphtanides phải ra đi, hai
đứa tôi đến ngồi mơ mộng trên tảng đá, hai tay anh quàng vào
thân tôi, tay tôi ôm lấy cổ anh, chúng tôi nói về những nổi đau
thương xảy ra cho xứ Hy Lạp, và về những nhân vật mà mọi
người có thể đặt hy vọng trông cậy. Mọi ý tưởng đều trong
sáng trong linh hồn chúng tôi. Tôi nắm tay anh:
”Anh còn cần phải biết điều này - một điều mà từ trước đến
nay, chỉ Chúa và tôi biết thôi. Tất cả linh hồn tôi và tình yêu
của tôi. Một tình yêu còn lớn hơn tình yêu mẹ và yêu anh”
”Anh yêu ai?” – Aphtanides hỏi, mặt và cổ đỏ ửng lên.
”Tôi yêu Anastasia!” - Tôi đáp Tay anh bổng run lên trong tay tôi, anh trở nên trắng bạch
như một xác chết. Tôi thấy anh, và tôi hiểu. Tôi thấy tay tôi
cũng run rẩy trong tay anh, tôi cúi xuống giáp mặt anh, hôn lên
trán anh, và thì thào:
”Tôi chưa bao giờ nói rõ điều ấy cho Anastasia. Có thể là cô
chẳng yêu tôi - Anh, anh nhớ rằng tôi gặp cô hằng ngày, cô đã
lớn lên bên cạnh tôi, cô đã đi sâu vào hồn tôi!”
Anh nói:
”Cô sẽ là vợ bạn! Tôi không thể dối bạn, và cũng không
muốn vậy. Tôi yêu cô ấy. Nhưng ngày mai tôi sẽ ra đi, chúng ta
sẽ gặp nhau một năm sau, và lúc đó, bạn và cô đã cử hành hôn
lễ, phải không? Tôi có ít tiền đây, xin biếu anh. Anh hãy cầm
lấy!”
Chúng tôi im lặng đi dạo trên núi. Đêm đã khuya, khi chúng
tôi trở về ngôi nhà lá của mẹ tôi.
Anastasia đem đèn rọi trên ngưỡng cửa cho chúng tôi đi
vào, mẹ tôi không có ở đó. Anastasia nhìn Aphtanides với một
vẻ buồn thấm thía. Cô nói:
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”Ngày mai anh đã lìa bỏ chúng tôi, trời! tôi buồn hết sức!”
”Buồn hả?” – anh nói - và tôi thấy hình như anh có một nổi
đau đớn sâu xa như tôi. Tôi không thể nói, nhưng anh cầm tay
tôi, nói:
”Người anh em này yêu cô, cô có yêu anh ấy không? Sự im
lặng của người anh em đã nói lên tình yêu của anh ấy!”
Anastasia run lên, và òa khóc. Lúc ấy, tôi chỉ thấy có cô, chỉ
nghĩ đến cô. Tôi ôm thân hình cô, và nói:
”Phải, tôi yêu em!”
Cô áp đôi môi lên môi tôi, đưa tay ôm cổ tôi. Nhưng ngọn
đèn bổng rơi xuống đất, quanh chúng tôi tối đen, tối đen như
trong tim anh bạn Aphtanides.
Anh dậy trước khi trời sáng, ôm hôn từ giả chúng tôi, và ra
đi.
Anh để lại tất cả tiền bạc của anh cho mẹ tôi nhờ trao lại cho
chúng tôi. Anastasia trở nên vị hôn thê của tôi, và là vợ tôi vài
ngày sau.
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Một hoa hồng trên mộ Hô Me
( En Rose fra Homers Grav )
Trong những bài hát ở Đông Phương, thường được ca tụng
tình yêu của con họa mi đối với hoa hồng. Vào những đêm đầy
sao, ca sĩ có cánh ấy dâng lên đóa hoa thơm ngát của nó, bản
nhạc chiều ca tụng.
Không xa Smyrna, dưới đám rừng phong cao, nơi người lái
buôn dẫn đoàn lạc đà chĩu nặng hàng hóa, đầu kiêu hãnh ngẩng
lên, chân bước vụng về trên đất thiêng, tôi thấy một bụi hồng
đầy hoa, những con bồ câu hoang bay dập dờn trong cành cây
cao, cánh loáng ánh mặt trời lóng lánh như những viên ngọc
nhởn nhơ trong bụi. Một đóa hoa hồng trong bụi hồng ấy, đẹp
hơn tất cả các hoa khác, chính là đóa hoa đặc biệt được con họa
mi dâng lên bài ca nói về nổi lòng yêu thương của nó. Nhưng
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đóa hoa vẫn câm lặng, không có một giọt sương nào đọng trên
đài hoa, như một giọt nước mắt thương hại, đóa hoa vẫn nghiên
mình trên tảng đá to lớn.
Hoa hồng nói:
”Đây là nơi yên nghĩ của vị ca sĩ lớn nhất thế giới, tôi muốn
ướp hương lên ngôi mộ của người ấy, và rải cánh hoa lên đó,
khi giông tố làm rơi rụng cành hoa của tôi. Vị ca sĩ tác giả bài
Iliaden đã trở về tro bụi trong đám đất đã sinh dưỡng tôi. Tôi,
hoa hồng của ngôi mộ của Hô Me, tôi là vật linh thiêng, tôi
không nở hoa cho con họa mi thấp hèn kia!”
Và con họa mi vẫn ca hát tận lực bình sinh.
Ông lái buôn dẫn đoàn lạc đà chất nặng hàng hóa, vừa đến
đó với đoàn nô lệ đen tùy tùng. Đứa con nhỏ của ông trông
thấy con chim họa mi đã chết, liền chôn kẻ ca sĩ nhoi ấy trong
ngôi mộ của bậc vĩ nhân Homer, và đóa hồng đong đưa trong
gió. Chiều đến, đóa hồng úp cánh lại và mơ về một ngày nắng
đẹp tốt trời, có nhóm người Pháp đến hành hương bên ngôi mộ
của Hô Me - Trong bọn người ấy, có một ca sĩ miền Bắc, xứ
sương mù và của bình minh bắc quang, anh hái đóa hồng ép
vào quyển sách, và mang đóa hoa đi về phần bên kia quả đất,
nơi xứ sở xa xuôi của anh. Hoa hồng khô héo vì buồn phiền,
nằm ép mình trong quyển sách. Kẻ xa lạ kia, về đến nhà, mở
sách ra, nói: ”Đây là đóa hoa hồng trên ngôi mộ Hô Me”.
Đó là giấc mơ của đóa hồng, nó tỉnh dậy và run rẩy trong
gió, một giọt sương từ cánh hoa rơi trên ngôi mộ của vị ca sĩ.
Mặt trời mọc, hoa hồng nở ra tươi đẹp hơn trước, ban ngày trời
nóng gắt, đóa hồng sinh trưởng trong miền nhiệt đới châu Á.
Nhiều tiếng bước chân vang lên, bọn Pháp xa lạ vừa đến,
như cảnh đóa hoa đã thấy trong giấc mơ của nó, và trong bọn
có một thi sĩ miền Bắc, ông ngắt đóa hồng, hôn nó, rồi mang
nó đi về xứ sương mù và Bắc cực quang.
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Như một xác ướp, xác hoa yên nghĩ trong quyển sách Iliade,
và như trong giấc mơ, nó nghe người thi sĩ mở sách ra và nói:
”Đây là đóa hoa hồng trên ngôi mộ Hô Me!”
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Ole, người mắt nhắm
( Ole Lukøie )
Trong thế giới, không có người nào biết nhiều truyện bằng
Ole mắt nhắm. Ông lại kể chuyện rất hay.
Vào đêm, khi bọn trẻ con ngoan ngoãn ngồi vào bàn, hay
trên ghế, Ole mắt nhắm đến, lên tầng cấp, không tiếng động, vì
ông đi tất không, nhẹ nhàng mở cửa, và phụp! ông tưới sữa
tươi mát lên mặt bọn trẻ con, không nhiều, chỉ rất ít vừa đủ để
chúng không thể mở mắt ra, vì vậy không thể nhìn thấy ông
được. Ông luồn về phía sau lưng bọn trẻ con, thổi nhẹ lên cần
cổ chúng, chúng bỗng thấy đầu nặng trĩu, đúng vậy, nhưng
điều đó không làm cho chúng đau chút nào, vì Ole mắt nhắm
không bao giờ muốn làm hại trẻ con, ông ta chỉ muốn chúng
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ngồi yên, và chúng chỉ yên lặng khi lên giường ngủ. Chúng
phải yên lặng để nghe người ta kể chuyện.
Khi bọn trẻ con ngủ rồi, Ole mắt nhắm ngồi lên thành
giường. Ông ăn bận tiêm tất, áo quần bằng lụa, nhưng không ai
biết được thứ lụa ấy màu sắt gì, vì nó chiếu lóng lánh, đỏ, xanh
biếc - theo chiều hướng ông quay mình. Ông có một chiếc dù
dưới cánh tay, một chiếc mang đầy hình ảnh, ông trương chiếc
dù ấy trên bọn trẻ con, chúng liền có những giấc mơ đẹp về
những câu chuyện hay ho, chiếc dù kia không có gì hết, ông
trương lên trên bọn trẻ con mất dạy, chúng có giấc ngủ nặng
nề, không mơ mộng gì hết.
Bây giờ chúng ta hãy nghe Ole mắt nhắm đến mỗi đêm
trong suốt một tuần, gặp một đứa bé tên là Hjalmar, và kể
truyện cho nó mỗi đêm. Như vậy là 7 câu truyện, vì mỗi tuần
có 7 ngày.

Thứ hai
”Nghe đây!” –Ole-mắt- nhắm nói với Hjalmar khi đem nó
lên giường ngủ- ”Ta sẽ chưng dọn căn phòng!”
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Và rồi, những cây cảnh trong chậu hoa, trở thành những cây
đại thụ giăng cành dài dưới trần nhà, và trên các bức tường,
làm cho căn phòng trở thành một hoa viên đẹp đẽ, mỗi cành
đều nở đầy hoa, mỗi đóa hoa xinh đẹp hơn một bó hồng, mùi
thơm ngào ngạt, và nếu người ta muốn ăn hoa thì chúng lại
ngọt hơn mứt. Trái cây sáng như vàng, có bánh mềm nhận nho
khô, thật là tuyệt diệu. Nhưng có tiếng rên rỉ khủng khiếp vang
lên trong hộc tủ, nơi xếp sách vở của Hjalmar. Ole mắt nhắm
nói:
”Tiếng gì thế?”
Ông đến kéo hộc tủ ra. Đó là tấm bảng đen bị rêm mình, khó
chịu vì bài toán viết trên đó có chữ số sai, và như vậy là hỏng
hết. Cây bút chì nhảy lên, rầy rà với sợi chỉ buộc nó, như tuồng
nó là một con chó con, nó muốn sữa lại bài toán, nhưng không
làm được. Rồi đến quyển vở tập của Hjalmar, nó than vãn
trong hộc tủ, khó nghe được gì. Trên từng trang vở, dàn ra
những chữ viết hoa, với chữ viết thường bên cạnh, chữ hoa
dùng làm mẫu, và tiếp theo là những chữ tưởng như giống
đúng mẫu, đó là nét chữ của Hjalmar, những nét như rơi trên
nét bút chì, đúng ra là phải theo nét ấy.
”Xem kìa, phải viết như thế này!” - mẫu chữ nói - ”nhìn bên
cạnh kia, nét chữ phải viết liên tiếp!”
”Ô! bọn tôi cũng muốn thế chứ!” - nét chữ của Hjalmar nói ” nhưng không thể được. Bọn tôi đau!”
”À, nếu vậy, các anh sẽ có thuốc an thần!” - Ole mắt nhắm
nói ”Không! Không!” - nét chữ la lên, và cố gắng đứng thẳng,
trông vào chúng nó cũng thấy vui.
”Thôi bây giờ không kể chuyện nữa,” - Ole nói - ”tôi phải
tập luyện cho các anh đã. Một, hai, một, hai!”
Ole mắt nhắm luyện cho các nét chữ, chúng đứng vững
thẳng tắp và mạnh dạn như trong mẫu. Nhưng khi Ole mắt
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nhắm ra đi, và sáng sau, khi Hjalmar nhìn vào, các nét chữ lại
trông có vẻ nguệch ngoạc như trước.

Thứ ba
Hjalmar vừa lên giường, Ole mắt nhắm đưa cái ống tiêm
linh thiêng của ông vào các đồ vật trong phòng, các đồ vật ấy
liền trò chuyện huyên thuyên, ai cũng nói về mình, từ cái ống
nhổ vẫn im lặng, lại tỏ vẻ khó chịu trông thấy bọn đồ vật kia
quá tự phụ, chỉ nói về mình, chỉ nghĩ về mình, không nghĩ gì
đến các đồ vật nhũn nhặn khác đứng yên trong góc, và để cho
mọi người nhổ vào miệng nó.
Trên tủ đứng, có treo một bức tranh lớn trong khung vàng,
họa một phong cảnh, có cây to, có hoa trong cỏ, một cái hồ và
một con sông chảy phía sau cánh rừng, đi ngang qua nhiều tòa
lâu đài, và gieo mình ra biển. Ole mắt nhắm đưa cái ống tiêm
cọ vào bức tranh, và lập tức, những con chim họa trên bức
tranh liền cất tiếng ca hót, cành cây rung động, mây bay trên
trời, người ta có thể trông thấy bóng mây di động.
Rồi Ole bồng Hjalmar lên sát vào bức tranh, Hjalmar bổng
bước chân vào bức tranh, đứng trong đám cỏ cao. Ánh mặt trời
xuyên cành cây, và chiếu sáng vào đứa bé. Nó chạy đến hồ, đi
vào trong một chiếc thuyền sơn đỏ và trắng, ở trên hồ. Buồm
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căng lên long lanh như dát bạc, và 6 con thiên nga, mỗi con
đều có một vòng hoa rực rỡ trên cổ, và một ngôi sao xanh lung
linh trên đầu, kéo chìếc thuyền dọc theo khu rừng xanh, trong
đó những thân cây kể về những tên ăn cướp, những bà phù
thủy, và hoa kể về những vị sơn tiên hoặc lập lại những gì bọn
bướm đã kể cho chúng nghe. Nhiều con cá xinh xinh, vảy vàng
và bạc, lội theo chiếc thuyền, có lắm lúc chúng nhảy lên khỏi
mặt nước. Có những con chim, đỏ, xanh, to, nhỏ, bay phía sau
như hai hàng dài, những con mòng nhảy nhót, và con đôm đốm
rù rì. Tất cả đều muốn đi theo Hjalmar, ai cũng có một câu
chuyện để kể. Thật là một cuộc đi dạo thuyền buồm rất thú vị.
Những khu rừng, khi thì rậm rạp và u ám, khi thì như một thửa
vườn có đầy hoa và tràn ánh sáng, với những tòa lâu đài bằng
pha lê và cẩm thạch. Trên bao lơn tòa lâu đài, có những cô
công chúa, tất cả đều là bọn con gái nhỏ mà Hjalmar đã từng
quen biết và chơi đùa với chúng. Các cô dăng tay về phía
Hjalmar, mỗi tay cầm con lợn bằng đường ngon ngọt hơn thứ
kẹo bán trong hàng kẹo, Hjalmar cầm lấy những miếng kẹo ấy,
mỗi khi thuyền đi ngang qua lâu đài, cô công chúa lại nắm
vững viên kẹo, hai bên đều có phần kẹo cả, cô công chúa phần
nhỏ, phần lớn hơn về Hjalmar. Tại mỗi tòa lâu đài, nhiều ông
hoàng tử nhỏ đứng gát, gươm vàng trên vai, và tung ra từng
đám nho khô và lính chì. Đúng là những vị hoàng tử!
Hjalmar đi qua các cánh rừng, có lúc lại qua những gian
phòng rộng rải, hoặc qua một thành phố. Rồi nó đến thành phố
nơi người vú nuôi nó đang ở, bà vú đã bồng ẳm nó khi nó còn
ấu thơ, bà yêu thương nó lắm, bà đưa tay chào nó, và hát lên
một đoạn ngắn trong bài ca bà đã sáng tác ra, và đã gởi đi cho
Hjalmar:
”Ôi! bao lần ta nhớ lại em,
Hỡi nhỏ Hjalmar, con cưng của ta,
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Em đã biết, ta nhiều lần hôn,
Cái miệng nhỏ, vầng trán và má hồng em,
Ta đã nghe tiếng nói bập bẹ đầu tiên của em,
Nhưng rồi ta phải xa em,
Cầu Chúa ban phúc lành cho con tôi,
Mỗi vị Thánh Thần nơi cõi Chúa!”
Bầy chim cất tiếng hót theo bài ca, hoa nhảy múa trên cành,
cây cổ thụ nghiên mình như đang nghe Ole mắt nhắm kể
truyện.

Thứ tư
Ô! trời mưa tầm tả ngoài kia. Hjalmar nghe tiếng mưa rơi
trong giấc ngủ, nhưng khi Ole mắt nhắm mở cửa sổ ra, nước
dâng lên ngưỡng cửa, ngoài kia là cả một cái hồ, và một chiếc
tàu lộng lẩy chờ trước nhà.
”Nhỏ Hjalmar! Mày muốn đi chơi thuyền không?” – Ole
mắt nhắm nói - ”Đêm nay mày có thể nhìn thấy các xứ xa lạ,
và sáng ngày mai mày sẽ trở về!”
Bổng Hjalmar đứng lên, trong bộ y phục ngày chủ nhật, nó
vào trong chiếc thuyền đẹp đẽ ấy, và rồi trời bổng tự nhiên trở
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nên tốt đẹp, nó dạo thuyền trên các nẻo đường, quanh qua nhà
thờ, và bổng đi ra đến biển khơi. Thuyền đi, đi mãi, không còn
trông thấy đất liền, một bầy cò cũng từ trong xứ bay ra, bay về
các xứ nóng. Chúng bay thành hàng dài, nối đuôi nhau và trải
qua bao dặm đường xa. Một con mệt lã, cánh không mang nổi
thân hình, bay cuối bầy, bị bỏ rơi ra đằng sau xa, cố giương
cánh ra, đập cánh vài cái, nhưng vô ích, cò dừng nghĩ trên một
dây cột buồm chiếc tàu, sa xuống cánh buồm, rồi rơi lên sàn
tàu.
Anh thủy thủ nhỏ bắt nó nhốt vào chuồng gà, chung với bầy
gà, vịt và ngỗng. Con cò đáng thương cảm thấy bỡ ngỡ giữa
bầy gà vịt.
Bọn gà mái nói:
”Xem kìa, một con chim!”
Con gà tây xòe lông gồng mình hết sức, hỏi nó là cái gì?
Bầy vịt thì đi dật lùi, ép sát vào nhau, kêu ”cạp cạp”
Con cò kể về xứ nóng châu Phi, các Kim tự tháp, và về con
đà điểu chạy trên sa mạc như con ngựa hoang, nhưng bầy vịt
không hiểu gì cả, và lại càng ép sát vào nhau, chúng nói:
”Chúng mình phải công nhận rằng con này ngu quá!”
”Phải, ngu lắm!” - gà tây nói và lên tiếng rúc rúc.
Con cò liền im lặng, mơ về xứ châu Phi của nó.
Con gà mái tây nói:
”Chân anh nhỏ nhoi xinh quá nhỉ? Giá mỗi cân là bao
nhiêu?”
”Cạp! cạp!” - Bọn vịt nhao nhao, nhưng con cò làm như
không nghe gì hết.
”Mày cũng cười được chứ!” - con gà mái tây nói, câu nói
được xem là dí dỏm trí thức lắm - ”Hay là mày cho cười là quá
tầm thường? Ái! ái! mày chẳng có gì là đặc biệt cả. Thôi bọn
mình hãy vui với nhau vậy!”
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Rồi gà mái tây kêu cục cục, bầy vịt kêu cạp cạp, chúng cho
là thú vị lắm. Nhưng Hjalmar đi đến chuồng gà, mở cửa ra, gọi
đến con cò, cò nhảy trên sàn tàu, đến gần đứa bé. Nó đã nghĩ
khỏe rồi, và phác một cử chỉ cám ơn, rồi nó giăng cánh ra, bay
lên trời về xứ nóng, trong lúc bọn gà mái cục cục, bầy vịt cạp
cạp, và con gà tây khoe cái mũ đỏ chót trên đầu.
Hjalmar nói:
”Ngày mai, tao sẽ đem chúng mày đi nấu cháo!”
Nó bỗng tỉnh giấc. Nó còn nằm trên giường nhỏ. Nhưng Ole
mắt nhắm đã đem nó đi một vòng du lịch kỳ lạ trong đêm ấy.

Thứ năm
Ole mắt nhắm nói:
”Hãy chờ chút nữa! Đừng có sợ, mày sẽ thấy một con chuột
nhỏ!”
Ole dăng tay chỉ về phía một con vật nhỏ bé, tiếp: ”Con này
đến mời mày tham dự lễ cưới. Ở đây có hai con chuột sắp về
sống chung đêm nay. Chúng ở dưới tủ đựng đồ ăn của mẹ mày,
hình như nơi đó là một gian phòng đẹp đẽ!”
Hjalmar hỏi:
”Làm sao tôi có thể chun qua ổ chuột dưới sàn nhà?”
”Yên trí đi! Tao có thể làm cho mày nhỏ lại!” - Ole nói, và
đưa cái ống tiêm phù phép chạm vào Hjalmar. Đứa bé trở
thành nhỏ lại, không lớn hơn một ngón tay - ”Bây giờ mày có
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thể mượn bộ áo quần của tên lính chì, tao chắc là vừa mình
mày lắm, và khi ở trong đám đông, bộ quân phục sẽ có giá trị
lắm đó!”
Hjalmar nói:
”Được! được lắm!”
Và hốt nhiên nó thấy ăn bận như một tên lính chì dễ thương
nhất.
Con chuột nhỏ nói:
”Anh vui lòng ngồi vào cái khâu may của mẹ anh, tôi sẽ rất
hân hạnh kéo anh đi!”
”Ồ, thưa cô, cô sẽ chịu khó làm như vậy sao?” - Hjalmar
nói, nó được đem đi dự đám cưới chuột trong thứ xe ấy.
Chúng đi qua một hành lang dài dưới nền nhà. Đường hầm
khá cao, vừa đủ chỗ chiếc xe khâu đi qua, và đường được
chúng soi sáng bằng tim đèn.
Chuột kéo xe nói:
”Ồ! Thơm quá! tất cả đường hầm đều được sơn mỡ, thật
không ai có thể làm hơn được thế!”
Họ đi vào phòng làm lễ hôn phối. Bên phải, là bọn chuột
cái, đang thì thầm trò chuyện như đang nhạo báng lẩn nhau.
Bên trái, là bọn chuột đực, đang lấy chân vuốt râu mép. Giữa
phòng, là đôi hôn phối đứng trong một cái vỏ đựng phó mát.
Trước đám đông, hai con chuột ấy trao đổi những nụ hôn vô
tận, vì chúng là những vị hôn, sắp cưới nhau trong chốc lát.
Khách lạ tới tấp đến, bọn chuột phải ép sát vào nhau đến
ngột thở, và hai con vị hôn lại đứng ngay chỗ cửa, làm cho
không ai còn có thể vào ra được nữa. Cả gian phòng, kể cả
hành lang, đều được bôi mỡ heo, thật không thể có đám tiệc
nào lớn hơn được thế. Đồ tráng miệng được trình bày trong
một hộp đậu, có dấu răng con chuột con khắc lên tên của cặp vị
hôn, ít nhất là chữ đầu tiên. Quả là một công trình đặc biệt.
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Tất cả bọn chuột đều công nhận là một lễ hôn sang cả, vui
vẻ, và mọi người đã tha hồ chuyện vãn.
Hjalmar trở về phòng trong chiếc xe ấy. Nó vừa đến trong
một đám đông sang trọng, nhưng phải thu mình lại rất nhỏ, và
đến dự trong bộ quân phục của tên lính chì.

Thứ sáu
Ole mắt nhắm nói:
”Thật không thể tin được, số người già muốn gặp tôi, nhất là
bọn người đã phạm vào tôi lỗi. Họ nói: ”Anh Ole nhỏ dễ
thương ơi! sao ban đêm chúng tôi không thể nhắm mắt được,
chúng tôi phải ngồi suốt đêm để nhìn vào những điều xấu xa,
như bọn ác quỹ, chúng ngồi bên thành giường, lấy nước nóng
bắn vào chúng tôi. Nhờ anh đến đuổi các điều xấu xa ấy đi, để
cho chúng tôi có thể ngủ yên được”. Rồi bọn họ thở dài nảo
ruột, nói tiếp: ”Chúng tôi sẽ trả tiền công cho anh. Chào anh,
anh Ole! Tiền để trên cửa sổ kia”. Nhưng tôi nói tôi không giúp
để lấy tiền công đâu.
Hjalmar hỏi:
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”Đêm nay chúng ta sẽ có gì?”
”Phù! Tao không hiểu mày có muốn đi dự đám cưới không
trong đêm nay, đám cưới khác với đám hôm qua. Con búp bê
lớn của em mày, con búp bê có dáng đàn ông ấy, người ta gọi
là Herman, sẽ làm lễ cưới con búp bê Bertha, cũng là lễ sinh
nhật của búp bê, chắc là có nhiều quà tặng!”
”Ò! Tôi biết lắm!” - Hjalmar nói, - ”khi bọn búp bê muốn có
áo quần mới, em gái tôi thường làm lễ sinh nhật hay đám cưới
cho chúng, như vậy đã hằng trăm lần rồi đó!”
”Phải, nhưng đêm nay là đám cưới số một trăm lẻ một, và
sau đó, không còn gì nữa. Vì vậy, đám cưới này rất là lộng lẩy.
Xem đây!”
Hjalmar nhìn lên bàn. Ngôi nhà bằng giấy còn đó, có ánh
sáng lọt ra các cửa sổ, và đoàn lính chì đứng bồng súng chào
trước cửa. Cặp vị hôn ngồi trên sàn nhà, tựa mình vào chân
bàn, dáng đăm chiêu, chúng có lý để có thái độ ấy. Ole mắt
nhắm bận cái váy của bà nội, đang ban phép lành cho chúng.
Sau lễ ban phép lành, tất cả mọi đồ vật trong phòng đồng thanh
cử bài hát hay ho nầy, viết bằng bút chì, theo điệu hành quân:
“Chúng ta sẽ làm ngạc nhiên,
Cặp vị hôn xinh đẹp,
Kìa, họ đứng thẳng nghiêm như hai cái sào,
Chúng được làm bằng da găng tay,
(điệp khúc)
Hoan hô! hoan hô da và sào!
Hát lên cho mọi người nghe!”
Hai kẻ hôn phối nhận quà, nhưng cấm không có quà về món
ăn, vì mối tình của họ đã rất đầy đủ cho họ rồi.
Chàng nói:
”Chúng mình ở lại trong nước, hay là đi du lịch xứ ngoài?”
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Mọi người hỏi ý kiến con chim yến, thứ chim đã đi du lịch
nhiều, và con gà mái già trong nhà, con này đã ấp trứng đẻ con
đến 5 lần. Con yến kể về các xứ nóng đẹp đẽ, khí trời mát dịu,
và núi có nhiều màu sắc ở đây không ai biết.
Gà mái nói:
”Dù sao, không đâu có thứ cải xanh ở đây. Tôi đã sống qua
một mùa hè ở đồng quê với các con tôi, có một đám đất sỏi,
chúng tôi tha hồ mà bới tìm, và chúng tôi có lối đi vào một khu
vườn trồng cải xanh. Ồ! thật là xanh, không thể tưởng tượng
cái gì đẹp hơn được thế!”
Chim yến nói:
”Nhưng cây cải nào cũng giống như nhau, mà khí hậu ở đây
thường xấu lắm!”
”Phải, rồi người ta sẽ quen đi!”- Gà mái nói.
”Nhưng ở đây lạnh lắm, người người đều rét cóng!”
Gà mái nói:
”Nhưng bắp su thì tốt. Vả lại, có lúc chúng ta cũng thấy
nóng. Bốn năm trước đây, chúng ta đã chẳng có một mùa hè
lâu đến 5 tuần lễ, nóng nực cho đến nổi không thở được nữa
kia. Vả lại, ở đây, ta đâu có những côn trùng, thú vật độc như ở
các xứ khác. Và không có ăn cướp, ăn trộm nữa. Phải là một kẻ
khốn nạn mới không thấy xứ sở của mình là đẹp nhất, kẻ đó
không đáng được ở đây!” - Rồi gà mái khóc- ”Tôi cũng có đi
du lịch, tôi đi 12 dặm bằng xe, nằm trong một cái rỗ. Không, đi
du lịch chẳng có gì là thích thú cả!”
”Đúng rồi, gà mái là một bà khôn ngoan!” - con búp bê của
Bertha nói- ”Tôi cũng không ưa đi núi, người ta chỉ leo lên rồi
đi xuống. Không, bọn tôi sẽ đến đám đất sỏi, và chúng tôi sẽ đi
dạo trong vườn su!”
Mọi việc xảy ra như vậy.

272

Thứ bảy
”Hôm nay tôi có được nghe câu chuyện nào không?” - Nhỏ
Hjalmar hỏi, khi Ole mắt nhắm dẫn nó lên giường ngủ ”Đêm nay, chúng ta không có thì giờ!” - Ole nói, và giương
cái dù đẹp đẽ của ông lên mình đứa bé - ”Hãy xem bọn người
Tàu kìa, và cái dù trông giống như một cái chậu lớn, trong đó
có cây xanh, cầu vồng, và bọn trẻ con Tàu gật đầu. Ngày mai,
cả thế giới cần phải lau chùi sạch sẽ, vì là ngày Thánh, ngày
chủ nhật. Tao phải đến tháp nhà thờ để nhìn bọn tiểu thần đánh
bóng mấy cái chuông, để chuông có tiếng kêu trong trẻo. Tao
sẽ ra đồng, để xem thử ngọn gió đã thổi sạch bụi bám trên cỏ
và lá cây chưa, và công việc lớn lao nhất của tao là đem tất cả
các ngôi sao xuống để lau chùi chúng. Tao mang sao trong áo
choàng của tao, nhưng trước hết phải ghi số thứ tự cho chúng,
và đánh dấu những cái lỗ mà mỗi vì sao chiếm đóng trên trời,
để sau này chúng trở về cho đúng chỗ, không vậy, chúng sẽ
không đứng vững được lâu, và chúng ta sẽ có quá nhiều sao
băng thay nhau mà rơi xuống!”
”Không, nghe đây, hỡi ông Ole mắt nhắm!” - một bức tranh
cổ treo trên bức tường gần giường ngủ của Hjalmar lên tiếng -
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”Tôi là ông cố nội của Hjalmar. Tôi xin cảm ơn ông về những
truyện ông đã kể cho đứa bé, nhưng xin đừng làm loạn trí óc nó
đi. Ai có thể đem sao xuống để đánh bóng bao giờ! Sao là
những quả cầu như quả đất mình ở, và đó mới chính là điều tốt
đẹp của các vì sao!”
”Cám ơn, ông cố!” – Ole mắt nhắm nói - ”Phải, tôi phải cám
ơn ông. Ông chính là kể cầm đầu trong gia đình, ông già ơi!
Nhưng tôi còn già hơn ông nữa. Tôi là một kẻ ngoại đạo, người
La Mã và người Hy Lạp gọi tôi là ông Vua của các giấc mộng.
Tôi đã ở trong các nhà quý phái nhất, và bây giờ tôi sẽ đi đến
đó. Tôi thích làm quen với những người lớn và với trẻ con. Bây
giờ thì ông có thể nói gì thì nói!”
Và Ole mắt nhắm ra đi, mang theo chìếc dù.
”Thôi, biết đưa ý kiến với ai bây giờ nữa!” - bức tranh cổ
nóiRồi Hjalmar thức giấc.

Chủ nhật
”Chào!” - Ole mắt nhắm nói -
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Hjalmar gật đầu, nhưng lại nhảy dựng lên, với tay lên bức
tranh của ông cố, lật mặt tranh vào tường, để cho ông cố khỏi
nói huyên thuyên như đêm trước. Hjalmar nói:
”Bây giờ thì ông kể cho tôi về câu chuyện ”Năm hạt đậu
trong một vỏ đậu” và chuyện ”Con gà trống ve vản gà mái”,
hoặc truyện ”Chiếc kim vá tự tin cho đến nổi tưởng mình là
kim may”!”
”Đừng quá tham lam làm những điều tốt đẹp!” - Ole-mắt
nhắm nói- ”Tao sẽ cho mày xem một người, - người em tao, nó
cũng có tên là Ole mắt nhắm, nhưng nó không đến thăm ai hơn
một lần, và khi nó đến, nó mang người ta lên ngựa và kể
chuyện cho nghe. Nó chỉ biết có hai chuyện, một chuyện hay
ho quá sức tưởng tượng, và chuyện kia thì lại dở ẹc, dễ sợ - thật
không thể diễn tả lên được!”
Rồi Ole mắt nhắm mang đứa bé ra đứng bên cửa sổ, nói:
”Mày sẽ thấy thằng em tao, tên Ole mắt nhắm khác, người
ta còn gọi nó là sự chết. Mày thấy không, nó đâu có dễ sợ như
trong sách hình tả nó, ở đó nó chỉ là một bộ xương sườn.
Không, đó chỉ là một thứ lụa bạc thêu nó mang trên mình thôi,
bộ aó ấy xem như bộ y phục của kẻ đi săn. Một tấm khăn
choàng bay phất phới sau lưng nó. Xem kìa, nó đi như ngựa
phi!”
Và Hjalmar trông thấy Ole mắt nhắm chạy như bay, vừa
chạy vừa bắt kẻ già người trẻ, đem lên để trước mặt và sau
lưng nó trên mình ngựa, nhưng lúc nào nó cũng hỏi trước:
”Sổ ghi điểm của người thế nào?”
Người nào cũng trả lời:
”Tốt lắm!”
”Đưa đây tao xem!”
Mọi người đưa trình sổ điểm của mình cho nó. Người nào
có điểm ”Rất tốt” hoặc ”Ưu điểm”, được đặt trước lưng ngựa,
và được nghe kể câu chuyện hay ho kỳ diệu, còn những kẻ có
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điểm ”Thứ” hay ”liệt” thì được đặt phía sau, và được nghe câu
chuyện dễ sợ. Mấy người này run khóc, muốn nhảy xuống
ngựa, nhưng không được, vì họ bị xích tay chân lại.
Hjalmar nói:
”Nhưng ông chết là một ông Ole mắt nhắm dễ thương, tôi
không sợ ông ấy!”
”Đừng nên sợ!” – Ole mắt nhắm nói - ”Mày chỉ làm sao giữ
được quyển sổ điểm của mày cho tốt là được!”
”Đó mới là câu chuyện có đạo lý!” - bức hình cổ của ông cố
lên tiếng, Ông không cần cho ý kiến nữa, và ông rất bằng lòng.
Trên đây là câu chuyện về Ole mắt nhắm.
Và tối nay, ông ta có thể đến tự kể chuyện mình dài hơn
nữa.
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Thần hoa hồng
( Rosen – Alfen )
Giữa khu vườn, có mọc một cây hồng đầy hoa, trong một
đóa hồng đẹp nhất, ngự trị vị Thần của hoa hồng. Thần nhỏ
lắm, con mắt người thường không thể trông thấy được. Sau mỗi
cánh hoa, có một gian phòng ngủ. Vị Thần xinh đẹp hơn tất cả
mọi đứa con nít nào, ông có đôi cánh dài từ vai đến gót chân.
Ô! Các phòng ngủ ông thật là thơm, tường phòng trông sáng
đẹp đẽ! Những bức tường ấy là những cánh nỏn nà hồng nhạt
của đóa hoa.
Suốt ngày, vị Thần đùa giỡn dưới ánh sáng mặt trời, bay từ
hoa này đến hoa khác, nhảy nhót trên cánh bướm, và đo đếm
phải bao nhiêu bước chân mới đi hết trên tất cả con đường và
ngỏ hẽm trên một tấm lá bồ đề. Đó là những cái mà ta gọi là
gân lá mà ông Thần xem như là đường lớn, đường nhỏ. Đối với
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ông, đó là những con đường dài vô tận. Ông chưa đi hết một
con đường thì mặt trời đã xế bóng. Thật ra, cũng vì ông bắt đầu
ra đi quá trưa.
Trời lạnh, sương rơi và gió thổi. Tốt hơn hết là vào phòng.
Ông gấp gấp đi vào những đóa hồng đã khép cánh, ông không
thể đi vào được - Không một đóa hồng nào còn nở ra. Ông
Thần nhỏ hoảng hốt, chưa bao giờ ông phải ngủ lại đêm ở
ngoài trời, luôn luôn ông vẫn ngủ dưới những cánh hồng. Trời
ơi! hôm nay chắc là ông phải chết mất!
Ông biết ở cuối vườn, có một đám đầy kim ngân hoa, hoa
giống như những cái sừng sơn, ông muốn vào trong một đóa
hoa ấy, để ngủ cho đến sáng mai. Ông bay đến đó. Suỵt! trong
khu vườn đã có hai người: một thanh niên đẹp trai và một cô
gái mỹ miều. Hai người ngồi sát bên nhau, và ước mong sẽ
không bao giờ xa nhau. Họ yêu nhau vô cùng, hơn cả đứa con
hiếu yêu thương cha mẹ nó nữa.
Người con trai nói:
”Rồi chúng ta cũng phải xa nhau. Anh của em không ưa gì
tôi, nên đã phái tôi đi công tác ở xa, cách bao nhiêu núi hồ. Xin
giã biệt em, người vị hôn thê dịu hiền của anh, vì anh xem em
như vậy rồi!”
Họ ôm hôn nhau, cô gái khóc, tặng anh một đóa hoa hồng,
nhưng trước khi trao đóa hoa, cô đưa hoa ép lên môi với một
tâm tình nồng nhiệt, làm cho đóa hoa nở ra. Vị Thần nhỏ len
vào hoa, nghiên đầu trên những bức tường thơm tho đẹp dẽ.
Nhưng ông còn nghe hai kẻ nhân tình nói lời từ biệt. Ông cảm
thấy đóa hồng được đặt vào trên ngực chàng trai - Ôi! Tim anh
đập quá chừng! Vị Thần nhỏ xíu không ngủ được, vì tim đập
quá to.
Đóa hồng không ở lâu trên ngực chàng thanh niên, anh đem
nó ra trong lúc đi trên con đường giữa rừng u ám, anh hôn đóa
hoa, nhiều lần và nồng nhiệt, đến nổi vị Thần hầu như chết
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ngộp. Ông có thể cảm nhận đôi môi của người con trai nóng
bỏng, và đóa hồng nở ra như dưới ánh nắng giữa trưa. Lúc ấy,
một người đàn ông khác đi đến, anh ta trông dữ tợn nóng nảy.
Đó là người anh của cô gái. Ông này giết chết ngay chàng
thanh niên, chặt đầu anh, chôn xác anh trong đất mùn dưới cây
bồ đề. Kẻ ác kia nói:
”Bây giờ nó đã chết, và sẽ bị quên đi, không bao giờ trở lại
nữa. Nó phải làm một cuộc du hành lâu dài, qua bao nhiêu là
núi hồ, và có thể chết đi trong chuyến đi xa này, và bây giờ nó
đã chết. Nó không bao giờ trở về nữa: Em gái tôi sẽ không bao
giờ dám hỏi tôi về số phận nó!”
Rồi ông dùng chân hất lá rụng lên trên đám đất mới đào lấp,
xong ông trở về nhà trong bóng đêm dày dặc. Nhưng ông ta
không đi một mình như ông ta tưởng. Vị Thần nhỏ xíu đi theo
ông. Vị Thần đang nằm trong một chiếc lá bồ đề úa héo, co
quắp, vừa rơi trên mái tóc kẻ ác nhân khi ông đang đào mồ.
Ông đội mũ lên đầu, vì vậy chỗ nằm của vị Thần tối om, vị
Thần run lên vì sợ hãi và vì tức giận về hành động tàn ác của
ông kia.
Ác nhân về đến nhà vào buổi bình minh. Ông cất mũ, đi vào
phòng ngủ của cô em gái. Cô thiếu nữ mặt mày rạng rỡ đang
nằm mơ về người tình, tưởng đang đi qua núi qua rừng. Người
anh ác độc cúi xuống mình cô em, hắc hắc cười như quỹ sứ
cười. Ngọn lá úa rơi từ trên mái tóc ông ta xuống giường cô
gái, nhưng ông ta không trông thấy, đi ra và về ngủ một lát. Vị
Thần len mình ra khỏi tấm lá úa, đi vào lỗ tai của cô gái đang
ngủ, và kể lại cho cô, như trong một giấc mơ, về sự ám sát rùng
rợn kia. Ông còn tả lại nơi mà người anh đã giết chàng, và chôn
xác dưới cây bồ đề nở hoa, và nói tiếp: "Để cho cô tin rằng câu
chuyện tôi vừa kể không phải là một giấc chiêm bao, cô sẽ thấy
trên giường cô một chiếc lá bồ đề úa héo”. Cô gái quả nhiên
nhìn thấy chiếc lá ấy khi cô thức giấc.
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Ôi! biết bao nước mắt mặn cô đã khóc! Cô không dám kể lể
với ai về nổi lòng đau khổ của cô. Cửa sổ vẫn mở ra trong lúc
ban ngày, vị Thần có thể đi ra tự do vào trong vườn, gặp lại
những đóa hồng và các bông hoa khác, nhưng Thần không
muốn rời xa cô gái đau khổ. Một cây hường leo vươn mình lên
cửa sổ, ông đi vào một đóa hoa hồng, và nhìn cô gái. Người
anh vào phòng nhiều lần, ông trông có vẻ vui sướng và độc ác,
nhưng cô không dám nói gì với anh về nổi đau buồn lớn của
cô.
Khi trời vừa tối, cô lẻn ra khỏi nhà, đi vào rừng, đến chỗ có
cây bồ đề, đùa hết đám lá trên đất, đào bới, và tìm thấy xác
người bị giết. Ôi! cô khóc nức nở, cầu nguyện Chúa, cô mong
được chết ngay.
Cô rất muốn mang xác về nhà, nhưng cô không thể mang
được. Cô liền nhặt lấy cái đầu bạc thếch với hai mắt nhắm
nghiền, phủi sạch bụi đất vương trên mái tóc đẹp, nói: ”Cái
này, ta có thể giữ lại được!” Sau khi đã đắp đất lại trên xác,
phủ kín lá, cô mang cái đầu về nhà, cùng với một cành hoa lài
mọc trong rừng, tại chỗ cuộc chém giết đã xảy ra.
Về đến phòng, cô lấy một cái chậu hoa to nhất, đặt đầu lâu
vào đó, lấp đất, trồng cây hoa lài trên đó.
Vị Thần nói: ”Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!” Ông không thể chịu
đựng để thấy nổi đau khổ lớn lao như thế, ông chạy ra vườn, về
với đóa hoa hồng của ông. Nhưng đóa hoa này đã héo tàn, chỉ
còn vài cành hoa bạc màu trên cuốn. Vị Thần thở dài: "Ôi!
những điều vui và đẹp chóng qua quá!”. Ông đi tìm một đóa
hồng khác, để làm nhà ở, ông ta có thể trú ở sau những cánh
hoa thơm tho.
Sáng nào, ông cũng bay đến cửa sổ của cô gái khốn khổ, và
lúc nào cũng thấy cô đứng bên chậu hoa và khóc. Nước mắt
mặn rơi trên cây lài, và mỗi ngày cô càng xanh mét, mỗi ngày
cây lài lại lớn lên. Cây lớn mạnh, xanh um, những chồi non đua
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nhau mọc, nụ trắng nở thành hoa, cô hôn từng đóa. Nhưng
người anh ác độc tưởng cô đã phát điên, ông không hiểu vì sao
cô cứ khóc mãi trên chậu hoa kia. Vì ông không biết trong đó,
cặp mắt nào đã nhắm kín, và đôi môi nào đã trở thành đất bụi.
Cô gái cúi đầu trên chậu hoa, vị Thần thấy cô chợp ngủ trên đó,
ông liền leo lên lỗ tai cô, kể cho cô nghe về khu vườn hoa, về
hương thơm của hoa hồng, và tình thương của vị Thần hoa. Cô
gái được một giấc mộng đẹp, và trong lúc cô đang nằm mộng,
thì sự sống đã lià cô, cô chết đi trong giấc mơ bình thản. Cô đã
lên trời, ở gần người cô yêu.
Hoa lài nở ra thành những chiếc chuông trắng, tỏa mùi
hương thơm kỳ diệu, chúng chỉ có cách đó để khóc người
mệnh bạc.
Nhưng người anh ác độc nhìn cây hoa đẹp đẽ kia, lấy về làm
cảnh riêng, đặt trong phòng ngủ, gần giường ông, vì nó trông
rất xinh, mùi hương lại dịu dàng. Vị Thần hoa hồng đi theo cây
lài, và bay từ hoa này đến đóa khác. Trong mỗi đóa hoa, có một
linh hồn nhỏ, vị Thần kể cho linh hồn ấy về câu chuyện người
thanh niên bị giết hại, và cái đầu bây giờ chỉ còn là đất dưới
đáy chậu, ông nói về người anh ác độc và cô em gái đáng
thương.
”Bọn tôi biết hết rồi!” - các linh hồn hoa đều nói - ”Chúng
tôi biết hết!. Chúng tôi đã chẳng mọc lên từ hố mắt và đôi môi
người bị nạn đó sao? Biết hết! Chúng tôi biết hết!”
Rồi chúng gục gặt đầu một cách đặc biệt.
Vị Thần hoa hồng không hiểu vì sao chúng hồn hoa ấy lại
có thể bình tỉnh đến như vậy, Thần liền bay theo đám ong đang
hút mật, để kể lại cho chúng nghe câu chuyện người anh ác
độc, bầy ong kể lại cho chúa chúng nó, bà ra lệnh phải giết chết
kẻ sát nhân ngay sáng mai.
Và trong đêm sau ngày cô em chết, khi người anh đang ngủ
trên giường bên cạnh cây hoa lài thơm ngát, thì mỗi đóa hoa
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mở cánh ra, những hồn hoa vô hình bay ra, nhưng đều mang
nọc độc, trước hết đậu trên lỗ tai kẻ kia, kể cho nghe những
giấc ác mộng, rồi bay lên đôi môi chích vào lưỡi với nọc độc
của chúng. ”Bây giờ, chúng ta đã báo thù cho người chết”.
Chúng nói xong trở về những cái chuông trắng của cây lài.
Sáng sớm, cửa phòng bổng mở ra, vị Thần hoa hồng bay
vào, theo con ong chúa và cả bầy ong để giết chết người anh ác
độc.
Nhưng ông ta đã chết! Nhiều người vây quanh chiếc giường,
nói: ”Mùi hoa lài đã giết chết ông!”.
Vị Thần hoa hồng hiểu ngay rằng các đóa hoa đã báo thù,
ông nói với ong chúa, bà này liền rù rì bay quanh chậu hoa
cùng với bầy ong. Không có cách nào đuổi được bầy ong. Một
người nắm lấy cái chậu, nhưng một con ong chích vào tay, anh
ta để rơi cái chậu, chậu vở nát.
Mọi người đều trông thấy cái đầu lâu trắng xóa, và hiểu rằng
con người nằm chết trên giường chính là một kẻ sát nhân.
Ong chúa bay ra, kêu vo vo, ca tụng sự báo thù của hoa, kể
về vị Thần hoa hồng, và nói rằng sau mỗi cánh nhỏ của hoa, có
một sinh vật biết kể lại câu chuyện xấu xa và sự báo thù.
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Anh chăn lợn
( Svinedrengen )
Ngày xưa có một ông Hoàng Tử nghèo. Vương quốc của
ông rất nhỏ hẹp, nhưng cũng đủ để cho ông cưới vợ, ông chỉ
muốn lấy vợ thôi.
Cũng táo gan thật, khi ông đến hỏi Công Chúa con Hoàng
Đế: "Cô muốn lấy tôi không?”. Nhưng ông dám làm thế, vì
tiếng tăm ông vang dội đi xa, và có đến hằng trăm Công Chúa
muốn trả lời: "Vâng, cám ơn”, nhưng với cô Công Chúa con vị
Hoàng Đế kia, chư vị nghĩ cô sẽ trả lời ra sao?
Đây, câu chuyện:
Trên ngôi mộ của cha ông Hoàng Tử kia, mọc lên một cây
hồng, ồ, cây hồng thật là đẹp. Cây chỉ nở hoa 5 năm một lần,
mà chỉ có một đóa thôi, nhưng là đóa hồng có mùi hương thơm
đến nổi khi người ta ngửi thấy, người ta sẽ quên hết mọi âu lo,
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buồn rầu. Ông Hoàng lại có một con họa mi biết hót, như có
chứa trong cổ họng tất cả mọi nhạc điệu tuyệt vời nhất. Cây
hồng và con chim ấy sẽ dâng hiến cho Công Chúa. Hai vậy ấy
được đặt vào 2 thùng lớn bằng bạc, và gởi đến cho cô Công
Chúa.
Hoàng Đế truyền đem 2 thùng tặng vật ấy đến trước mặt
Ngài, và đi vào trong phòng, nơi Công Chúa đang chơi trò tiếp
tân với bọn thị nữ hầu cận. Cô chẳng có công việc gì khác để
làm. Khi Công Chúa thấy hai thùng tặng vật ấy, cô vỗ tay hoan
hỉ. Cô nói:
”Nếu trong đó có một con mèo con thì hay biết mấy!”
nhưng cô lại thấy một cây hồng đẹp đẽ.
Bọn thị nữ nói:
”Ồ! Cây hồng xinh quá chừng!”
Hoàng Đế nói:
”Không phải chỉ xinh mà thôi, nó còn là quá đẹp nữa!”
Nhưng Công Chúa chỉ đưa tay sờ vào cây, và gần phát khóc.
”Cha ơi! cây này không phải là nhân tạo, nó là một cây hồng
thôi!”
”Hãy xem trong thùng kia chứa đựng cái gì đã, rồi hãy tức
giận!” - Vua nói Và mọi người trông thấy con họa mi. Chim hót hay đến nổi
trong phút đầu không ai có gì để bình phẩm.
”Tuyệt diệu! Đẹp vô cùng!”
Bọn thị nữ nói lên bằng tiếng Pháp, vì chúng đều nói được
tiếng Pháp, người sau cùng nói dở hơn người trước.
Một ông quản gia nói:
”Con chim này làm tôi nhớ lại cái hộp phát nhạc của cố
Hoàng Hậu. Ồ! thật cũng một giọng điệu như nhau!”
”Phải đó!” - Hoàng Đế nói và ông khóc như một đứa trẻ
con.
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”Con không tin rằng nó là một con chim thật!” - Công Chúa
nói”Đúng là con chim thật đó!” - Bọn người mang tặng vật đến
thưa lại”Nếu vậy, thì thả cho nó bay đi!” - Công chúa trả lời, và
không cho phép vị Hoàng Tử đến ra mắt.
Hoàng Tử không nản lòng. Ông bôi mặt bằng màu nâu và
màu đen, kéo mũ xuống tận mắt, rồi đến gõ cửa nhà Vua. Ông
thưa:
”Kính chào Hoàng Đế, tôi đến xin một việc làm trong lâu
đài.”
”Ồ! Có quá nhiều người đến xin việc rồi,” - Vua đáp ”nhưng để xem - ừ, ta cần một người giữ lợn, vì ta có rất nhiều
lợn.”
Hoàng Tử được bổ làm kẻ chăn lợn của Vua. Ông được ở
trong một phòng nhỏ bé xấu xí ở bên chuồng lợn, địa vị ông
phải ở chỗ đó. Nhưng suốt ngày ông bận rộn làm việc, và đến
chiều tối, ông tạo ra được một cái nồi nhỏ, có gắn chuông
chung quanh, khi nồi sôi thì những chiếc chuông ấy rung lên,
và hát một bài hát cổ:
“Ach, Du lieber Augustin,
Alles ist vaek, vaek, vaek!”
Còn điểm đặc xảo nữa, là nếu người ta đưa ngón tay vào hơi
bốc lên trên nồi, người ta sẽ biết rõ ngay từng mỗi món ăn
được nấu lên trong các lò của thành phố: đó là một đồ vật khác
hẳn cây hồng.
Cô Công Chúa đi ngang qua trong một buổi đi dạo với bọn
thị nữ hầu cận, khi cô nghe điệu nhạc trong nồi phát ra, cô
dừng lại, tỏ vẻ rất hài lòng vì cô cũng biết hát bài hát cổ ấy. Đó
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là một bài độc nhất cô biết chơi, nhưng cô đánh lên với chỉ một
ngón tay. Cô nói:
”Điệu này tôi biết lắm. Anh này chắc là một tên giữ lợn có
học thức. Vào xem, hỏi anh ta cái nhạc cụ này giá bao nhiêu?”
Một thị nữ vội vã đi vào, nhưng cô ta phải đổi giày, đi guốc.
Cô hỏi:
”Anh muốn bán cái nồi này bao nhiêu?”
”Tôi muốn đổi lấy 10 cái hôn của Công Chúa!” - anh giữ
lợn đáp ”Chúa ơi! hãy thương xót chúng tôi!” - cô thị nữ than ”Phải, cái giá ít nhất phải như vậy!”
Công Chúa hỏi:
”Anh kia nói thế nào?”
”Tôi quả thật không dám nhắc lại, thật quá khủng khiếp!”
”Vậy hãy nói nhỏ cho tôi nghe!”
Cô thị nữ phải thì thầm kể lại lời anh chăn lợn.
”Cái thằng bất lương!” - cô Công Chúa đáp - và bỏ đi ngay.
Nhưng khi cô mới bước được vài bước, những chiếc chuông
kia lại réo rắt dịu dàng:
“Ach, Du lieber Augustin,
Alles ist vaek, vaek, vaek!”
”Lắng nghe kià!” - Công Chúa nói - ”thôi hãy vào hỏi anh
kia có muốn 10 cái hôn của một thị nữ hầu cận tôi không?”
”Không, cám ơn!” - anh chăn lợn đáp - ”10 cái hôn của
Công Chúa, hoặc là tôi giữ lại cái nồi!”
”Đáng phiền nhỉ,” - Công Chúa nói - ”nhưng các chị phải
đứng ngay trước mặt tôi để che mắt mọi người!”
Bọn thị nữ đứng chắn trước mặt Công Chúa, người nào
cũng xòe áo ra.
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Anh chăn lợn lảnh 10 cái hôn, và Công Chúa lấy được cái
nồi.

Ồ! thật là một trò thích thú! Cả đêm ấy, và ngày sau, chiếc
nồi luôn luôn được đun sôi. Không có một lò nào trong thành
phố nấu món gì mà các cô không biết đến, tại nhà ông Tể
Tướng cũng như tại nhà anh thợ giày.
Các thị nữ nhảy múa, vỗ tay.
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”Chúng mình biết nhà nào nấu cháo đường hay làm bánh,
chúng mình biết nhà nào nấu đậu với sườn heo! Thật là đáng
giá!”
”Quá đáng giá!” - bà quản đốc lâu đài phụ họa ”Phải, nhưng hãy kín miệng lại, tôi là Công Chúa con
Hoàng Đế mà!”
”Chúng tôi gan bằng trời cũng không dám nói!”
Anh chăn lợn, tức là vị Hoàng Tử, nhưng bọn thị nữ tin rằng
chỉ là một anh chăn lợn thôi, anh chẳng làm gì hết suốt ngày,
chỉ cặm cụi làm một cái xập xẻn, và khi người ta rung lên, sẽ
nghe được tất cả các điệu vũ đặt ra từ thời khai thiên lập địa.
Cô Công Chúa đi ngang qua, khen:
”Ồ! quả là tuyệt diệu! tôi chưa từng được nghe một điệu nào
hay hơn thế! Nghe kìa! Hãy vào hỏi xem cái ấy giá bao nhiêu?
Nhưng nhất định không hôn đâu!”
”Anh ta muốn có 100 cái hôn của Công Chúa!” - cô thị nữ
vào hỏi và thưa lại ”Nó điên hay sao?” – Công Chúa hỏi và bỏ đi – Nhưng
bước được vài bước, cô dừng lại, bảo:
”Mình phải nâng đở nghệ thuật, ta là con Hoàng Đế mà.
Vào nói lại, nó sẽ có 10 cái hôn của Công Chúa, như hôm qua,
phần còn lại sẽ do các thị nữ của ta tặng cho nó!”
”Thưa, nhưng bọn tôi không muốn thế!” - bọn thị nữ thưa ”Ngu lắm!” - Công Chúa nói - ”nếu tôi hôn nó được, thì các
cô cũng hôn được lắm chứ! Các cô nên nhớ, là chính tôi đã trả
lương và nuôi dưỡng các cô!”
Cô hầu cận phải trở lại hỏi anh chăn lợn. Anh trả lời:
”Trăm cái hôn của Công Chúa, hoặc là của ai, người ấy
giữ!”
”Các cô phải bao quanh tôi!” - Công Chúa phán Và tất cả bọn thị nữ bao quanh cô, Công Chúa bắt đầu hôn.
Vua ra đứng trên bao lơn, hỏi:
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”Cái gì mà tụ họp đông đảo bên chuồng lợn ấy hả?” - Ông
đưa tay dụi mắt và mang cặp kiếng vào - ”Ê, đám thị nữ hầu
cận đang làm trò quỹ gì đây? Ta phải đến xem.!”
Vua liền xăn giày lên, vì đế giày ông đã bị hư hỏng.
Trời! Vua vội vã hấp tấp quá chừng.
Đến sân, ông rón rén đi đến nơi bọn thị nữ đang bận rộn
đếm số hôn, để tính cho đúng, không nhiều hơn, không quá ít.
Họ không trông thấy Vua đến. Vua phải nhón chân lên, khi
thấy cảnh hôn nhau, ông la lên:
”Cái gì thế này!” - Vua liền lấy giày đánh vào đầu từng
người, trong khi anh chăn lợn đã hôn đến số 96 - Vua hét: ”Đi
hết! đi ra khỏi chốn này ngay!”
Vua nổi giận đùng đùng, cô Công Chúa và tên giữ lợn bị
đuổi ra khỏi cung điện và vương quốc. Công Chúa than khóc:
”Ôi! Sao tôi khổ thế này! Sao ngày trước, tôi không lấy
quách ông Hoàng Tử xinh trai kia! Thật là quá khổ!”
Anh giữ lợn đi về phía sau một cây lớn, lau chùi các màu
nâu, màu đen bôi mặt đi, vứt bộ áo quần xấu xí, và bước ra
trong y phục Hoàng Tử, trông đẹp đẽ cho đến nổi Công Chúa
phải nghiêng mình làm lễ.
Hoàng Tử nói:
”Tôi đến để làm nhục cô. Cô không muốn lấy một ông
Hoàng Tử chính đáng. Cô đã không biết giá trị của cây hồng,
và con họa mi, nhưng cô đã tặng cho anh chăn lợn bao nhiêu là
nụ hôn, để lấy cho được một cái đồ chơi nhạc. Bây giờ thì cô
hãy vui chơi đi!”
Rồi ông trở về vương quốc ông, đóng cửa lại, cài then cửa.
Cô Công Chúa tha hồ đứng ở ngoài cửa, và hát:
”Ach, Du lieber Augustin,
Alles ist vaek, vaek, vaek!”

289

290

Lúa mì đen
( Boghveden )
Thường thường, sau một cơn giông, người ta đi ngang qua
một cánh đồng lúa mì đen, người ta thấy toàn cánh đồng đều
đen xậm và khô khắc, có thể nói là một trận hỏa hoạn đã xảy ra
trên đó, người nông dân bảo: ”Chính là sấm sét đã làm ra như
vậy!” Nhưng vì sao?
Tôi sẽ kể lại câu truyện do một con chim sẻ nói ra, con chim
sẻ lại nghe được từ một cây liễu già bên bờ ruộng, ngày nay
vẫn còn ở đó. Đó là một cây liễu lớn, oai vệ, nhưng đầy vỏ
nhám, và rất già, cây bị nứt ở giữa thân. Tại vết nứt, cỏ và cơm
xôi mọc đầy. Cây nghiêng đầu xuống, cành cây thòng đến mặt
đất, trông như một mái tóc xanh.
Trong các thửa đồng ruộng quanh đó, các loại ngủ cốc mọc
đầy: lúa đại mạch, lõa mạch, kiều mạch, thứ kiều mạch khi
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chín, trông như một bầy hoàng yến nhỏ đậu trên cành cây. Vụ
mùa đầy hứa hẹn, hạt càng nặng, cành càng chỉu xuống một
cách nhủn nhặn.
Nhưng cũng có một cây lúa mì đen, ngay dưới chân cây
liễu. Cây này không chỉu nặng như những cây lúa khác: thẳng
đuột, hiên ngang, đám lúa ngẩng cao đầu. Lúa đen nói:
”Tôi cũng giàu bông lúa như ai, hơn nữa, tôi đẹp hơn nhiều.
Bông lúa của tôi xinh như hoa táo, nhìn vào đủ thấy đẹp mắt.
Anh có thấy cái gì lộng lẩy hơn tôi không, hởi anh liễu già?”
Cây liễu nhún vai như muốn nói: Cũng có chứ!
Lúa mì đen tràn đầy kiêu ngạo, nói:
”Thật là một cây ngu ngốc, nó già cho đến nổi cỏ dại mọc
ngay trong lòng nó!”
Một cơn bão nổi lên. Tất cả các thứ hoa đồng khép cánh
hoặc cúi đầu, trong lúc giông gió thổi qua. Cây lúa mì đen
vương đầu lên, có vẻ ngạo nghễ. Các thứ hoa khác bảo nó:
”Mày hãy cúi đầu xuống, như bọn tao!”
”Tao thì chẳng cần cúi đầu!”- mì đen đáp Cây tiểu mạch la lên:
”Cúi xuống, như bọn tao! Kìa ông thần bão đang bay trên
đầu chúng mình. Ông Thần có đôi cánh dài từ trên mây xuống
tận đất. Ông sẽ đánh gãy lưng mày, trước khi mày cất tiếng van
xin!”
”Đúng rồi, nhưng tao không thể uốn mình được!”
”Khép kín bông lúa mày lại, xếp lá lại!” - cây liễu già
khuyên - ”đừng nhìn lên tia chớp khi đám mây mở ra, con
người cũng không dám làm vậy, vì khi sét chớp lên, người ta
có thể trông thấy ông Trời, và chỉ nhìn thấy ông là mắt bị mù
ngay! Còn bọn mình, sản phẩm của đất, thuộc hạng hạ tiện,
bọn mình sao dám nhìn Trời?”
”Hạ tiện hả?” - mì đen nói -”Tôi đang muốn nhìn Trời
đây!”
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Nó nhìn lên thật, với vẻ kiêu hãnh khinh đời. Cả thế giới
trông như một đám lửa, vì quá nhiều tia sét chớp lên.
Khi cơn bão đã qua, hoa và cành lúa ngẩng đầu lên, trong
không trung phẳng lặng và trong sáng, tươi tốt hơn lên nhờ
được mưa, nhưng đám mì đen đều bị cháy đen như than, chỉ
còn là đám cỏ chết, vô ích.
Cây liễu già rung cành trong gió, những giọt mưa to rơi từ
cành lá, trông như cây liễu đang khóc. Bầy chim sẽ nói:
”Sao ông khóc? Ở đây, tốt đẹp quá mà. Nhìn kìa, mặt trời
chiếu sáng, mây bay bay. Ông không cảm thấy hương thơm các
thứ hoa và bụi cây sao? Sao ông khóc, hỡi ông liễu già?”
Cây liễu kể lại tánh liêu căng, lòng khinh mạn và sự bị trừng
phạt của đám lúa mì đen. Sự trừng phạt không bao giờ tránh
khỏi.
Đó là những điều mà bọn chim sẽ kể lại cho tôi - vào một
đêm tôi xin chúng kể chuyện –
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Vị thiên thần
( Engelen)
Mỗi lần một đứa trẻ con chết, một vị Thiên Thần của Chúa
xuống, mang đứa bé chết trên tay, vươn đôi cánh trắng lớn bay
đến những nơi đứa bé ưa thích lúc còn sinh thời, và hái một bó
hoa đem về dâng Chúa, để cho hoa nở tươi xinh hơn lúc còn ở
trên mặt đất. Chúa hiền từ ép bó hoa trên tim Chúa, hôn đóa
hoa nào đứa bé ưa nhất, và lập tức, đóa hoa biết nói và biết hát
trong tinh thần tràn đầy hạnh phúc.
Chính một vị Thiên Thần đã cho biết như thế, trong lúc
Thần ấy mang lên Trời một đứa bé vừa chết, và đứa bé nghe
được như trong một giấc mộng.
Đứa bé và vị Thiên Thần bay đến những nơi đứa bé đã chơi
đùa, đi qua các khu vườn đầy hoa xinh tốt.
Vị Thần hỏi:
”Em muốn mang các thứ hoa nào, đem trồng lên cõi Trời?”
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Nơi đó, có một cây hồng đẹp đẽ, mảnh khảnh, nhưng thân
cây đã bị một bàn tay ác độc bẻ gãy, khiến cho các cành đầy nụ
hàm tiếu phải héo rũ. Đứa bé nói:
”Khổ thân cho cây hồng. Ông hãy mang nó đi, để cho nó
đâm hoa trên cõi Chúa!”
Vị Thần liền mang cây hồng đó đi, hôn đứa bé vì đã lựa
chọn với lòng tốt, và đứa bé mở đôi mắt. Nhiều bông hoa rực
rỡ được ngắt đem đi, cũng như các hoa Lệnh Bà và hoa Dì
Ghẻ.
Đứa bé nói:
”Bây giờ mình đã có nhiều hoa rồi!”
Vị Thần gật đầu, nhưng chưa bay lên Trời.
Đây là vào lúc ban đêm, mọi vật đều yên tĩnh, vị Thần và
đứa bé đi trong thành phố lớn, họ bay trên một con đường nhỏ
hẹp nhất, đầy rác rưới, tro tàn, và đủ thứ vụn vặt, ở đó có một
cuộc dời nhà. Những mảnh dĩa, mảnh vôi, giấy lộn, nhiều hình
kiễu mũ rải rác trên mặt đất, tất cả những gì trông xấu xí.
Vị Thần trỏ vào đống mảnh vỡ của một chậu hoa, và một ít
đất từ chậu vương vãi ra, còn dính chùm trong đám rễ của một
cây hoa đồng nội. Hoa này chẳng có gì đáng giá, vì vậy người
ta đã vứt nó ra đường. Thần nói:
”Chúng mình hãy cứ mang cây hoa này theo. Ta sẽ cho em
biết vì sao trong lúc chúng mình bay đi!”
Họ bay, và vị Thần kể rằng:
”Trong con đường nhỏ hẹp này, có một đứa bé con nghèo
bệnh hoạn ở dưới hầm nhà. Nó đau liệt giường từ lúc còn bé
thơ. Những lúc nó hơi khá, nó đi lại vòng quanh nhà thờ. Với
đôi nạng, chỉ thế thôi. Mùa hè, tia sáng mặt trời chỉ chiếu vào
gian phòng dưới hầm độ nửa giờ thôi, và khi đứa bé đến ngồi
đó, hưởng chút hơi ấm của mặt trời, và nhìn dòng máu đỏ qua
mấy ngón tay khẳng khiu, đưa lên trước mắt, thì mọi người nói:
”À! Hôm nay đứa bé ra ngoài trời!”
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Đứa bé biết về khu rừng với vẻ xanh tươi vào mùa xuân, chỉ
do đứa con ông láng giềng kể lể, và đem cho nó một cành
phong đầu tiên. Nó đưa cành cây lên đầu, và mơ tưởng rằng
nó đang ở dưới rừng phong, nơi đó có ánh mặt trời, và chim
hót.
Vào một ngày mùa xuân, đứa bé con ông láng giềng mang
đến cho nó những bông hoa đồng nội, một cây gặp may được
bám rễ. Cây ấy được trồng vào một cái chậu, đặt bên cửa sổ
cạnh giường nó. Cây hoa được một bàn tay hiền lành chăm sóc,
nó tươi tốt, đâm nụ, và mỗi năm đều nở bông. Cây ấy là cả khu
vườn xinh đẹp của đứa bé bệnh tật, kho tàng nho nhỏ của nó
trên cõi đời này.
Đứa bé chăm lo tưới và săn sóc cây, tìm cách cho cây hưởng
được nhiều tia sáng mặt trời, trên cửa sổ từ sáng đến tối. Hoa
nở lên trong những giấc mộng của nó, vì nó mà nở, mà tỏa
hương thơm và làm mát mắt.
Đã một năm nay đứa bé đã về bên Chúa, đã từ một năm nay,
cây hoa bị bỏ quên trên cửa sổ, và héo tàn. Vì vậy khi người ta
dọn nhà, nó bị vứt ra đường cùng với rác rưới. Đóa hoa héo
này, chúng mình hãy nhập vào bó hoa, vì nó đã đem lại nhiều
nguồn vui hơn cả đóa hoa rực rỡ nhất trong vườn bà Hoàng
Hậu!”
Đứa bé hỏi:
”Nhưng vì sao Thần biết được chuyện ấy?”
”Ta biết!” - Thần đáp -”Ta chính là đứa bé bệnh tật kia, đứa
bé khốn khổ đi bằng nạn ấy. Ta biết đóa hoa của ta lắm chứ!”
Đứa bé mở to mắt ra, ngắm nhìn nét mặt sung sướng và rạng
rỡ của Thiên Thần, khi cả hai lên đến cõi Chúa, nơi toàn phúc,
toàn lạc.
Chúa ôm đứa bé chết vào lòng, bổng đứa bé mọc ra hai cánh
như vị Thiên Thần kia, và nắm tay vị ấy bay đi. Chúa lại ép bó
hoa trên tim, hôn đóa hoa đồng héo úa, hoa liền biết nói và hát
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như tất cả các Thiên Thần bay quanh Chúa, nhiều vị đến gần
cạnh Chúa, những vị khác bay thành những vòng càng lúc càng
rộng, càng xa quanh Chúa, xa đến cõi vô tận, tất cả đều sung
sướng như nhau. Tất cả, lớn và bé, đồng ca hát, cả đứa bé được
ban phúc lành, đến cả đóa hoa đồng nội nghèo nàn, đóa hoa đã
bị úa tàn, vứt theo đám rác rưới, trong cảnh dọn nhà lộn xộn,
trong ngôi đường âm u chật hẹp.
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Chim Họa Mi
( Nattergalen )
Quý vị cũng biết ông Vua nước Trung Hoa, là người Tàu, và
tất cả những người quanh ông cũng đều là người Tàu hết. Câu
chuyện rất cổ, nhưng vì đó mà nó đáng được nghe đến, trước
khi nó bị quên lãng. Đền đài của Vua lộng lẩy huy hoàng nhất
trên thế giới, toàn bằng sành hảo hạng, nhưng rất dễ gãy vụn,
sờ đến phải rất cẩn thận. Trong vườn, trồng toàn các loại hoa
quý, hiếm có, trên mỗi cây hoa đẹp nhất, đều có treo lục đạc
bằng bạc rung lên, để gợi chú ý của người xem hoa. Phải, tất cả
mọi sự vật trong ngự viên đều được tính toán kỹ càng, và khu
vườn rộng cho đến nổi người giữ vườn không biết đâu là ranh
giới. Nếu người du ngoạn cứ tiếp tục đi mãi, họ sẽ đến một khu
rừng xinh đẹp có nhiều cây to và nhiều hồ sâu. Rừng đi xuống
bờ bể, bể xanh và sâu thẳm. Những chiếc tàu lớn có thể đi vào
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tận dưới cành cây. Trên cành cây, có một con họa mi, tiếng hót
mê hồn cho đến anh đánh cá nghèo nàn cũng phải mê mẩn tâm
hồn, mặc dù anh bận rộn nhiều công việc, anh cũng đứng im
lặng để nghe chim hót. Ban đêm, anh đang kéo lưới, anh vẫn
lắng nghe tiếng hót của con họa mi, và kêu lên: "Chúa ơi! sao
mà hay đến thế?”, nhưng anh phải cố quên con chim để lo công
việc làm ăn. Nhưng đêm sau, khi con họa mi lại cất tiếng hót,
anh đánh cá làm việc gần đó, cũng lại kêu lên :”Chúa ôi! Hay
quá chừng!”
Từ bốn phương tứ xứ, nhiều người du lịch đến viếng thăm
thành phố của Vua, khen ngợi thành phố, lâu đài của Vua, và
khu hoa viên. Khi nghe tiếng hót của con chim họa mi, tất cả
đều nói: ”Đây mới là cái gì hay, đẹp nhất!”. Về nước, họ kể lại,
và nhiều nhà học giả viết rất nhiều tác phẩm về thành phố, đền
đài và hoa viên của Vua Tàu, nhưng không ai bỏ quên con
chim họa mi, và đều đặt nó lên trên tất cả mọi sự. Người nào
biết làm thơ, sáng tác những thi phẩm hay ho, đều nói đến con
chim họa mi và khu rừng bên bờ biển sâu.
Những tác phẩm ấy truyền ra khắp cả thế giới, có tác phẩm
lọt đến mắt Vua. Ngồi trên ngai vàng, ông đọc mãi miết, thỉnh
thoảng gật đầu ra vẻ tán thành. Ông rất thích đọc những đoạn tả
cảnh thành phố, lâu đài và ngôi vườn. ”Nhưng con chim họa mi
vẫn là cái gì tốt đẹp nhất”, quyển sách nào cũng nói vậy.
Hoàng Đế ngạc nhiên:
”Cái gì thế này?” – ngài phán - ”Con họa mi! Ta chẳng hề
biết con chim ấy. Trong vương quốc của ta cũng có một con
chim như thế sao? Mà lại ở trong ngự viên ta, thế mới lạ kỳ!
Chưa bao giờ ta nghe nói đến con chim ấy, nghĩ rằng chỉ nhờ
đọc sách mới biết được một chuyện như vậy!”
Ngài truyền đòi viên sĩ quan danh dự, một con người rất đặc
biệt sang cả, đến nổi có người nào dưới địa vị ông dám ngỏ lời
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với ông, hay hỏi ông một điều gì, ông chỉ đáp lại bằng tiếng
”Xì” chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vua phán hỏi:
”Hình như ở đây có một con chim kỳ diệu, gọi là chim họa
mi. Mọi người đều cho rằng con chim ấy là vật quý nhất trong
vương quốc ta. Sao ta không hề nghe ai nói đến nó cả?”
Vị sĩ quan danh dự tâu:
”Muôn tâu, Thần chưa bao giờ nghe nói đến. Nó chưa bao
giờ được đưa vào triều đình!”
Vua truyền:
”Ta muốn đêm nay, con chim ấy phải đến đây, hát lên trước
mặt ta! Tất cả thế giới đều biết ta có vật quý ấy, mà ta thì lại
không biết đến!”
”Quả Thần chưa bao giờ nghe đến cái tên chim ấy. Thần sẽ
đi tìm nó, và sẽ bắt nó.”
Nhưng tìm ở đâu?
Vị sĩ quan chạy lên chạy xuống các bực cấp, đi ngang qua
các phòng và hành lang, ông không gặp được người nào có
nghe đến con họa mi, và rồi ông trở lại trình Vua rằng đó chắc
chỉ là một câu chuyện huyền thoại do các nhà làm sách bịa ra
thôi.
”Tâu đức Vua, cúi xin Ngài không nên tin những gì họ viết
trong sách. Đó là những điều hoang đường, mà người ta gọi là
phù phép!”
Vua bảo:
”Nhưng quyển sách ta đọc, là do Đại Đế Nhật Bản gởi tặng,
như vậy không phải là chuyện giả mạo. Ta muốn nghe con họa
mi hót. Nó phải ở đây, đêm nay, ta sẽ ban cho nó nhiều đặc ân
lớn nhất, nếu nó không đến, tất cả triều đình sẽ bị đánh roi trên
bụng, sau bửa ăn tối!”
”Tsing pe!” - Vị sĩ quan than - Và ông chạy lên chạy xuống
các bực cấp, đi ngang qua các phòng và hành lang. Phân nửa
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bọn cận thần chạy theo ông, vì ai cũng không muốn bị đánh roi
vào bụng. Mọi người đi dò hỏi về con họa mi kỳ diệu mà cả thế
giới đều biết đến, ngoại trừ triều đình nhà Vua.
Cuối cùng, họ gặp một cô gái nhỏ, hèn hạ trong nhà bếp, cô
nói:
”Ôi! Chúa ơi! tôi biết nó lắm! Phải rồi, nó biết hát! Tối nào
tôi cũng được phép mang chút đồ ăn thừa về cho mẹ tôi bị
bệnh, ở bên bờ bể, và khi tôi trở về, tôi mệt quá, ngồi nghĩ
trong rừng, tôi có nghe con họa mi hót. Nghe nó, mà nước mắt
tôi tuôn ra, cũng như khi mẹ tôi hôn tôi vậy!”
Vị sĩ quan nói:
”Cô gái phụ bếp ơi, ta sẽ thăng cho người làm đầu bếp thực
thụ, và cái đặc quyền được nhìn Vua dùng bửa, nếu cô dẫn
chúng ta đến chỗ con chim họa mi, nó sẽ được trình diện Vua
đêm nay!”
Cùng với cô gái, vị Sĩ quan đi vào rừng, đến chỗ con họa mi
thường đến hát. Nửa triều đình đi theo. Trên đường đi. một con
bò lên tiếng rống, một cận thần nói:
”Ô! Con chim họa mi hót đó kìa! Thật lạ kỳ, một con chim
nhỏ có sức kêu to đến thế? chắc chắn tôi đã có nghe rồi!”
Cô gái phụ bếp nói:
”Không, đó là bò rống, còn xa chỗ con chim họa mi lắm!”
Bầy ếch nhái kêu oang oang trong đầm. Anh tư tế người Tàu
ở giáo đường trong đền Vua nói:
”Hay tuyệt! Tôi nghe con họa mi hót. Nghe như tiếng tiểu
chủng nhà thờ!”
”Không, đó là tiếng kêu của ếch nhái,” - cô gái phụ bếp thưa
- ”Nhưng chốc nữa chúng ta sẽ nghe họa mi hót!”
Và con họa mi cất tiếng hót.
”Nó kìa!” - cô gái nói - ”Các vị hãy lắng nghe! Nó đó!”
Cô đưa tay trỏ vào một con chim nhỏ xam xám trong đám lá
cành.

301
Vị Sĩ quan kêu lên:
”Sao có thể lạ vậy? Ta không bao giờ tưởng tượng đến sự
việc như thế này. Trông nó sao tầm thường quá! Chắc nó thất
sắc khi trông thấy các vị cao cấp đến nhìn nó!”
Cô gái phụ bếp la to:
”Hỡi con chim họa mi nhỏ bé, Hoàng Đế tối cao muốn mày
đến hát trước mặt Ngài!”
”Tốt lắm!” - chim họa mi đáp – và hót lên lanh lảnh.
”Nghe như tiếng chuông bằng thủy tinh!” - vị Sĩ quan nói ”Hãy nhìn cái cổ họng nhỏ bé của nó rung động kìa! Thật là lạ,
sao từ trước đến nay ta chưa từng được nghe nó hót. Nó sẽ
được nhiều danh dự ở triều đình!”
”Tôi có cần hát thêm lần nữa cho Vua nghe không?” - chim
hỏi - vì nó tưởng có Vua trong đám người này.
”Con chim nhỏ kỳ diệu ơi!” - vị Sĩ quan nói - ”Ta sẽ rất vui
sướng đem mày đến dự buỗi lễ ở triều đình, đêm nay, người sẽ
làm thỏa mãn lòng Hoàng Đế tối cao bằng tiếng hót diệu huyền
của người!”
”Cây xanh bóng mát mới là nơi hợp với tiếng hót của tôi!” chim đáp Nhưng rồi nó cũng đi theo, vì Hoàng Đế đã muốn vậy.
Trong đền Vua, người ta lo dọn dẹp quét tước. Tường, nền
vốn bằng sành, đều ánh lên như hàng vạn ngọn đèn. Những đóa
hoa đẹp nhất, có gắn lục đạc rung rinh, được đặt dọc các hành
lang. Người ta chạy tới chạy lui, gío luồn vào và những đồng
hồ treo trên tường lên tiếng đánh bong bong, cảnh tượng ồn ào
náo nhiệt làm át tiếng nói của mọi người.
Ngay chính giữa phòng lớn, Đức Vua ngủ, người ta đặt một
cái giá cao để cho chim đậu. Cả triều đình đều tề tựu, cô gái
phụ bếp được phép đứng sau cánh cửa để nghe, vì bây giờ cô
đã thực thụ là đầu bếp. Mọi người đều bận y phục sang trọng
nhất, và nhìn con chim nhỏ xam xám. Vua gật đầu về phía nó.
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Và con họa mi hót, hay đến nổi Vua phải khóc, nước mắt
chảy tràn trên má, và con họa mi càng hót hay hơn nữa. Tiếng
hót của nó chiếm đoạt tâm hồn mọi người.
Vua rất hoan hỉ, phán rằng con họa mi sẽ được đặc ân mang
chiếc giày bằng vàng của Ngài trên cổ. Nhưng chim cám ơn, nó
đã được ban thưởng xứng đáng rồi.
”Tôi đã thấy nước mắt chảy ra trong mắt Vua, đối với tôi,
đó là quà tặng quý báu nhất. Nước mắt của vị Vua có uy lực
vạn năng. Tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng rồi, Chúa hiểu
cho tôi!”
Rồi nó lại cất tiếng hót, giọng điệu trong sáng.
”Thật là một sự làm đỏm duyên dáng nhất!” - các vị phu
nhân nói - Các bà ngậm nước trong miệng, để tạo ra âm điệu
róc rách, khi nói chuyện với người khác. Các bà tưởng làm như
vậy là giống tiếng họa mi. Đến bọn bồi thị nữ hầu phòng, cũng
lấy làm thỏa mãn. Đó là điều khó thấy, vì bọn người nầy rất ít
khi được vừa lòng. Quả thật con họa mi đã đạt nhiều thắng lợi.
Từ đó, nó phải ở luôn tại triều, có cái lồng đặc biệt, cộng
thêm sự tự do đi ra ngoài hai lần mỗi ngày và mỗi đêm. Nó có
đến 12 kẻ hầu hạ luôn luôn giữ chặt sợi dây lụa buộc vào chân
nó. Cuộc đi dạo hằng đêm như vậy không có gì là vui thú cho
nó hết. Cả thành phố đều nói về con chim họa mi kỳ diệu, và
khi hai người gặp nhau, người này chào: "Họa!”, người kia đáp
lại:”Mi!”. Mười một đứa con nhà hàng thịt được đặt tên là Họa
Mi, mặc dầu không đứa nào biết hát một nốt nhạc.
Ngày kia, Vua nhận được một gói quà lớn, trên đó có viết
chữ ”Họa Mi”.
”Lại một quyển sách nữa nói về con chim danh tiếng của
ta!” - Vua nói Nhưng không phải là một quyển sách, mà là một bộ máy kỳ
xảo đặt trong một cái hộp, một con chim họa mi bằng máy tự
động trông như con chim sống, nhưng nạm đầy kim cương,
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ngọc bích. Khi lên giây, con chim nhân tạo kia liền cất tiếng
hót đúng như điệu hót của chim thật, đuôi nó lên lên xuống
xuống, mình nó óng áng vàng bạc. Trên cổ, có mang một gỉải
lụa, ghi dòng chữ: "Con chim họa mi của Vua Nhật Bản còn
thua kém xa con chim của Vua Trung Hoa”.
Mọi người đều nói: "Kinh quá!” .Và người mang chim đến
tặng được vinh phong chức Đại truyền- Họa mi.
”Bây giờ, để cho hai con chim đồng xướng, chắc là một
cuộc hòa nhạc hy hữu!”
Hai con cùng hót, nhưng thật không như ý mọi người, vì con
họa mi thật hát theo giọng điệu của nó, và con chim máy lại hót
điệu vũ quay tròn.
Vị nhạc sư nói:
”Không phải lỗi tự nó, nó hót có âm điệu nhịp nhàng lắm,
nó là đúng ở trường phái của tôi.”
Con chim máy phải hót một mình. Nó cũng được hoan
nghênh như chim thật, và nó trông lại có dáng đẹp hơn. Nó
lóng lánh như vòng ngọc và cái dây chuyền.
Ba mươi ba lần nó hót lên cùng một bài, nó không biết mệt,
mọi người đều thích nghe nữa, nhưng ý Vua lại muốn con chim
thật tự hót lên một lần Nhưng con chim đó đâu rồi? Không ai để ý rằng nó đã bay
qua cửa sổ, thoát về khu rừng của nó. Vua hỏi:
”Sao lại như thế được?”
Bọn cận thần cho rằng như vậy là xấu, con chim quả thật là
đồ vong ân. Họ bảo:
”Nhưng chúng ta còn có con chim máy, con chim vào hạng
nhất. Mày phải hát lên nữa!”
Và đây là lần thứ 34 người ta nghe cũng một bài, nhưng
không ai thuộc được toàn bài, vì bài hát rất khó. Vị nhạc sư
khen nhồi con chim máy, cam đoan rằng nó còn hơn con chim
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thật rất nhiều, không những vì lớp áo dát kim cương rực rỡ, mà
còn về bên trong nữa.
”Quý Ngài thấy không, và trên hết là Đức Vua, đối với con
chim họa mi thật, có ai biết trước được nó sẽ hát lên điệu gì,
còn đối với con chim máy này, mọi sự đều được xếp đặt trước,
bài hát sẽ như thế chứ không có khác. Người ta có thể biết
được điều đó, người ta chỉ tháo gỡ con chim ra, để nhận thấy
sự khéo léo của con người, nhìn thấy đâu là những vũ điệu,
diễn biến ra sao, tiếp tục thế nào!”
Mọi người đều nói:
”Cũng là ý nghĩ của tôi!”
Nhạc sư được phép đem con chim máy ra trình bày trước
công chúng vào ngày chủ nhật sau. Vua phán rằng nhân dân
phải được nghe nó hát.
Công chúng nghe hót, rất lấy làm vừa lòng, họ cũng vui như
được uống trà, sở thích đặc biệt của người Tàu, mọi người đưa
ngón tay lên, và gật đầu lia lịa. Nhưng những kẻ đánh cá đã
được nghe con họa mi thật hót, đều nói:
”Giọng hót cũng khá hay, và cũng giống như giọng con
chim thật, nhưng vẫn còn có cái gì thiếu sót!”
Con chim thật bị đuổi ra khỏi xứ và khỏi vương quốc.
Chim máy chiếm chỗ nằm của nó, trên tấm gối nệm bằng
lụa, bên cạnh Hoàng Đế. Tất cả những tặng vật nó nhận được,
vàng, ngọc, được xếp đặt quanh mình nó, nó được phong chức
Đại ca sĩ của nhà Vua, cấp bậc của nó là số 1 bên trái, vì Đức
Vua cho rằng cái gì cao quý nhất đều ở bên trái, chỗ con tim,
và con tim thì ở bên trái, dù là tim của vị Hoàng Đế.
Nhạc sư viết 25 bộ sách về con chim máy, tác phẩm dài và
bác học, đầy rẩy danh từ Tàu khó nhất, làm cho người đọc nào
cũng cho là hiễu rõ tác phẩm, vì không nói thế, họ sẽ tỏ ra là
ngu si, và sẽ bị đánh roi trên bụng.
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Một năm trôi qua trong tình trạng ấy. Đức Vua, triều đình và
tất cả người Tàu đều thuộc lòng đến cái tiếng rúc rúc nhỏ nhất
của chim máy, và chính vì vậy mà mọi người đều mê thích nó.
Họ có thể hát theo con chim, và luôn luôn hát theo. Bọn trẻ con
ngoài đường cũng hát: zizizi! Kluklukluk! - Đức Vua cũng làm
vậy - Ồ! thật là vui!
Nhưng vào một đêm, trong lúc con chim máy ráng sức hát,
và Vua nằm dài trên sập ngủ lắng tai nghe, thì bổng có tiếng
”phụt”, một cái lò xo bị rơi ra, rồi - rè rè - tất cả các bánh xe
quay lên một lần, và điệu nhạc bị đứt ngang.
Đức Vua nhảy xuống giường, truyền đòi vị Ngự y, nhưng
làm gì được! Người ta chạy đi gọi ông thợ sữa đồng hồ, ông
này sau một tràng lý thuyết, và sau khi xem xét kỹ càng, sửa
con chim lại gần được như cũ, nhưng nói rằng phải dưỡng nó
nhiều, vì mấy cái trục bị mòn hết, không có cách nào thay thế
được, để phục hồi lại các điệu nhạc.
Thật là một điều rất đáng buồn - Từ đó, chỉ cho chim hót
một lần trong mỗi năm, và chỉ có thế! Nhưng vị nhạc sư đọc
một bài diễn văn đầy danh từ khó hiểu, tuyên bố rằng mọi sự
tốt đẹp như xưa, và mọi sự được xem như không có gì thay đổi.
Năm năm trôi qua. Cả nước bị đắm chìm trong nổi u buồn
vô hạn, vì mọi người đều kính yêu Đức Vua. Họ bảo nhau:
”Vua lâm bệnh, chắc là khó sống”. Một vị Vua khác đã được
bầu lên, và mọi người trong thành phố đều hỏi han ông Sĩ quan
danh dự về sức khỏe của Vua.
”Phì!” - ông nói và lắc đầu Xanh mét, rét run, Đức Vua nằm trên chiếc giường lộng lẩy,
triều đình tưởng Ngài đã chết, đua nhau chạy đi chúc tụng Vua
mới. Bọn tôi tớ chạy khắp nơi loan truyền tin ấy, bọn thị nữ sữa
soạn buổi đại lễ tiếp tân, và dâng cà phê. Nệm trải lên trên sàn
phòng và hành lang để cho tiếng chân bước khỏi làm ồn ào, cả
ngôi lâu đài trở nên im lặng tỉnh mịch.
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Nhưng Đức Vua chưa chết. Cứng đờ và xanh mét, Vua nằm
bất động trên chiếc giường lộng lẩy, màn nhung treo những trái
cầu vàng nặng nề che kín giường. Trên cao, một chiếc cửa sổ
mở ra, ánh trăng chiếu trên Đúc Vua và con chim máy. Ông
Vua khốn khổ thở hoi hóp, ông cảm thấy như một tảng đá đè
lên ngực, ông mở mắt ra, nhìn thấy Thần Chết đã ngồi trên
ngực ông, Thần Chết tước lấy vương miện của Vua đặt lên đầu,
một tay cầm thanh gươm vàng của Vua, tay kia đưa cao lá cờ
lệnh oai hùng. Và đó đây trong nếp các bức màn nhung, những
cái đầu quái dị ló ra, cái này trông kinh khiếp, cái nọ trông dịu
hiền dễ thương: đó là những điều ác và điều thiện của Đức Vua
đang nhìn Vua, trong lúc Thần Chết đè nặng trên tim ông.
Đầu này tiếp đến đầu kia nói:
”Mày có nhớ điều này không? Và điều này, điều này nữa?”
Mấy cái đầu lâu nói quá nhiều chuyện, đến nổi mồ hôi rịn
đầy trên trán Vua
”Ta chẳng hề biết đến điều gì!” - Vua nói - ”âm nhạc, âm
nhạc, và đại cổ tấu!” - ông hét lên - ”Ít nhất, ta chẳng nghe bọn
đầu lâu kia nói nhăng nói cuội!”
Đầu lâu vẫn nói, và Thần Chết nghe những điều ấy, lại lắc
đầu, như một người Tàu.
”Nhạc! nhạc!” - Vua la lên - ”Hát lên, mày! hỡi con chim
vàng tôn quý, hát lên! Ta đã cho mày nhiều vàng và tặng phẩm
quý, ta đã tự tay treo lên cổ mày chiếc giày vàng của ta, hát lên,
hát lên đi!”
Nhưng con chim vẫn câm lặng, không có người nào vặn
máy cho nó, nó không thể hát được vì vậy. Và Thần Chết vẫn
tiếp tục nhìn Vua với cặp mắt sâu hoắm, không có tròng, sự im
lặng trở nên khủng khiếp.
Bổng chốc, có tiếng hát kỳ diệu vang lên từ cửa sổ: đó là
con chim họa mi thật, đậu trên cành cây ngoài kia. Nó nghe
được tiếng kêu ai oán của Đức Vua, nó bay đến hát cho Vua

307
nghe, đem đến cho Vua niềm hy vọng và an ủi, dần dần trong
lúc nó hát, những hình dáng quái đảng kia mờ biến đi, máu
chảy càng mạnh trong thân hình tiều tụy của Vua, cho đến
Thần Chết cũng lắng nghe, và nói:
”Hãy tiếp tục đi! hỡi con họa mi nhỏ kia, tiếp tục đi!”
”Tốt, nhưng ông có vui lòng cho tôi thanh gươm lệnh bằng
vàng đẹp đẽ kia không? Được rồi, ông cho tôi lá cờ huy hoàng
kia không? Tốt, nhưng ông phải cho tôi cái vương miện của
Vua!”
Thần Chết tặng lại cho con họa mi mỗi vật để nghe một bài
hát, họa mi tiếp tục hát, nó hát về nghĩa địa yên tĩnh, nơi đó
hoa hồng dại mọc đầy, nơi đó cây hương mộc tỏa hương thơm,
nơi đó cỏ xanh được tưới bằng nước mắt kẻ còn sống - Thần
Chết bổng có ý muốn trở lại ngôi vườn của Thần và bay ra cửa
sổ dưới hình dáng một đám sương trắng lạnh.
”Cám ơn, cám ơn!” - Vua nói - ”hỡi con chim trời nhỏ bé!
Ta nhận ra người rồi. Ta đã đuổi người ra khỏi xứ sở và vương
quốc ta. Dù vậy, người đã đuổi ra khỏi giường ta những hiện
tượng quái dị độc ác, người đã cứu tim ta khỏi cái chết! Làm
sao ta có thể tưởng thưởng người cho xứng đáng?”
”Ngài đã ban thưởng cho tôi rồi!” - họa mi nói - ”tôi đã làm
cho mắt Ngài tuôn lệ khi tôi cất tiếng hót đầu tiên, điều ấy
không bao giờ tôi quên được! Đó là những món quý báu vô
giá, làm nức lòng cho một ca sĩ! Nhưng bây giờ Ngài hãy ngủ
đi, để lấy lại sức khỏe. Tôi sẽ hát cho Ngài ngủ!” - Và nó hát và Đức Vua ngủ một giấc yên tỉnh khỏe khoắn.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, dọi vào mình Vua, khi Vua
thức giấc. Ông thấy sảng khoái, mạnh mẻ. Chưa có một tên thị
vệ nào trở lại, vì ai cũng tưởng Ngài đã chết rồi. Nhưng con
họa mi vẫn còn đó, và vẫn hát.
Vua phán:
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”Mày phải ở luôn bên cạnh ta. Mày cứ hát lúc nào mày
muốn hát, còn con chim máy, ta sẽ bẻ gãy nát nó ra!”
”Xin đừng làm vậy!” - họa mi thưa - ”Nó đã làm điều tốt mà
nó có thể làm. Tôi không muốn ở luôn trong lâu đài Vua,
nhưng xin phép Vua cho tôi được đến đây bất cứ lúc nào tôi
muốn, tôi sẽ đến vào buổi tối, đậu trên cành cây gần cửa sổ, và
hát cho Vua nghe, để làm cho Vua được vui vẻ, và đồng thời
suy tư. Tôi sẽ hát cho người sung sướng, cũng như cho người
đau khổ. Tôi sẽ hát về điều thiện và điều ác mà mỗi người dấu
kín quanh mình họ. Tôi ca hót và bay đến khắp nơi, đến nhà kẻ
chài lưới nghèo khó, đậu trên mái nhà kẻ nông dân, bay đến
những kẻ ở xa nhà Vua và triều đình. Tôi yêu tấm lòng Vua
hơn cái vương miện của Vua, và từ cái vương miện ấy vẫn tỏa
ra hương thơm cao quý - Tôi sẽ đến, tôi sẽ hát cho Vua - nhưng
Vua phải hứa với tôi một điều!”
”Ta hứa hết!” - Vua phán Rồi Vua tự mình bận vương phục, tay nắm thanh gươm
vàng đặt trên tim.
”Tôi chỉ xin Ngài đừng nói cho ai biết rằng Ngài có một con
chim nhỏ, kể cho Vua mọi chuyện, có như thế, mọi sự mới tốt
đẹp được!”
Rồi con chim bay đi.
Bọn thị vệ vào phòng để xem Vua chết - Họ đứng trước mặt
Vua, và Vua nói:
”Chào các anh!”
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Cây bách
( Grantræet )
Trong rừng, có một cây bách xinh đẹp. Cây ở chỗ tốt, ánh
mặt trời chiếu vào, không khí không thiếu, và quanh nó, có
nhiều bạn bè to lớn hơn, toàn là thông và bách. Nhưng cây
bách nhỏ muốn lớn mau. Nó không nghĩ đến mặt trời ấm áp, và
không khí trong lành, không cần đến bọn trẻ con nhà nông dân
đi ngang qua và trò chuyện với nhau, khi chúng đi hái trái dâu
và trái phúc bồn tử. Lắm lúc chúng hái đầy một hủ, hoặc chúng
lấy cả chùm dâu trên cành, và chúng ngồi dưới gốc cây, nói với
nhau: ”Ừ, cây nhỏ này dễ thương quá!”.
Cây bách không muốn nghe những lời ấy.
Năm sau, cây dài thêm một đốt lớn, và năm sau nữa, thêm
một đốt dài hơn. Người ta có thể trông vào một cây bách, đếm
số đốt trên cây, để biết cây đã sống bao nhiêu năm rồi.
Cây bách nhỏ thở dài: ”Ồ! nếu ta là một cây lớn như các cây
kia, ta có thể trải cành ra khắp chung quanh, và từ đốt cao, ta
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có thể nhìn ngắm cả thế giới mênh mông. Chim chóc sẽ làm tổ
trên cành ta, và khi có gió thổi, ta gật đầu chào lễ phép như mọi
kẻ khác”
Mặt trời, chim chóc và mây hồng bay liệng trên đầu nó sáng
và chiều, cũng không đem lại cho nó một thích thú nào.
Vào mùa đông, khi tuyết phơi bày ra trên mọi vật màu trắng
xóa sáng sũa của nó, có lúc con thỏ chạy nhảy tung tăng, nhảy
qua đầu cây bách nhỏ… Ồ! thật là nhục nhả
Rồi hai mùa đông đi qua, đến mùa thứ ba, cây bách đã khá
lớn, con thỏ phải đi vòng qua thân nó.
”Ôi! mọc cao, mọc cao lên, trở nên lớn và già, đó là điều
đẹp nhất trong cuộc đời” Cây bách tự bảo.
Vào mùa thu, hằng năm, bọn thợ rừng đến hạ vài cây lớn
nhất, và cây bách đang lớn kia run sợ, vì thấy những cây lớn đồ
sộ ngã xuống đất kêu ầm ầm, rắc rắc. Họ cắt nhánh đi, mấy cây
ấy trông trần truồng, dài và thon. Người ta không nhận ra
chúng nữa, rồi chúng bị chất lên xe, ngựa kéo chúng ra khỏi
rừng.
Chúng đi đâu? số phận chúng sẽ ra sao?
Vào mùa xuân, khi chim én và cò đến, cây hỏi chúng:
”Các anh có biết họ đem mấy cây kia đi đâu không? Các
anh không gặp mấy cây ấy ư?”
Bầy chim én chẳng biết gì hết, nhưng cò thì có vẻ nghĩ ngợi,
lắc đầu nói:
”Ừ! hình như tôi biết. Tôi gặp nhiều chiếc tàu mới đóng, khi
tôi bay khỏi xứ Ai Cập. Trên tàu có nhiều cột buồm thật to đẹp,
tôi có thể nói rằng đó là mấy cây kia, vì nghe mùi thông. Tôi có
thay anh để chào họ. Ờ! Chúng cất cao đầu oai lắm!”
”Ồ! sao tôi không lớn để bay trên biển cả! Mà biển đúng ra
là cái gì, nó giống như vật gì?”
”Hì! khó mà giảng nghĩa lắm!” - cò nói - rồi bay đi.
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”Hãy vui lên với tuổi trẻ các người,” - tia sáng mặt trời nói ”hãy mừng lên với vẻ xanh tươi của người, với đời sống mơn
mỡn trong người!”
Rồi gió hôn cây, sương để rơi trên nó những giọt nước mắt,
nhưng cây bách nhỏ không hiểu gì cả.
Mùa lễ Giáng sinh đến, nhiều cây con bị hạ xuống, những
cây trước kia không lớn hơn, cũng không già hơn cây bách
nóng tính ưa ra đi kia. Những cây con ấy, chính là những cây
đẹp nhất, chúng vẫn giữ nguyên cành lá, được chất lên xe, và
ngựa kéo chúng ra khỏi khu rừng.
Cây bách hỏi:
”Chúng đi đâu thế? chúng không lớn hơn ta, có cây còn nhỏ
hơn ta nhiều. Sao chúng lại để nguyên cành lá vậy? Chiếc xe
mang chúng đi đâu?”
”Bọn tôi biết! bọn tôi biết!” - bầy chim sẽ ríu rít - ”Bọn tôi
có nhìn qua các khung kính cửa sổ, trong thành phố. Chúng tôi
biết xe mang chúng đi đâu. Ồ! Chúng đến trong một cảnh huy
hoàng quá sức tưởng tượng. Bọn tôi nhìn qua cửa sổ, thấy
chúng được trồng ngay giữa phòng khách ấm cúng, được trang
hoàng bằng nhiều đồ vật rất xinh, những quả táo vàng, những
bánh men, những đồ chơi trẻ con, và hằng trăm ngọn đèn!”
”Rồi sao nữa?” - cây bách hỏi, các cành lá rung lên vì xúc
động - ”rồi sao nữa? sau đó ra sao?”
”Hà, bọn tôi không thấy gì hơn thế nữa!”
”Thật là huy hoàng! không biết tôi có sợ đi theo con đường
rạng rỡ ấy không?” - cây bách nồng nhiệt nói - ”Như vậy còn
hơn đi bể nhiều! Trời! sao tôi ước muốn đến thế? Ước gì lễ
Giáng sinh đến ngay! Tôi bây giờ cũng cao to như những cây
đã được mang đi năm trước… Ồ! sao tôi chưa lên xe đi? sao tôi
không vào phòng khách ấm cúng với bao vẻ huy hoàng đó? Và
rồi -? Ừ, sau đó chắc còn nhiều chuyện hay hơn, tốt đẹp hơn,
nếu không người ta trang sức cho tôi làm gì? Sau đó, chắc là
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còn đồ sộ hơn, còn huy hoàng hơn nữa! - Nhưng sao? Ồ! tôi
muốn vào đó ngay! Tôi không biết rồi sẽ thế nào?”
”Hãy vui lên với tôi!” – gió và ánh sáng mặt trời nói - ”hãy
vui lên với tuổi xanh của người, giữa trời, trong không khí tự
do!”
Nhưng cây bách không vui vẻ gì hết. Nó lớn mau, mùa đông
và mùa hạ, nó vẫn xanh, xanh đậm. Người đi qua, đều khen:
”Ồ! thật là một cây đẹp đẽ”.
Vào mùa lễ Giáng sinh, nó là cây đầu tiên bị hạ. Cây búa
chặt sâu vào xương tủy nó, nó rơi xuống mặt đất với một tiếng
thở dài. Nó cảm thấy đau đớn, mệt mỏi, nó không thể nghĩ đến
một thứ hạnh phúc nào, nó rất buồn khổ phải xa lìa chốn thăn
yêu, nơi mà nó đã sinh trưởng. Nó biết rằng từ nay không bao
giờ nó gặp lại bạn bè thân yêu, bụi cây và hoa quanh nó, có thể
không gặp lại chim chóc nữa. Cuộc ra đi không có gì vui thích
cả.
Cây bách tỉnh lại khi nó được vát ra sân cùng với các cây
khác. Nó nghe một người nói:
”Cây này đẹp nhất, mình không cần những cây khác nữa!”
Hai người giúp việc, y phục bảnh bao, đến mang cây bách
vào một gian phòng rộng rãi huy hoàng. Nhiều bức tranh chân
dung treo trên tường, quanh phòng, và gần chỗ cái lò sưỡi lớn
bằng gạch láng, có nhiều bình tàu to với con sư tử trên nắp. Có
những chiếc ghế bành đong đưa, nhiều cái sập gụ, nhiều bàn
lớn sang cả, tranh ảnh, và những đồ chơi trẻ con đáng giá gấp
trăm lần đồng vàng, đó là theo bọn trẻ con nói. Và cây bách
được dựng lên trong một cái thùng lớn đầy cát, nhưng không ai
biết đó là một cái thùng, vì nó được một tấm vải xanh bao bọc,
và được đặt trên một tấm nệm nhiều màu sắc. Ồ! Cây bách run
rẩy quá sức! Cái gì sẽ xảy ra cho nó? Bọn tôi tớ và các cô gái
bắt tay vào việc trang sức cho nó.
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Trên một nhành, họ treo những tấm lưới cắt trong giấy màu.
Mọi mắt lưới đều dăng mắc bao nhiêu là bánh kẹo, những trái
cầu hình táo và lê vàng chói được móc trên cành, như những
trái cây mọc tự nhiên, và hơn một trăm ngọn đèn đỏ, xanh,
trắng, được gắn vào các nhánh con. Những con búp bê, giống
in như người thật, - cây bách chưa bao giờ được thấy - đứng
thẳng trong đám lá xanh, và trên hết, trên ngọn cây, người ta
đặt một ngôi sao to lớn, óng ánh, thật là lộng lẩy, rất mực lộng
lẩy. Mọi người đều nói:
”Tối nay, sẽ thấy huy hoàng, sáng láng!”
Cây bách tự bảo: ”Ồ! Tôi mong sao tối đến gấp. Tôi thích
người ta thắp tất cả ngọn đèn lên. Và rồi, sao nữa? Bọn cây
trong rừng có đến thăm tôi không? Bầy chim sẽ có bay đến cửa
kính không? Tôi có ở luôn đây, và được trang hoàng suốt cả
mùa đông và mùa hạ không?”
Đó là những điều nó muốn biết! sự nóng nảy bồn chồn làm
cho nó nhức nhối trên vỏ, và nhức trên vỏ cũng khó chịu cho
cây như nhức đầu đối với con người.
Rồi đèn được đốt lên. Ánh sáng quá sức rực rỡ, cảnh tượng
quá sức lộng lẩy. Cây rung lên trong các cành của nó, rung
động quá đến nổi lửa đèn đốt cháy cả đám lá xanh. Rõ ràng là
một cuộc hỏa hoạn!
Các cô gái la lên:
”Xin Chúa phù hộ chúng tôi!”
Rồi họ đua nhau dập tắt ngọn lửa.
Cây bách không còn rung động được nữa! Thật là khủng
khiếp! Nó hải sợ bị mất hết đồ trang sức. Nó khắc khoải, âu lo
trong nổi vinh quang của nó - Và rồi hai cánh cửa lớn mở ra,
một bọn trẻ con đổ xô vào, như tuồng muốn xô ngã cây bách.
Bọn người lớn đi theo, vẻ chửng chạc hơn. Bọn trẻ con dừng
ngay lại, câm lặng - nhưng chỉ một lúc thôi, rồi chúng la ó lên,
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vui sướng, rất là ồn ào, náo nhiệt. Chúng nhảy quanh cây, và
mọi người bắt đầu lấy từng món qùa.
”Chúng làm gì thế?” - cây bách tự hỏi - ”Rồi sẽ ra thế nào?”
Ánh đèn đốt cháy đến các nhánh cây, và khi từng cánh cháy
hết, người ta bắt đầu đi, và bọn trẻ con được phép đến lấy hết
đồ vật và đồ trang trí trên cây. Chúng nhảy víu vào cành cây,
mạnh đến nổi nhiều cành bị gãy răng rắc. Nếu cây bách không
được treo lên trên trần nhà, bằng ngôi sao trên ngọn, thì nó đã
được xô đổ xuống rồi.
Bọn trẻ con quay nhảy với những món đồ chơi đẹp đẽ,
không ai còn nhìn đến cây bách nữa, ngoại trừ bà vú già thỉng
thoảng nhìn vào cành lá, nhưng chỉ để xem nó có còn món gì
sót lại không. Bọn trẻ con la lên:
”Kể một câu chuyện đi!”
Một câu chuyện! đó là điều rất tốt, cây bách muốn nghe.
Chúng tôi chỉ kể một truyện thôi. Các anh có muốn nghe câu
truyện về Ivede- Avede hay truyện về Klumpe- Dumpe bị rơi
từ trên bậc cấp xuống, nhưng rồi cũng đạt đến danh vọng và
được cưới cô Công chúa không?
”Avede - Avede!” - bọn trẻ nhỏ la lên ”Klumpe- Dumpe!” - bọn kia la ó –
Sự ồn ào không thể ngớt được. Chỉ cây bách là đứng im,
nghĩ ngợi: ”Ta có nên tham dự không? Ta có nên đứng yên
chẳng làm gì hay cả hay sao?”
Nhưng nó vẫn tham dự vào cuộc vui chung, nó đã làm điều
nó đáng làm.
Người đàn ông kể chuyện Klumpe Dumpe bị rơi từ trên cao
bậc cấp, và cuối cùng cũng được danh vọng và cưới cô Công
chúa. Bọn trẻ con vỗ tay la ó: ”Kể đi! Kể đi!”. Chúng muốn
nghe chuyện của Avede, nhưng chỉ mới nghe chuyện Klumpe
Dumpe. Cây bách đứng thu mình yên lặng và suy tư, bầy chim
trong rừng chưa bao giờ nghe được một truyện như vậy.
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Klumpe Dumpe bị rơi từ trên bậc cấp cao, và vẫn cười được cô
Công chúa. Nó tự bảo: ”Cuộc đời là thế!” – cây bách tưởng câu
chuyện là câu chuyện thật, vì có người đàn ông sang trọng kể
ra – ”Hừ! ai biết! Ta đây, cũng có thể, ta rơi từ trên bậc cấp cao
xuống và sẽ lấy được một cô Công chúa!”.
Và rồi nó thấy vui thích, nghĩ rằng đêm mai, nó sẽ lại được
trang hoàng ánh đèn, đồ chơi, vàng và trái cây. Nó quyết định:
”Ngày mai, ta sẽ chẳng nhúc nhích, cục cựa gì hết. Ta chỉ
hưởng thụ cảnh lộng lẩy nguy nga của ta. Ngày mai, ta lại sẽ
nghe câu chuyện về Klumpe Dumpe, và có thể cả câu chuyện
về Avede nữa”
Cây bách đứng im lặng, suy tư suốt đêm.
Ngày sau, một tên đầy tớ và bà vú đi vào phòng.
Cây tự bảo: ”Cuộc lễ sẽ tái diễn”.
Nhưng nó bị lôi ra khỏi phòng khách, trèo lên bậc cấp, đưa
vào hầm chứa, đặt vào một góc tối mò, không ánh sáng nào đến
được.
”Thế này là nghĩa thế nào? Ta sẽ làm gì ở đây? Ta sẽ được
nghe câu chuyện gì?”
Nó tựa mình vào tường, và suy nghĩ mãi - nó có thì giờ suy
nghĩ, vì ngày này rồi đến đêm khác qua mau. Không một ai lên
đến đó, và nếu có người lên, thì chỉ để xếp đặt mấy cái thùng
lớn vào góc vựa. Cây bách bị che lấp hoàn toàn, nó có cảm
tưởng rằng người ta quên nó mất!
”Bây giờ là mùa đông, ở ngoài kia, - nó nghĩ - mặt đất trở
nên cứng và đầy tuyết, người ta không thể đem ta ra trồng
được. Chắc vì vậy mà ta phải ở trong bóng tối cho đến mùa
xuân. Dễ hiểu lắm! con người thật là tốt! - chỉ cái, chỗ này quá
tối tăm và quá cô quạnh - đến một con thỏ cũng không có! Ngoài rừng kia, thật vui, mỗi khi con thỏ nhảy nhót trên mặt
tuyết, phải, kể cả khi nó nhảy qua đầu ta, nhưng trước kia ta
đâu có ưa vậy. Ở đây, cảnh quạnh hiu, cô đơn thật là khó chịu.”
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”Chít! Chít!”
Một con chuột nhỏ ló đầu ra kêu lên, một con nhỏ hơn theo
sau, chúng đánh hơi cây bách, và len lỏi vào cành lá của cây.
Bọn chuột nhỏ nói:
”Trời lạnh quá! ngoài ra ở đây thú vị lắm chớ! phải thế
không, hỡi ông bách già?”
”Ta chẳng có già gì hết!” - cây bách nói - ”có nhiều kẻ còn
già hơn ta nhiều!”
”Ông ở đâu đến đây? Ông biết những gì?” - bọn chuột hỏi,
chúng rất tò mò -”Ông hãy nói cho bọn tôi biết đâu là nơi tốt
đẹp nhất trên cõi đời này. Ông đã ở đó chưa? Ông đã ở trong tủ
đựng đồ ăn, có nhiều miếng phó mát trên ngăn tủ, nhiều bó thịt
nhồi treo lên trần nhà, và nơi đó người ta nhảy múa trên đèn
cầy? Vào đó thì gầy ốm, mà ra khỏi đó là béo phì!”
”Ta không biết chỗ đó,” - cây đáp - ”nhưng ta biết khu rừng,
có ánh sáng mặt trời chói sáng, và bầy chim ca hót!”
Rồi nó kể lại thời ấu thơ của nó, bầy chuột chưa bao giờ
nghe một câu chuyện như vậy. Chúng lắng tai chăm chú nghe,
và nói:
”Ừ! Ông đã thấy nhiều. Ồ! Ông sung sướng lắm!”
”Ta ấy ư?” - cây đáp - và nó nghĩ lại về những điều nó kể ”Ừ! qủa thật là một thời vui sướng!”
”Ồ! Ông đã sung sướng quá, hỡi ông bách già!”
”Ta đâu có già, mùa thu này ta mới lìa rừng. Ta đang còn ở
thời trẻ trung nhất, đang lớn thì bỗng bị đứt ngang!”
”Ông kể chuyện hay lắm!” - bầy chuột nói Đêm sau, chúng lại đến, đem theo 4 con chuột nhỏ muốn
nghe cây bách nói chuyện, và cây càng nói, cây lại càng nhớ rõ
lại tất cả, nó nghĩ: ”Thời ấy quả là một thời hạnh phúc lắm!
nhưng rồi sẽ trở lại thời ấy mà, sẽ trở lại! Klumpe- Dumpe bị
rơi từ trên bậc cấp cao, và được cưới cô Công chúa, ta rồi ta
cũng sẽ có một cô Công chúa mỹ miều!”.
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”Klumpe Dumpe là gì?” - bọn chuột hỏi Cây bách kể lại câu chuyện, nó nhớ từng chữ. Bọn chuột
lăm le leo lên ngọn cây, vì chúng rất bằng lòng. Đêm sau,
nhiều con chuột khác kéo đến, và vào ngày chủ nhật, có những
hai con chuột cống to đến. Hai con này cho rằng câu chuyện
không có gì là thích thú, bọn chuột nhỏ nghe vậy rất phiền
lòng, và rồi câu chuyện cũng bớt thú vị đối với chúng. Chúng
hỏi:
”Ông chỉ biết một chuyện ấy thôi à?”
”Chỉ độc một chuyện ấy,” - cây bách đáp -”Ta nghe kể lại
cái đêm mà ta sung sướng nhất, nhưng đêm ấy ta không nghĩ
biết đến hạnh phúc của ta!”
”Thật là một câu chuyện đáng ghét! Ông không biết một
chuyện nào có mỡ và có đèn cầy? không có câu chuyện nào về
cái tủ đựng đồ ăn?”
”Không!” - cây bách đáp ”Thôi, xin cám ơn vậy!” - mấy con chuột cống nói, và
chúng đi về làm công việc của chúng Bọn chuột nhỏ rồi cũng ra đi! cây than thở:
”Có bọn chuột nhỏ ấy quanh mình, cũng thích lắm, chúng
biết nghe chuyện ta kể. Bây giờ thì hết cả rồi, chuột cũng
không còn! - nhưng rồi ta sẽ lại vui sướng, khi người ta đến
mang ta đi!”
Nhưng bao giờ? - Sự việc này xảy ra vào một buổi sáng.
Bọn người đến xáo lộn lung tung trong vựa lúa. Họ xê dịch
thùng này thùng nọ, cây bách được lôi ra, thật ra là nó bị vứt
một cách tàn bạo xuống mặt nền, rồi một người kéo nó ra bậc
cấp nơi đó ánh mặt trời chiếu sáng.
Cây tự bảo: ”Cuộc đời lại lên hương”.
Nó cảm thấy không khí trong lành, tia sáng đầu tiên của mặt
trời… và đây, nó đã ra ngoài, trên sân. Mọi việc xảy ra rất mau
chóng, cây bách quên không nhìn lại mình, nó bận nhìn nhiều
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chuyện quanh nó. Sân giáp một ngôi vườn, đầy hoa. Hoa hồng
treo lên hàng rào, và tỏa mùi hương, cây trà mi đơm bông, bầy
én bay lượn, hát: ”Chíp! Chíp! U huýt! U huýt! Mau lên, chồng
ta đã đến”. Nhưng chúng đâu có nghĩ tới cây bách khi chúng
nói vậy. Cây nói: "Bây giờ, ta sẽ sống lại!”. nó rất rạng rỡ,
nhành lá xòe ra. Than ôi! Nhành lá của nó đều đã vàng úa. Nó
bị vứt vào một góc đầy cỏ xấu và cây gai. Ngôi sao bằng giấy
vàng còn trên đầu ngọn của nó, và ánh lên dưới ánh mặt trời
chói lọi.
Vài đứa bé chơi đùa vui vẻ trên sân, những đứa bé đã nhảy
múa quanh mình cây, vào dịp lễ Giáng sinh, và đã tỏ ra rất vui
sướng. Một đứa nhỏ nhất chạy đến, dựt lấy ngôi sao vàng. Đứa
bé nói:
”Xem này, đây là vật duy nhất còn lại trên cây giáng sinh
xấu xí kia!”
Nó chà đạp lên cành cây, cành nhánh kêu răng rắc dưới gót
giày của nó. Cây bách ngắm nhìn vẻ huy hoàng của hoa, màu
xanh của ngôi vườn, rồi trở lại nhìn mình, nó đâm ra nhớ tiếc
cái xó góc tối tăm trong vựa chứa. Nó nghĩ đến thời xuân tươi
của nó trong khu rừng, nghĩ về cái đêm kỳ diệu lễ Giáng sinh,
về những con chuột nhỏ, chúng vui sướng nghe câu chuyện về
Klumpe- Dumpe.
Nó tự bảo: ”Thôi hết rồi! hết cả! nếu trước kia, khi ta được
sung sướng, ta biết hưởng thụ sự sung sướng ấy! Bây giờ thì
hết rồi! hết cả rồi!”.
Tên đầy tớ đến, chặt thân cây ra từng khúc, làm thành một
đống lớn, đem đốt lên sáng rực dưới nồi hầm. Từ dưới nồi,
những tiếng thở dài não ruột nổi lên, rồi nổ lốp bốp. Bọn trẻ
con chơi đùa ngoài sân vừa rồi, chạy đến ngồi chung quanh lửa
đỏ, la ó: "Bíp! bốp!”. Nhưng cứ trong mỗi tiếng thở dài, cây
bách hồi tưởng lại một ngày hè trong rừng, hay là một đêm
đông dưới ánh sao nhấp nhánh, nó nhớ đến đêm Giáng sinh và
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Klumpe- Dumpe, truyện duy nhất nó được nghe, và có thể kể
lại - rồi cuối cùng nó bị cháy hết.
Bọn trẻ con chơi trên sân, đứa nhỏ nhất mang trên ngực nó
ngôi sao bằng vàng đã trang sức cho cây bách trong đêm nó
được sung sướng nhất.
Hết rồi, cái đêm ấy, hết cả rồi, cây bách, và câu chuyện cũng
chấm dứt. Hết, hết, như tất cả những chuyện kể khác.
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Nữ Hoàng tuyết
( Sneedronningen )
( Truyện 7 phần )
Truyện thứ nhất
Nói về tấm gương và mảnh vụn của nó
Đây này, chúng ta bắt đầu. Khi kể hết, chúng ta sẽ hiễu rõ
hơn bây giờ.
Vì là một câu chuyện về một sơn quỹ ác độc, xấu xa nhất,
đáng gọi là ”quỹ sứ”. Một ngày nọ, quỹ rất vui vẻ, vì nó vừa
tạo ra được một tấm gương, tấm gương ấy có khả năng làm cho
những gì tốt đẹp phản chiếu trên mặt gương trở thành những
vật vô nghĩa nhất, nhưng những gì không đáng giá lại được
phản chiếu ra thành những vật xấu xí hơn nữa. Những phong
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cảnh đẹp đẽ nhất trông vào gương, có vẻ như những cọng rau
luộc nhừ, và những con người tốt đẹp nhất trở nên xấu xa kỳ dị,
hoặc những người đầu dốc ngược xuống, không có bụng, mặt
mày méo mó không ra dáng người, và nếu người nào có một
vết đỏ trên mặt, thì khi nhìn vào gương, sẽ thấy mũi và miệng
loang lổ vết đỏ. Thật là vui mắt, - quỹ sứ nói - Và nếu có người
nào thoáng có ý nghĩ thiện hay ngoan đạo, thì tấm gương lại
phản chiếu ra một bộ mặt nhăn nhó, làm cho tên quỹ sứ ấy
càng thỏa mãn về sự phát minh đặc biệt của nó. Tất cả những
kẻ đến học trường quỹ sứ, - có một ngôi trường quỹ - đều kể lại
rằng ở đó có một phép lạ xảy ra. Người ta đổ xô đến đó, để
xem rõ bộ mặt thật của thế giới và con người. Từ bốn phương,
mọi người đua nhau đến trường quỹ, xem gương. Không có
người nào hoặc xứ nào thấy khỏi bị biến dạng. Họ lại muốn
bay lên trời, để chế nhạo các Thiên thần và cả Chúa nữa. Càng
bay lên cao với tấm gương, trên mặt gương lại càng nhăn nhó
hơn nữa, họ không thể nào nắm vững được tấm gương. Họ bay
càng lúc càng lên cao, càng đến gần Chúa và các Thiên thần.
Tấm gương càng lay động dữ dội, càng nhăn nhó nhiều hơn,
đến nổi tấm gương bị rơi xuống đất và vở ra hằng trăm hằng
triệu mảnh nhỏ vụn. Vì vậy nó còn tác hại nhiều hơn trước. Vì
rất nhiều mảnh vụn ấy, không to hơn một hạt cát, bay lan ra
khắp cả thế giới, và mỗi khi rơi vào mắt người nào, nó dính
luôn trong mắt, và người đó trông thấy mọi vật đều biến dạng,
trong tất cả mọi vật, họ chỉ nhìn thấy bề mặt xấu xa của sự vật,
vì mỗi mảnh vụn như bụi của tấm gương vẫn giữ lại khả năng
của gương. Vài người lại bị mảnh vụn của gương dính vào tim,
và đáng kinh khiếp thay! Tim họ trở thành một tảng đá băng.
Vài mảnh khá to có thể dùng làm kính cửa sổ, nhưng không
nên nhìn qua những tấm kiếng ấy để trông vào bạn bè mình.
Vài mảnh khác dùng làm kính đeo mắt, và mọi sự lại càng tệ
hại hơn khi dùng thứ kính ấy để nhìn cho rõ, và để tỏ ra công
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bình. Quỹ sứ cười đến vở bụng, nó thấy nhột nhạt dễ chịu lắm.
Trong không trung, còn nhiều mảnh vụn đang bay đầy. Bây
giờ, các bạn hãy nghe đây.

Truyện thứ hai
Một bé trai và một bé gái
Trong thành phố lớn, có quá nhiều nhà và quá đông người,
nên không đủ chỗ cho mọi người tạo một ngôi vườn nhỏ, vì
vậy phần đông phải dùng chậu hoa. Hai đứa bé nghèo cũng có
một cái vườn hơi lớn hơn một chậu hoa. Chúng không phải là
anh em ruột, nhưng thương nhau như cùng cha cùng mẹ. Hai
gia đình ở đối mặt nhau, hai đứa bé ở trên hai phòng rầm
thượng. Tại chỗ mái nhà này giáp mái nhà kia, có máng xối
chạy dài dưới mái, có một cửa sổ trong mỗi nhà. Chỉ cần bước
qua máng xối để đi từ cửa sổ bên này qua cửa sổ bên kia.
Mỗi gia đình có một cái thùng gỗ đặt trước của sổ, trong đó
trồng vài thứ rau để dùng vào việc bếp núc, và một cây hồng
nhỏ. Cây hồng mọc lên tươi tốt lắm. Cha mẹ hai gia đình có ý
đặt những cái thùng ngang qua máng xối, để làm cây cầu nối
liền hai cửa sổ, và cái cầu ấy trông như một cánh đồng đầy hoa.
Thân các cây đều xỏa xuống các thùng, hai cây hồng vươn
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nhánh dài bao quanh khung cửa sổ, liền cành với nhau, trông
như một khải hoàn môn bằng lá xanh và hoa. Những cái thùng
đều ở trên cao, hai đứa bé biết rằng chúng không nên trèo lên
đó, nhưng được phép đi lên gặp nhau, cùng ngồi trên chiếc ghế
trắng nhỏ dưới dàn hoa hồng. Chơi ở đó thật là thích thú.
Thú vui ấy không còn hưởng được vào mùa đông. Cửa sổ
luôn luôn bị đóng băng. Hai đứa bé thường nung nóng một tấm
đồng trên lò sưởi, rồi áp tấm đồng nung ấy lên khung kính gía
băng, để tạo ra một cái khoản sáng có thể nhìn ra ngoài được,
một khoản tròn thật là tròn. Sau khoản ấy, thường có những
con mắt âu yếm nhìn qua nhau, từ mỗi cửa sổ. Đứa bé trai và
đứa bé gái đều ở đó. Trai, tên là Kay và gái tên là Gerda.
Vào mùa hè, chúng chỉ nhảy một cái là gặp nhau. Mùa
đông, chúng phải đi xuống nhiều tầng nhà và leo lên chừng ấy
tầng. Ngoài kia, tuyết bay phơi phới.
Bà nội già nói:
”Trông như bầy ong trắng nhỏ đang bay.”
”Ong cũng có một bà chúa hả?” - đứa con trai nhỏ hỏi Bà đáp:
”Có một ong chúa. Bà ong chúa ấy bay trong đám ong đực
đông nhất, bà to lớn hơn tất cả, và không bao giờ đậu xuống
đất, lập tức bay đi trong đám mây dày. Vào những đêm đông,
nhiều lúc ong chúa bay trên nẻo đường thành phố, đến gần các
cửa sổ nhìn vào nhà, cửa sổ giá băng, kỳ quặc lắm, thường như
đầy hoa.”
”Ồ! bọn con có thấy!” - hai đứa bé la lên – và tin đó là sự
thật.
”Bà vua tuyết có thể đến đây không?” - cô gái nhỏ hỏi ”Bà ấy cứ đến, tôi sẽ bắt bà bỏ lên thành lò sưởi nóng, bà ấy
sẽ tan ra nước!” - đứa trai nói Bà nội vuốt tóc đứa bé, và kể qua chuyện khác.
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Tối đến, khi bé Kay, đã cởi gần hết áo quần, nó leo lên ghế
gần cửa sổ, và nhìn ghé vào lỗ nhỏ, vài cụm tuyết rơi ngoài kia,
một cụm to nhất rơi xuống, cụm tuyết ấy lớn dần lên, rồi trở
thành một người đàn bà choàng một tấm khăn trắng toát, như
kết lại bởi hàng triệu cụm tuyết hình ngôi sao. Bà rất đẹp, rất
xinh, nhưng làm bằng băng giá, sáng, trông mờ cả mắt, nhưng
bà vẫn sống. Hai mắt bà lóng lánh như hai ngôi sao, nhưng
không yên tĩnh và an ổn. Bà gật đầu về phía cửa sổ, đưa tay
lên. Đứa bé hoảng sợ nhảy xuống ghế, và nó thấy hình như một
con chim bay qua trước cửa sổ.
Ngày hôm sau, trời lạnh khô - rồi đến tuyết tan - rồi đến
mùa xuân.
Mặt trời chiếu sáng, nụ hoa đâm chồi, én làm tổ. Cửa sổ các
nhà mở ra, và đứa bé lại đến ngồi trong khu vườn nhỏ, trên
máng xối, tận trên các tầng nhà cao.
Năm ấy, hoa hồng nở nhiều. Cô bé học được một bài Thánh
ca trong đó có nói đến hoa hồng, và khi cô hát lên, cô nghĩ đến
những đóa hồng của cô. Hai đứa bé đồng hát:
”Hoa hồng mọc trong thung lũng,
Chúa hài nhi đến đó và nói chuyện!”
Hai đứa bé nắm tay, hôn những đóa hồng, nhìn ánh sáng
trong lành mặt trời của Chúa, nói chuyện với mặt trời, như
Chúa hài nhi hiện diện ở đó.
Những ngày hè đẹp đẽ qua, càng thấy sung sướng lúc ở
ngoài trời, gần các cây hồng hình như không ngớt nở hoa. Kay
và Gerda đang ngồi ngắm một quyển sách hình loài vật và
chim chóc, thì bổng - đồng hồ đánh đúng 5 giờ trong tháp lớn
nhà thờ - và Kay nói:
”Ái! cái gì chích vào tim tôi! Có cái gì trong mắt tôi!”
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Cô bé ôm đầu nó, nó nhấp nháy mắt, không, chẳng có gì
trong đó cả.
Nó nói:
”Chắc hết rồi!”
Nhưng không hết. Chính là hạt bụi của tấm gương vỡ, các
bạn còn nhớ chứ, tấm gương của quỹ sứ, tấm gương ác hại làm
cho mọi sự vật phản chiếu vào đó, tốt đẹp trở thành xấu xí, và
mọi điều xấu xa, mọi lỗi lầm được phản chiếu càng rõ rệt hơn
nữa. Cậu Kay vừa bị một hạt bụi gương rơi vào tim, trái tim
cậu trở thành một tảng băng. Cậu không thấy đau đớn gì,
nhưng mảnh gương còn ở đó.
Cậu hỏi:
”Sao mày khóc? Mày xấu xí quá như vậy đó. Xì!” - rồi cậu
la lên – ”đóa hoa hồng này bị sâu ăn hết, đóa hoa kia lại mọc
ngược. Toàn là những thứ hoa bẩn thỉu, tất cả. Chúng nó giống
như mấy cái chậu trồng chúng!”
Nó đá vào cái thùng, nhổ phắt hai hoa hồng.
”Kay, mày làm gì thế?” - cô gái la lên Thấy cô bé hoảng hốt, Kay ngắt thêm một đóa hồng nữa, và
vội vàng đi vào, qua cửa sổ, để mặc cô bé Gerda dễ thương ở
đó.
Lúc cô bé đi vào với quyển sách hình, cậu bảo rằng đó là đồ
chơi của bé con. Bà nội kể chuyện, nó cứ cải lại luôn. Có lúc,
nó đi theo sau lưng bà, nhái lại những lời bà nói, đúng in như
vậy, làm cho mọi người phải cười lên. Nó lại đi theo mọi người
ngoài đường, và bắt chước điệu bộ của họ. Những gì xấu xa
đặc biệt của mọi người, nó đều làm theo. Ai ai cũng nói:
"Thằng bé này thông minh thật!”. Chính vì bụi gương dính vào
mắt và vào tim nó, nó mới trở nên như vậy. Nó chọc ghẹo cả
nhỏ Gerda, cô bé yêu thương nó hết lòng. Kai mắt của nó khác
trước nhiều, đôi mắt trở thành đăm chiêu.
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Vào một ngày mùa đông, trời xuống tuyết nhiều, đứa bé
mang ra một tấm kính khuếch đại, hứng vài cụm tuyết trên vạt
áo xanh, và nói với Gerda:
”Gerda, mày hãy nhìn vào gương, mọi hạt tuyết trông thấy
to lắm, giống như một đóa hoa lộng lẩy, hay là một ngôi sao
mười cánh. Thật là đẹp vô cùng. Mày thấy không, lạ lắm! đẹp
hơn những đóa hoa thật. Và lại không bị tỳ vết gì, hoa tuyết
thật là hoàn hảo, khi nó chưa tan ra.”
Lát sau, Kay lại đến, tay mang găng lớn, kéo một chiếc xe
truợt tuyết sau lưng, nói với Gerda như hét vào tai nó:
”Tao được phép đi đến Đại Công trường, nơi bọn nhỏ khác
đang chơi đùa.”
Rồi nó ra đi.
Trên công trường, bọn trẻ con táo bạo nhất thường buộc
chiếc xe trượt tuyết của chúng sau xe của người nông dân, và
đi theo xe một quảng xa. Thú vị thật. Khi trò chơi đang tiếp
diễn, có một chiếc xe trượt tuyết to lớn vừa đi đến. Xe trắng
toát, một người choàng áo dạ lông trắng, ngồi trong xe. Chiếc
xe đi vòng quanh công trường hai vòng, bé Kay liền cột chiếc
xe nhỏ của nó sau chiếc lớn ấy, và cởi đi theo. Hai chiếc xe
chạy càng lúc càng mau, đi vào con đường cạnh đó. Người
ngồi trong xe lớn quay đầu lại, gật chào thân thiện Kay, mới
trông vào thì tưởng hai người quen biết nhau. Mỗi lần Kay
muốn tách xe nó ra khỏi xe lớn, người kia lại ra hiệu, Kay lại
ngồi yên. Hai xe ra khỏi cửa thành phố. Tuyết rơi càng dày dặc,
đứa bé không trông thấy được bàn tay của nó. Nó liền buông
rơi sợi dây buộc vào xe lớn, nhưng vô ích, chiếc xe con của nó
bị dính chặt vào xe lớn, cả hai đều chạy như gió. Đứa bé la lên
thật to, nhưng không ai nghe thấy tiếng nó la. Tuyết đánh vào
xe như roi quất, và chiếc xe cứ chạy bong bong. Có lắm lúc,
chiếc xe vấp nhảy dựng lên, con đường hình như có nhiều chỗ
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lồi lõm. Kay hoảng hốt, nó muốn cầu nguyện Chúa, nhưng nó
chỉ nhớ có bảng cửu chương thôi.
Tuyết càng lúc càng nhiều, càng to ra, cuối cùng trông như
những con gà mái lớn trắng xóa. Bổng chốc, chiếc xe đâm
ngang, rồi chiếc xe dừng lại. Người điều khiển xe đứng lên, áo
choàng và mũ toàn là tuyết. Đó là một người đàn bà, lớn, mảnh
mai, trắng toát, đó là bà Nữ Chúa tuyết.
Bà nói:
”Chúng ta đã đi khá xa, mày có lạnh không? Vào đây, nép
mình vào tấm da gấu của ta đi!”
Bà đem nó vào xe bà, choàng tấm da lông trên mình nó, và
Kay thấy như bị chôn lấp trong đống tuyết.
Bà hỏi:
”Mày có thấy lạnh không?”
Rồi bà hôn vào trán nó.
Ái! thật còn lạnh hơn giá băng nữa. Nó bị thấm lạnh vào tận
tim, trái tim của nó vốn đã là một khối băng giá. Nó cảm thấy
như sắp chết - nhưng chỉ một lát thôi, rồi nó thấy dễ chịu,
không cảm thấy cái lạnh quanh mình nó.
”Chiếc xe của tôi! Đừng bỏ quên chiếc xe của tôi!”
Nó nghĩ đến chiếc xe trước nhất. Chiếc xe được buộc vào
một con gà mái to lớn, trắng xóa, đang bay sau lưng nó. Bà
Chúa Tuyết hôn Kay một lần nữa, nó liền quên con nhỏ Gerda
và mọi người ở nhà nó.
Bà Chúa Tuyết nói:
”Mày không còn được một cái hôn nào nữa, vì hôn thêm
một lần, là mày sẽ chết!”
Nó nhìn bà Chúa, bà đẹp lắm, nó không thể tưởng tượng
được một bộ mặt nào thông minh và xinh tươi hơn, bà không
giống như đá băng, như nó đã có lần nhìn thấy bà ngoài cửa sổ,
và gật đầu với nó. Trong mắt nó, bà là người hoàn toàn nhất, nó
không sợ bà chút nào, nó kể cho bà nghe rằng nó biết tính
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nhẩm, dù tính về phân số cũng được, nó biết diện tích của các
nước, số dân cư, và bà cứ cười luôn miệng. Kay thấy rằng mọi
điều hiểu biết của nó chẳng là bao, nó liền nhìn lên trời, trong
không gian bát ngát, bà bay lên với nó, bay đến tận đám mây
đen, giông bảo gầm thét, nghe như nó đang hát những bài hát
thời xưa. Hai người bay trên rừng, trên hồ, trên biển và các xứ.
Bên dưới nó, gió thét, chó sói hú, tuyết trắng lóng lánh, những
con qụa đen kêu quang quác, nhưng trên cao kia, mặt trăng
chiếu sáng, to lớn lạnh lùng. Kay ngắm nhìn trăng trong đêm
đông dài dặc. Sáng đến, nó vẫn ngủ dưới chân bà Chúa Tuyết.

Truyện thứ ba
Ngôi vườn đầy hoa của bà phù thủy
Nhưng bé Gerda ở đâu, khi Kay không trở lại? Kay ở đâu?
Không ai biết rõ, không ai có tin tức gì về nó. Bọn trẻ con kể
lại chỉ có thấy nó buộc chiếc xe trượt tuyết nhỏ của nó vào một
chiếc khác to lớn, đẹp đẽ, xe này đi vào một con đường và ra
khỏi thành phố. Không ai biết hai chiếc xe đi đâu. Người ta
khóc nhiều, bé Gerda khóc lâu hơn ai cả, vì người ta nói Kay
đã chết, chết đắm trong con sông chảy quanh thành phố. Ôi!
những ngày mùa đông thật là dài và u ám.
Rồi mùa xuân đến, với mặt trời ấm áp.
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Bé Gerda nói:
”Kay đã chết mất tích!”
”Không, ta không tin thế!” - mặt trời nói Gerda nói với bầy chim én:
”Kay đã chết và mất tích!”
”Tôi không tin như thế!”- chim én đáp –
Và bé Gerda cuối cùng cũng không tin rằng Kay đã chết.
Một sáng sớm, Gerda nói:
”Tôi sẽ mang đôi giày đỏ mới của tôi, đôi giày mà Kay chưa
bao giờ thấy, rồi tôi sẽ đi ra bờ sông, hỏi con sông thử xem!”
Trời còn sớm quá, cô hôn bà nội đang ngủ, mang đôi giày
đỏ, và ra khỏi thành phố một mình, đi đến con sông. Cô hỏi:
”Có phải sông đã mang đi người bạn trai nhỏ của tôi không?
Tôi sẽ tặng cho sông đôi giày đỏ của tôi, nếu sông vui lòng trả
người bạn cho tôi!”
Sóng trên sông hình như ra dấu hiệu gì đặc biệt với Gerda.
Cô bé liền cởi đôi giày đỏ là vật quý nhất của cô, vứt vào lòng
sông, nhưng đôi giày rơi xuống gần bờ, và những làn sóng nhỏ
lại đưa đôi giày vào bờ, trả lại cho cô bé. Có thể nghĩ rằng con
sông không muốn nhận vật quý của Gerda, vì sông không hề
mang Kay đi! Gerda lại tưởng vì cô yếu sức không vứt được
đôi giày ra xa hơn, cô liền lên một chiếc thuyền nhỏ, đang dấu
giữa đám lau sậy, cô đi đến cuối chiếc thuyền và vứt đôi giày
xuống sông. Nhưng chiếc thuyền nhỏ không buộc chặt, nên khi
Gerda làm lay động nó, thuyền liền lìa bến trôi đi. Cô bé thấy
thế, vội vã trở lên bờ, nhưng chưa đến đầu mũi thuyền thì
thuyền đã trôi đi cách bờ hơn một sào, bé Gerda đành đứng
yên, đôi chân trần không giày. Đôi giày nhỏ bé trôi đàng sau
chiếc thuyền, nhưng không tấp đến gần thuyền được, thuyền
càng lúc càng đi mau. Gerda sợ hãi khóc lên, nhưng không ai
thấy cô khóc, chỉ có bầy chim sẻ, bầy chim lại không thể đem
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cô vào bờ, chúng chỉ bay theo hai bên bờ, hát lên như để an ủi
cô: "Bọn tôi ở đây! bọn tôi ở đây!”
Chiếc thuyền trôi theo dòng sông.
Hai bên bờ sông quang cảnh rất đẹp, có nhiều hoa xinh tươi,
nhiều cây cổ thụ và nhiều đồi núi có bầy cừu, bầy bò, nhưng
không có một người nào hết. Bé Gerda tự bảo: "May ra con
sông đưa ta đến với Kay”. Nghĩ vậy cô thấy trong lòng vui vẻ.
Cô đứng lên, ngắm nhìn hai bên bờ sông xanh đẹp đẽ, hằng
giờ. Cứ như thế, bé Gerda đi đến một khu vườn mận, trong đó
có một ngôi nhà nhỏ với nhiều cửa sổ đỏ xanh kỳ lạ, và mái lợp
bằng rạ. Trước nhà hai người lính gỗ bồng súng chào những kẻ
đi thuyền ngang qua. Gerda lên tiếng gọi hai người lính này, cô
tưởng đó là hai con người thật, nhưng dĩ nhiên họ không trả lời.
Cô đến gần họ, nước sông đưa chiếc thuyền thẳng vào bờ.
Gerda kêu lên to hơn, một bà già trong nhà đi ra, bà chống một
cái gậy có móc, bà mang một chiếc nón lớn che nắng, trên nón
có vẻ nhiều đóa hoa xinh đẹp.
Bà già nói:
”Khổ thân cô bé chưa! Làm sao cô đến được trên dòng sông
nước chảy xiết này, cô đã đi được một quảng đường dài trên
thế giới mông mênh rồi hả?”
Bà già lội xuống nước, móc chiếc gậy vào thuyền, kéo
thuyền vào bờ, ôm Gerda lên đất.
Gerda rất sung sướng được lên đất liền, nhưng cô bé có hơi
sợ bà già xa lạ kia. Bà nói:
”Con hãy kể cho ta nghe con là ai, đến đây bằng cách gì?”
Gerda kể lại mọi chuyện. Bà già lắc đầu, nói: ”Hùm!
Hùm!”. Và khi cô bé đã kể lại hết, cô hỏi bà già có thấy Kay
không. Bà nói nó không có đi ngang qua trước nhà bà, nhưng
rồi nó sẽ đến, cô bé không nên buồn rầu làm gì, cô nên nếm
mấy quả mận và ngắm hoa. Những đóa hoa đẹp hơn hình trong
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sách tranh, mỗi đóa hoa có thể biết kể một câu chuyện. Bà nắm
tay Gerda, đưa vào ngôi nhà nhỏ, rồi bà đóng cửa lại.
Cửa sổ ở trên cao khung kính đều đỏ, xanh hay vàng. Ánh
sáng ban ngày ở trong nhà trông rất kỳ dị, nhiều màu sắc,
nhưng ở trên bàn có nhiều trái mận rất ngon lành. Gerda ăn tùy
thích, ăn như vậy cũng là can đảm lắm. Trong lúc cô đang ăn,
bà già lấy lược vàng chải tóc cho cô, mái tóc vàng thật xinh
xắn uốn cong và lóng lánh quanh khuôn mặt khả ái, tròn trịa
giống như một đóa hoa hồng. Bà già nói:
”Ta thường ao ước có một đứa bé gái dễ thương như con.
Con sẽ thấy chúng mình sẽ làm được nhiều việc lắm!”
Trong lúc bà chải tóc, cô bé quên dần dần người bạn nhỏ
Kay, vì bà già biết phép phù thủy, nhưng bà không độc ác, bà
chỉ làm phép để tiêu khiển thôi, và lần này, bà muốn giữ bé
Gerda ở lại với bà. Bà đi ra vườn, lấy gậy móc vào các cây
hồng, dù đang đơm bông, các cây ấy cũng bị lún sâu xuống đất
đen, người ta không còn biết chỗ chúng mọc trước đó nữa. Bà
già nghĩ rằng nếu Gerda trông thấy mấy cây hồng, bé sẽ nhớ lại
hoa hồng của nó, nhớ lại nhỏ Kay, và tìm cách trốn đi.
Bà dẫn Gerda vào khu vườn đầy hoa - Ôi! Mùi hương thơm
quá! cảnh huy hoàng quá! Bao nhiêu hoa tứ thời đang nở tung
ở đó. Không có một quyển sách tranh nào đẹp hơn và nhiều
tranh hơn. Gerda sung sướng nhảy nhót, và chơi đùa cho đến
lúc mặt trời lặn sau dãy cây mận lớn. Cô vào ngủ, được chùm
một cái chăn lụa đỏ kết bằng nhiều đóa hoa, cô ngủ, và đi vào
một giấc mơ êm dịu như cô công chúa đêm tân hôn. Sáng ra, cô
lại đến chơi với hoa và mặt trời - Như vậy nhiều ngày đã trôi
qua. Gerda biết rõ từng đóa hoa, dù hoa thật nhiều, cô cảm thấy
thiếu một đóa hoa, cô không biết đóa nào. Một ngày kia, cô
đang ngồi nhìn cái nón che nắng của bà già, với nhiều hoa in
trên đó, cô nhận thấy ở đó có một đóa hoa đẹp nhất, đúng là
một hoa hồng. Bà già quên tẩy đóa hồng đó đi khi bà làm cho
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biến mất tất cả các hoa hồng khác trong vườn. Có ai nhớ hết
mọi sự đâu! - Gerda bổng la lên: ”Ô! ở đây không có hoa hồng
nào hết sao?” Cô chạy đi lục tìm trong các giỏ hoa, tìm mãi,
nhưng không thấy một bông hồng nào. Cô liền ngồi xuống mặt
đất và khóc, nước mắt nóng hổi của cô rơi ngay trên chỗ một
cây hồng đã lún sâu xuống đất, và làm cho cây đó bỗng nhiên
nức lên, đầy hoa như trước lúc nó bị chôn vùi vào lòng đất.
Gerda ôm cây vào lòng, hôn những đóa hồng, và nhớ đến
những đóa hoa hồng xinh đẹp ở nhà cô, đồng thời nhớ đến
Kay. Cô tự bảo: ”Ta đã đánh mất bao nhiêu thì giờ! Ta phải đi
tìm Kay! Các em có biết Kay ở đâu không?” - cô hỏi hoa hồng
- ”Các em có nghĩ rằng Kay đã chết rồi không?”
”Không, nó không chết” - hoa hồng đáp - ”Bọn tôi ở dưới
đất, nơi người chết ở, nhưng không thấy Kay ở đó!”
”Cám ơn các em!” - Gerda nói Rồi cô đi đến các đóa hoa khác, nhìn vào nhụy hoa, hỏi:
”Có biết Kay ở đâu không?”
Nhưng mỗi đóa hoa, quay mặt về phía mặt trời, mơ đến
chuyện đời của chúng và kể cho bé Gerda nghe nhiều chuyện
như loại đó, nhưng không có đóa hoa nào đã từng biết về Kay.
Còn đóa hoa huệ kia?
”Cô có nghe tiếng trong kia không? Bùm! Bùm! chỉ có hai
điệu luôn luôn. Bùm! Bùm! Hãy nghe bài hát đám tang của bọn
đàn bà kia! Nghe lời kêu gọi của các Linh Mục! - Người vợ Ấn
Độ trong bộ áo dài đỏ, đứng trên dàn hỏa, ngọn lửa lớn bao
quanh mình bà và xác chồng bà. Nhưng bà vợ Ấn Độ nghĩ đến
một người đàn ông đang sống trong đám người chung quanh,
một người đàn ông đôi mắt nồng nàn hơn ngọn lửa. Tim bà bị
chinh phục bởi hai con mắt của người đàn ông kia, không nghĩ
gì đến ngọn lửa đang thiêu đốt thân bà. Lửa của lòng đâu có
chết được trong lửa của dàn hỏa!”
”Tôi không hiểu gì cả!” - Gerda nói -
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”Đó là câu chuyện của tôi!” - hoa huệ đỏ nói Cây bìm bìm kia nói gì?
”Trên con đường mòn sườn núi, có một ngôi nhà cổ kính.
Cây trường ân đằng dày dặc leo lên trên các bức tường đỏ, lá lá
chen nhau, che cái bao lơn trên đó có một người con gái đẹp
đứng. Cô nghiên mình trên lan can bao lơn, nhìn vào con
đường trước mặt. Không một đóa hồng nào trên cành tươi hơn
cô, không một hoa táo gío đùa nào nhẹ nhàng hơn cô, cô cử
động, áo lụa rực rỡ của cô kêu xào xạt, nhưng anh ấy không
đến!”
”Có phải cô nói đến Kay không?” - Gerda hỏi ”Tôi chỉ nói đến câu chuyện của tôi, giấc mộng của tôi thôi”
- cô bìm bìm nói Còn cây tuyết điểm hoa nói gì?
”Trong đám cây to, có treo một tấm ván, đó là cái đu. Hai
đứa bé xinh xắn trắng như tuyết, dải lụa xanh dài bay luồn qua
mũ, đang ngồi trên đó và đu đưa. Người anh của chúng lớn
hơn, đứng trên tấm ván, cánh tay quàng vào dây đu để giữ
mình, vì trong một bàn tay, nó cầm một cái ly, tay kia một ống
điếu, và nó thổi bong bóng xà phòng. Cái đu đong đưa, bong
bóng tung bay rải màu sắc xinh tươi, cái bong bóng cuối cùng
còn nằm ở đầu ống, nghiên nghiên theo chiều gió. Cái đu bay
lên hạ xuống, con chó đen nhỏ, nhẹ như bông hồng, đứng lên
trên hai cái chân sau và muốn leo lên đu. Đu bay, chó bị rơi
xuống, nó sủa và nổi giận. Mọi người đều cười lên, mớ bong
bóng tiếp nhau nổ tung - một tấm ván bay, một đám bột tan ra,
đó là bài hát của tôi”
”Bài hát của người có thể là hay lắm, nhưng người hát lên
bằng một giọng buồn quá, và không nói đến Kay. Còn các đóa
hoa dạ hương lan kia nói gì?”
”Có ba chị em xinh đẹp, mảnh khảnh và trong suốt. Một cô
có áo đỏ, cô thứ hai áo xanh, và cô thứ ba áo trắng. Tay nắm
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tay nhau, ba cô nhảy múa bên bờ hồ yên tỉnh dưới ánh trăng.
Họ không phải là Tiên nữ, họ là những con người. Mùi hương
loan ra trong không khí, và ba cô biến mất trong rừng. Mùi
hương càng ngào ngạt thêm - ba cổ quan tài đựng xác ba cô gái
xinh đẹp ấy, đi ra khỏi bụi rậm và lướt trên mặt hồ. Bầy đom
đóm bay quanh như những ánh đèn trời. Ba cô vũ nữ đã chết,
hay đang ngủ? - Mùi hương của hoa nói rằng các cô đã chết.
Chuông chiều vang lên như tiễn đưa các cô về cõi chết”
”Người làm cho ta buồn quá” - bé Gerda nói - ”Mùi hương
của người nồng nặc quá. Người làm cho ta nhớ đến các cô gái
bạc mệnh. Than ôi! nhỏ Kay đã chết thật rồi sao? Hoa hồng
đều đi vào lòng đất, chúng đã nói rằng Kay còn sống!”
”Đinh! Đang! những cái chuông của dạ hương lan vang lên.
Chúng tôi không đánh chuông vì Kay, chúng tôi không biết anh
ấy. Chúng tôi chỉ hát lên bài hát của chúng tôi, bài độc nhất
chúng tôi được biết!”
Gerda liền quay về cây mao lương vàng, lóng lánh dưới đám
lá xanh, nói:
”Người là một đóa mặt trời nhỏ sáng láng, hãy nói với tôi,
tôi có thể tìm gặp bạn tôi ở nơi đâu?”
Bọn mào hương sáng chói, nhìn Gerda.
”Hoa này có thể hát bài gì?”
Trong bài ấy cũng không nói gì đến Kay.
”Trong một ngôi nhà nhỏ, mặt trời của Chúa tỏa ánh sáng
nồng nàn của ngày đầu mùa xuân. Tia sáng mặt trời dọi vào
phần dưới bức tường trắng của nhà láng giềng, gần đó những
đóa hoa đầu tiên vàng chói, như những thỏi vàng sáng láng
dưới tia ấm mặt trời. Bà nội già ngồi ngoài kia trên chiếc ghế,
đứa cháu gái bà, người giúp việc nghèo và đẹp, vừa đi đâu về.
Cô hôn bà nội. Cô đầy vàng, thứ vàng của con tim, chứa đựng
trong nụ hôn kính mến ấy. Vàng trên môi, vàng trong lòng,
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vàng trong gió bình minh. Đó là câu chuyện nhỏ của tôi!” - cây
mao hương nói ”Bà yêu kính già nua của tôi!” - Gerda thở dài - ”chắc là bà
nhớ tiếc tôi lắm. Bà lo cho tôi, cũng như bà lo cho bé Kay.
Nhưng tôi sẽ trở về, mang theo anh Kay - Không cần hỏi các
thứ hoa làm gì, chúng chỉ biết đến bài hát của chúng, chúng
không thể cho tôi tin tức gì hết”
Cô vén áo lên, để chạy cho mau. Những cây thủy tiên ngáng
vào chân cô, khi cô nhảy qua thân cây. Cô dừng lại, nhìn cây
hoa vàng cao, hỏi:
”Hay là mày biết điều gì đó?”
Cô nghiên mình xuống thân cây. Nó nói gì?
”Tôi có thể nhìn thấy tôi! Tôi có thể nhìn thấy tôi!” - cây
thủy tiên nói – ”Ồ! Ồ! Tôi thơm qúa! - Trên kia, trong gian rầm
thượng nhỏ hẹp, có một cô vũ nữ, gần trần truồng, đang ngồi,
khi thì đứng trên một chân, khi thì trên cả hai chân, nàng chỉ là
một bóng ma huyền ảo. Cô đưa chân xua đuổi mọi người, cô
đổ nước trong bình trà trên tấm vải, tấm vải ấy là cái váy ngắn
của cô - Sự sạch sẽ, đó là một tánh tốt: cái áo trắng treo trên
móc áo. Áo cũng được giặc bằng nước trà, rồi đem phơi trên
mái nhà. Cô vũ nữ bận áo, và mang trên cổ tấm khăn choàng
màu vàng nghệ, làm nổi bậc màu trắng của tấm áo.
Đưa chân lên trời! Đóa hoa đứng thẳng trên thân cây. Tôi có
thể nhìn thấy tôi! Tôi có thể nhìn thấy tôi!”
”Cái đó có quan hệ gì đến tôi đâu!” - Gerda nói - ”Không có
nghĩa lý gì với tôi cả”
Cô gái chạy đến cuối khu vườn.
Cửa đóng, cô vặn cái ổ khóa rỉ, cửa mở ra, và bé Gerda, đi
chân không, chạy ra ngoài đời.
Cô quay đầu lại ba lần, nhưng không ai chạy theo cô hết.
Hồi lâu, cô không chạy được nữa, cô ngồi lên một phiến đá,
nhìn chung quanh, và thấy rằng mùa hè đã đi qua, bây giờ là
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vào giữa mùa thu, điều ấy, cô không nhận thấy khi cô còn ở
trong ngôi vườn nhỏ xinh đẹp, nơi luôn luôn có mặt trời và hoa
trồng cả bốn mùa. Bé Gerda nói:
”Chúa ơi! tôi đã đánh mất bao nhiêu thì giờ! Mùa thu đã
đến! Tôi không thể yên nghỉ được!”
Rồi cô đứng lên để lại ra đi.
Ồ! Chân cô sưng lên, mệt nhừ! Và sao chung quanh, mọi sự
vật đều có vẻ lạnh lùng và bạc bẻo quá! Mấy cây liễu đã úa
vàng, sương rơi từng giọt, lá rơi lần lượt, chỉ còn lại vài cây
mận còn lại vài trái, trái đắng làm cho người ta kiên cả hàm
răng. Ôi! Cõi đời sao mà mênh mông, xám xịt và khốn khổ đến
thế!

Truyện thứ tư
Hoàng Tử và Công Chúa
Gerda phải dừng chân nghỉ. Trên mặt tuyết, trước mặt cô,
một con quạ lớn nhảy nhót. Con chim đứng yên một hồi lâu,
nhìn cô, quay đầu đi, và nói:
”Quác! Quác! Chào cô! Bình yên chứ?”
Con quạ không thể nói nhiều hơn thế, nhưng nó rất có thiện
cảm với cô
”Cô nhỏ, cô đi đâu cô đơn trong thế giới mông lung này?”
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Gerda hiểu tất cả ý nghĩa trong chữ ”cô đơn”. Cô kể lại
chuyện đời cô cho quạ nghe, rồi hỏi quạ có biết Kay ở đâu
không?
Quạ gật gù cái đầu, ra dáng suy nghĩ, rồi nói:
”Có thể lắm! có thể lắm!”
”Thật thế ư?” - cô gái hỏi Cô ôm hôn con quạ đến ngạt thở. Quạ nói:
”Vừa vừa chứ! vừa vừa chứ! Tôi nghĩ rằng đó có thể là nhỏ
Kay, nhưng chắc chắn là nó quên cô mất rồi, vì một cô Công
chúa”
”Anh ấy ở tại nhà Công chúa ư?” - Gerda hỏi ”Phải, nghe đây”, - quạ nói -”tôi nói tiếng người khó khăn
lắm. Nếu cô có thể hiểu ngôn ngữ quạ, tôi sẽ kể rõ ràng hơn”
”Không, tôi không học ngôn ngữ ấy”, - Gerda nói - ”nhưng
bà tôi biết tiếng quạ, bà còn biết được cả tiếng chà và nữa”
”Cũng được”, - quạ nói - ”tôi sẽ cố gắng hết sức, mặc kệ nếu
tôi nói chẳng hay ho gì”
Rồi quạ kể như sau:
”Trong nước mà chúng ta đang ở đây, có một cô Công chúa
thông minh tột đỉnh. Thật ra cô đã đọc hết tất cả báo chí của thế
giới, nhưng cô quên hết, vì cô quá thông minh. Độ trước, cô
đang ngủ trên ngai, người ta cho rằng điều ấy chẳng có gì thú
vị cả, và khi cô có hát khe khẻ một bài hát, thì chỉ hát có bài:
”Sao tôi chưa lấy chồng?” Cô tự bảo: "Ừ, đó là một ý kiến
tốt!”.
Thế rồi cô muốn lấy chồng, nhưng cô muốn có một người
đàn ông có thể đáp lại khi người ta hỏi điều gì, một người
không những chỉ có dáng điệu quý phái, vì như vậy thì chán
quá! Công chúa liền hội các bà mệnh phụ trong triều đình lại,
và khi các bà đã nghe Công chúa muốn gì, các bà hoan hô nồng
nhiệt. Họ nói: "Đó mới là điều chúng tôi thích nhất! Chúng tôi
cũng đã nghĩ đến điều ấy!””
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Con quạ tiếp:
”Câu chuyện này thật một trăm phần trăm, cô bé ơi! Tôi có
một vị hôn thê được nuôi dưỡng trong cung, và được tự do đi
lại, cô ấy kể lại mọi chuyện cho tôi nghe”
Vị hôn thê của quạ, dĩ nhiên là một con quạ, vì quạ thì chỉ
muốn lấy quạ.
Các tờ báo đều xuất bản với một cái viền vẽ bằng những con
tim, và địa chỉ của Công chúa. Trong báo nói: bất cứ người đàn
ông nào khá giả đều có đến cung Vua trình diện, và nói chuyện
với Công chúa, và người nào nói lên mà làm cho người nghe
nhận thấy rằng ông xứng với địa vị Phò Mã trong cung Vua, thì
người ấy sẽ được Công chúa nhận làm chồng…
”À!” - quạ nói - ”cô có thể tin tôi, rõ ràng như tôi hiện ở
trước mặt cô đây, nhiều đám đông đua nhau chạy đến gấp rút,
nhưng ngày đầu, không ai thành công hết, ngày thứ hai cũng
vậy. Bọn người kia đều nói năng lưu loát khi ở ngoài đường,
nhưng khi vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa cung điện, và
trông thấy lính gát cung, trong quân phục bằng bạc sáng chói,
và trên các bậc cấp, những người thị vệ y phục vàng rực, và các
căn phòng chói lọi ánh đèn, tất cả đều lúng túng sợ hãi, khi đến
trước ngai của Công chúa, tất cả đều không thể nói gì hơn là
lập lại chữ cuối cùng trong mọi lời nói của Công chúa, Công
chúa đâu muốn nghe lại những chữ ấy làm gì. Cũng như bọn
người kia đều nuốt từng bụm thuốc hút, làm cho họ trở nên ngớ
ngẩn - cho đến lúc ra về đến ngoài đường, họ mới nói lại được.
Đoàn người nối nhau thành dãy dài từ cửa thành phố đến tận
cung điện nhà Vua. Chính tôi cũng có đến nhìn cảnh ấy. Lâu
quá, bọn ấy đều đói khát, nhưng chẳng được nhận gì trong
cung Vua, một chén nước lạnh cũng không. Nhiều người lanh
lợi hơn, có mang theo bánh bột, nhưng không chia xẻ cho kẻ
khác, vì ai cũng nói: ”Nếu anh bên cạnh ta trông có vẻ đói khát,
thì Công chúa sẽ không nhận anh ấy””
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”Nhưng Kay, bé Kay, anh ấy đến khi nào? Anh ấy có mặt
trong đám đông ấy không?” - Gerda hỏi ”Hãy bình tĩnh! Bình tĩnh! Chúng ta sắp kể đến chuyện nọ
đây. Vào ngày thứ ba, một nhân vật đi đến, không ngựa, không
xe, anh ta mạnh dạn đi thẳng vào cung. Mắt anh sáng như mắt
cô, tóc dài đẹp, nhưng áo quần thì nghèo nàn”
Gerda mừng rỡ, reo lên:
”Chính Kay đó! Ồ! Tôi đã tìm ra anh ấy!” - cô bé vổ tay ”Anh ta mang một cái túi rét trên vai” - quạ nói ”Không, chắc chắn là chiếc xe trượt tuyết của anh. Vì anh ra
đi với chiếc xe ấy”
”Cũng có thể”, - quạ nói - ”Tôi chẳng nhìn rõ lắm. Nhưng vị
hôn thê của tôi nuôi dưỡng ở trong cung, kể lại rằng khi anh ấy
đi vào cung, thấy bọn lính gác bận quân phục bạc, và khi thấy
trên bậc cấp, những người thị vệ bận đồ vàng, anh không hề sợ
sệt gì cả, anh gật đầu chào, và nói: ”Ở bậc cấp chắc là buồn
chán lắm, tôi thích đi vào lâu đài hơn!”
Các gian phòng đều sáng trưng, các cụ lớn, và các vị cố vấn
bí mật đều đi chân không, và mang những cái dĩa bằng vàng.
Chừng đó cũng đủ làm cho người ta khiếp rồi! Anh ấy mang
đôi giày kêu răng rắc, nhưng dù vậy, anh vẫn hiên ngang bước
đi.
”Thôi chắc là Kay rồi!”- Gerda nói - ”Tôi biết anh có đôi
giày mới, tôi thường nghe giày anh kêu răng rắc trong phòng
bà nội”
”Đôi giày kêu răng rắc dòn tan”, - quạ nói - ”Và mạnh dạn,
anh tiến lên trước mặt Công chúa. Cô đang ngồi trên một tảng
ngọc bích to như một cái gồng xe sợi. Tất cả đám mệnh phụ
với thị nữ, đầu bếp, và tôi tớ của các bà, những kỵ sĩ với kẻ hầu
hạ và đầy tớ của kẻ hầu, những tên đầy tớ này cũng có người
theo phục vụ, đều đứng dàn quanh Công chúa. Người nào đứng
gần cửa nhất, càng tỏ vẻ vinh vang. Tên hầu một kẻ tôi tớ hạng
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nhì, luôn luôn mang dép, trông oai vệ lắm, vì nó đứng ngay ở
cửa”
”Chắc là kinh khủng lắm”, - bé Gerda nói - ”Và rồi Kay
cũng lấy được Công chúa hả?”
”Nếu tôi không phải là con quạ, tôi cũng sẽ lấy cô Công
chúa, mặc dầu tôi đã có vị hôn thê. Hình như anh ấy nói năng
lưu loát như tôi nói ngôn ngữ quạ, cô vợ chưa cưới của tôi kể
lại như vậy. Anh can đảm và dễ thương. Anh đến không phải
để xin cưới Công chúa, nhưng chỉ để xem Công chúa thông
minh đến đâu. Anh rất thích nàng, và nàng cũng thích anh”
”Phải rồi, chắc chắn là anh Kay!” - Gerda nói - ”Anh ấy
thông minh đến độ làm tính nhẩm, kể cả toán phân số - Ồ! quạ
có thể đưa tôi vào cung Vua được không?”
”Hừ! nói thì dễ, nhưng làm thế nào?” - quạ nói - ”Tôi sẽ nói
chuyện với vợ chưa cưới của tôi, nàng có thể cho ta một ý kiến.
Và tôi phải nói với cô rằng không bao giờ người ta cho phép
một đứa bé gái như cô vào cung đâu”
”Không, tôi sẽ vào đó”, - Gerda nói - ”Nếu Kay nghe có tôi
đến, chắc anh sẽ ra tìm tôi”
”Chờ tôi gần chỗ cái thang để cho quạ đậu”, - quạ nói - và
quay đầu bay đi.
Đến chiều tối, quạ mới trở về.
”Quác! Quác!” - quạ kêu - ”Vị hôn thê của tôi gởi lời chào
cô, và đây là một miếng bánh nhỏ, nàng tặng cô. Nàng lấy từ
trong nhà bếp, ở đó không thiếu gì bánh, và chắc cô cũng đói
bụng rồi - Cô không thể vào cung được, nếu cô đi chân không.
Vợ tôi biết một bậc cấp bí mật dẫn đến phòng ngủ, và nàng
cũng biết chìa khóa phòng cất ở đâu”
Quạ và Gerda đi vào vườn, qua con đường lớn lá rụng đầy,
và khi các ngọn đèn trong cung đã lần lượt tắt đi, quạ đưa
Gerda đến một cánh cửa đàng sau. Cửa mở hé. Ồ! Tim Gerda
đập dồn dập, vì lo sợ và vì thích thú. Người ta có thể nói rằng
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cô bé sắp làm một điều gì xấu xa, nhưng cô chỉ muốn biết
chàng trai kia có phải là bé Kay đó không. Phải, chắc là anh ấy.
Cô nghĩ đến đôi mắt lanh lợi, mái tóc dài của anh, cô tưởng
như anh đang cười, như lúc cô và anh cùng ngồi dưới dàn
hồng, trong ngôi nhà cũ. Chắc anh sung sướng được gặp lại cô
bé, nghe kể lại đoạn đường dài cô đã phải trải qua để tìm anh,
và biết được rằng mọi người đều buồn rầu khi vắng anh. Ôi, cô
bé vừa sợ vừa mừng.
Cả hai đến trước bậc cấp. Một ngọn đèn nhỏ thắp sáng trên
tủ cao. Giữa sân, con quạ nuôi trong cung, đã đứng đó, đầu
quay tứ phía và nhìn Gerda. Cô bé chào kính, theo kiểu bà cô
đã dạy cô.
”Hôn phu của tôi nói đến cô với những lời lẽ tốt đẹp, cô bé
ơi! tiểu sử của cô, - người ta thường nói vậy - lại rất là cảm
động - Cô vui lòng cầm cây đèn, theo tôi. Chúng ta sẽ đi đường
thẳng, ở đó, chúng ta sẽ chẳng gặp ai đâu”
”Tôi nghe như có ai đi sau chúng ta” - Gerda nói Và một tiếng xào xạt nhẹ thoảng qua bên mình Gerda. Tiếng
ấy hình như phát ra từ những cái bóng lướt sát chân tường,
bóng những con ngựa bờm phấp phới, những người đi săn trẻ
trung, những bà mệnh phụ, và những phụ nữ.
Quạ nói:
”Đó chỉ là những giấc mơ, đầu đề đều gợi ý thích đi săn cho
các vị Vua, như vậy càng tốt, vì cô có thể nhìn Vua trong lúc
Vua đang ngủ. Nhưng cô nên nhớ rằng khi cô được ân sủng
của nhà Vua rồi, cô phải nghĩ đến công ơn tôi đó”
”Đừng nên nói đến chuyện đó” - con quạ rừng nói Họ đi vào phòng thứ nhất, tường lợp bằng sa tanh hồng có
hoa. Những nhân vật trong mơ đã qua trước đó, chúng chạy
quá mau nên bé Gerda không nhận ra những nhân vật cao quý
ấy. Mọi phòng đều lộng lẩy hơn phòng trước, làm cho người ta
choáng váng. Họ đến phòng ngủ. Trần phòng giống như một
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cây dừa nước lớn, lá bằng ngọc, thứ ngọc quý, và ngay giữa
phòng, có hai cái giường treo vào một cái sào vàng, trông như
hai đóa hoa huệ. Một cái thì trắng, có Công chúa nằm đó, cái
kia đỏ, chính Gerda muốn tìm Kay trên giường ấy. Cô bé vén
một cánh hoa đỏ, và trông thấy một cái cần cổ màu nâu - Ồ!
Đúng là Kay! Cô bé gọi tên anh, đưa ngọn đèn soi vào mặt anh
- những nhân vật trong mơ lại xào xạt như cỡi ngựa đi trong
phòng - Anh tỉnh dậy, quay đầu lại, và Ồ! không phải là Kay!
ông Hoàng Tử này chỉ giống Kay ở cần cổ, nhưng ông đẹp và
trẻ. Từ bên chiếc giường trắng, cô Công chúa nhìn qua, hỏi
điều gì xảy ra đó? Cô bé Gerda liền khóc và kể lại chuyện của
cô, và tất cả những gì hai con quạ đã giúp cô.
”Cô bé đáng thương quá!” - Công chúa và Hoàng tử nói Và khen bọn quạ, cho biết rằng Công chúa và Hoàng tử không
giận chúng, nhưng dặn chúng không được tái phạm nữa. Dù
sao, chúng cũng sẽ được tưởng thưởng.
Công chúa hỏi quạ có muốn được bay đi tự do không? Hay
là muốn làm chức quạ ở trong cung với tiền lương là những
món đồ ăn thừa ở nhà bếp.
Hai con quạ cúi đầu kính cẩn, xin nhận lảnh chức vụ ấy, vì
chúng nghĩ đến tuổi già, nói rằng cũng cần có chút bổng lộc để
sống trong tuổi già nua.
Hoàng Tử đứng lên, nhường giường cho Gerda. Ông không
thể làm hơn thế được. Cô bé chắp hai tay lại, và nghĩ: "Người
và vật đều tốt quá!” Cô liền nhắm mắt lại, ngủ một giấc yên
lành. Những nhân vật trong mơ bay trở lại, lần này họ giống
như các Thiên thần của Chúa, họ kéo một chiếc xe trượt tuyết
nhỏ, trong đó có Kay đang ngồi và ra dấu hiệu bằng cách gật
đầu, nhưng đó chỉ là mộng mị, biến mất hết khi Gerda tỉnh dậy.
Ngày hôm sau, cô bé được bận áo quần bằng nhung lụa từ
đầu đến chân. Cô được mời ở lại trong cung để hưởng thụ
những ngày sung sướng, nhưng cô chỉ xin cho một cổ xe nhỏ
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với một con ngựa, một đôi giày nhỏ, để đi ra ngoài cõi đời
mênh mông tìm Kay.
Rồi cô được một đôi giày và một cái bao tay ấm áp. Cô ăn
bận thật lịch sự, và khi sắp ra đi, thì một cổ xe ngựa mới bằng
vàng đã chờ cô ở trước cửa. Chiếc xe mang phù hiệu của Công
chúa và Hoàng tử, trông lóng lánh như một ngôi sao, có cả
người đánh xe, đầy tớ và phu xe, bọn này bận đồng phục viền
vàng. Công chúa và Hoàng tử thân dẫn cô bé ra xe, chúc cô
nhiều may mắn. Con quạ nuôi, bấy giờ đã thành vợ quạ, đi theo
cô ba dặm đường, nó đứng bên cạnh cô bé, vì nó không thể
chịu được sự chạy dựt lùi. Con quạ kia đứng ở cửa, đập cánh,
nó cần ở lại vì đau đầu, sau khi đã nhận chức vụ triều đình, và
ăn quá nhiều.
Cổ xe ngựa mang rất nhiều thứ bánh dòn ngọt, và trong hòm
xe, có cả trái cây và bánh mặn.
”Vĩnh biệt! vĩnh biệt!” - Công chúa và Hoàng tử đồng nói
to.
Bé Gerda khóc, con quạ cũng khóc - Ba dặm đầu đã qua,
quạ cái xin từ giã. Thật là một cuộc giã từ đau đớn. Quạ bay
lên một cành cây, đập cánh cho đến khi không còn trông thấy
cổ xe chói lọi dưới ánh mặt trời.
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Truyện thứ năm
Con gái kẻ cướp
Xe chạy xuyên qua khu rừng âm u, nhưng chiếc xe chiếu
sáng ngời như một ngọn đuốc, làm chói mắt bọn cướp, chúng
không thể chấp nhận điều đó.
”Vàng! Chính là vàng!” - chúng la lên và chạy xô đến, chận
ngựa lại, tàn sát bọn bồi, phu xe, tôi tớ, và lôi kéo Gerda ra
khỏi xe.
”Cô này béo tốt, đẹp đẽ, béo vì bánh mặn”, - bà vợ già tên
cướp nói. Bà này có bộ râu chổi xuể và đôi lông mày che cả
mắt - ”Thật là một con cừu non béo, ăn thịt chắc là ngon lắm!”
Bà già lấy ra một con dao sắt, chiếu lên trông khủng khiếp.
”Ai!”
Bổng bà ta hét lên, vì bị đứa con gái nhỏ bà đeo trên lưng
cắn vào tai. Con bé rất mất dạy và dữ ác.
”Đồ thứ con mất nết!” - bà mẹ nói - nên chưa có thì giờ giết
Gerda.
”Để nó chơi với con”, - đứa bé con tên cướp nói - ”Nó sẽ
phải trao cho con cái áo đẹp với đôi bao tay, nó sẽ ngủ trên
giường con!”
Đứa bé lại cắn mẹ nó lần nữa. Bà này nhảy đựng lên, quay
mòng mòng. Bọn cướp cất tiếng cười vang, nói:
”Xem bà kia nhảy với con nhỏ kià!”
”Tôi muốn đi vào cổ xe ngựa”, - đứa bé nói Ý muốn nó, nó thực hiện ngay. Nó là đứa bé cứng đầu và
được cưng chiều quá.
Nó và Gerda cùng ngồi trong xe, chiếc xe đi sâu vào rừng,
lắc lư xóc đựng lên vì quá nhiều bụi cây và gốc cây đã chặt.
Đứa con gái kẻ cướp lớn bằng Gerda, đôi mắt nó đen. Nó
ôm Gerda và nói:
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”Không ai giết mày nếu mày không chọc giận tao. Mày chắc
là một cô Công chúa?”
”Không”, - bé Gerda nói - Rồi nó kể lại những gì đã xảy ra
với nó, và nó yêu bé Kay đến chừng nào.
Đứa con gái kẻ cướp nhìn Gerda một cách nghiêm trang, gật
đầu và nói:
”Họ không giết mày đâu, dù mày có làm cho tao giận đi
nữa. Trong trường hợp ấy, chính tao sẽ giết mày”
Nó lau nước mắt cho Gerda, luồn hai tay nó vào ống bao
tay, vừa mềm dịu, vừa ấm áp.
Chiếc xe dừng lại. Đã đến giữa sân cửa lâu đài bọn cướp,
tòa lâu đài nứt nẻ từ dưới lên trên, quạ diều bay ra từ các lỗ
hổng, và hai con chó to lớn, trông mỗi con có thể nuốt gọn một
con người, nhảy nhót đi ra, nhưng không sủa, vì chúng nó bị
cấm sủa.
Trong gian phòng rộng đầy bồ hóng, một đống lửa to được
nhen lên trên sàn gạch. Khói bay đóng trên trần nhà, tìm đường
thoát ra. Một chiếc nồi to lớn đang sôi sùng sục, và người ta
nấu thịt thỏ rừng và thỏ nhà cho bửa ăn tối của mọi người.
”Đêm nay mày sẽ ngủ với tao và những con vật nhỏ của
tao!”
Hai cô gái ăn uống no nê, rồi nằm nghĩ trong một góc
phòng, trên nệm cỏ và mền đắp chân. Trên đầu chúng, một bầy
chừng 100 con bồ câu đứng trên các tấm ván và song cửa,
trông như đang ngủ, nhưng chúng vẫn quay đầu nhìn hai cô gái
vừa đến. Con gái kẻ cướp nói:
”Bầy bồ câu này là của tao” - Nó chụp bắt một con gần đó,
nắm chân đẩy mạnh, làm cho con chim đập cánh lung tung ”Hôn nó đi!” - con gái kẻ cướp nói với Gerda, và vứt con chim
về phía cô bé.
”Ở kìa, là bọn vô lại trong rừng”, - nó nói tiếp - và đưa tay
chỉ vào một số lồng song sắt trám vào những chỗ nứt trên
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tường - ”Đây là hai tên vô lại ở trong rừng, chúng bay biến mất
khi không nhốt chúng lại kỹ càng. Và đây, là con vật cưng của
tao, bê!”
Vừa nói, nó vừa kéo sừng một con tuần lộc, trên cổ có một
cái vòng bằng đồng láng buộc lại. Nó nói:
”Con này cũng phải buộc kỹ, nếu không nó sẽ nhảy đi. Tối
nào tao cũng vuốt ve nó bằng con dao cạo sắt, nó sợ con dao
này lắm!”
Từ trong vết nứt của bức tường, đứa con gái kẻ cướp lôi ra
một con dao dài, liếc dao dưới cổ con dê. Con vật khốn nạn
nhảy chồm lên, đứa con gái cười, rồi nó kéo Gerda rơi xuống
giường. Gerda sợ sệt nhìn con dao, hỏi:
”Mày có mang con dao kia mà nằm ngủ ư?”
”Tao luôn luôn ngủ với con dao này”, - con gái kẻ cướp nói
- ”biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng mày hãy kể lại cho tao nghe
lại chuyện gì đó và bé Kay, và vì sao mày đi ra ngoài đời?”
Gerda kể lại câu chuyện của nó từ đầu, bầy bồ câu rừng rù rì
ở phía trên kia. Trong lồng của chúng, các con tuần lộc đều đã
ngủ. Con gái kẻ cướp một tay ôm lấy cổ Gerda, tay kia vẫn
cầm con dao, và rồi ngủ yên. Người ta nghe tiếng nó thở đều.
Nhưng Gerda không nhắm mắt được, cô không biết rằng sẽ
sống hay chết. Bọn cướp ngồi quanh ngọn lửa, hát và uống. Bà
già nhảy lộn nhào. Ồ! cô bé Gerda trông thấy mà khiếp!
Bầy bồ câu rừng rù rì:
”Cù rù! Cù rù! Chúng tôi có trông thấy bé Kay. Một con gà
mái trắng kéo chiếc xe tuyết, anh ngồi trong xe tuyết của bà
chúa Tuyết, bà này bay là đà trên rừng, khi bọn tôi về tổ. Bà
thổi vào các con bồ câu nhỏ, và tất cả đều chết hết, chỉ còn sót
lại hai đứa tôi thôi, cù rù! cù rù!”
”Các chị nói gì trên đó?” - Gerda hỏi - ”Bà Chúa tuyết đi
đâu? Các chị có thể nói cho tôi rõ không?”
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”Chắc là bà đi về xứ Lapland, ở đó luôn luôn có tuyết và có
băng. Cô chỉ cần hỏi con tuần dương bị buộc vào sợi dây kia,
sẽ biết”
”Có tuyết và băng”, - tuần dương nói - ”thật là dễ chịu ấm
áp! Người ta có thể nhảy chạy tự do trong các thung lũng trắng
xóa. Chính ở đó, bà Chúa Tuyết có ngôi nhà nghĩ hè, nhưng lâu
đài của bà ta là ở trên xa kia, miền Bắc cực, trong cái đảo gọi là
Spitsberg!”
“Ô! Kay! Anh Kay!” - Gerda than thở “Mày có nằm yên không hả?” - Cô gái con kẻ cướp nói “Nếu không, tao sẽ đâm mày lủng bụng!”
Sáng hôm sau, Gerda kể lại với con gái kẻ cướp những gì
mấy con bồ câu nói với cô. Cô gái con kẻ cướp có vẻ trầm
ngâm, nhưng lắc đầu, nói:
“Điều ấy đối với tao vô nghĩa - Mày có biết xứ Lapland đâu
không?” - Nó quay hỏi con dê “Ai biết rõ hơn tôi?” - con vật nói và hai mắt sáng lên - “Tôi
sinh ra ở xứ ấy, tôi thường chạy nhảy trên những cánh đồng
tuyết”
”Nghe đây”, - cô con gái kẻ cướp nói với Gerda - ”Mày thấy
không, mấy người đàn ông đều đi hết cả, chỉ còn mẹ tao thôi,
nhưng chốc lát nữa, gần trưa bà sẽ đi nhậu say, sau đó bà ngủ
khì - Lúc đó, tao sẽ làm cho mày một việc”
Nó liền nhảy xuống giường, ôm cổ mẹ nó, kéo bộ râu cằm,
nói:
”Chào! con dê đực dễ thương của tôi!”
Bà mẹ đánh cho nó một cái tát trên mũi, làm cho mũi nó đỏ
và xanh, nhưng đó chỉ là một cử chỉ thương yêu.
Đến khi bà uống no nê và ngủ rồi, đứa con gái kẻ cướp đến
gần con tuần dương, nói:
”Tao còn thích làm nhột mày với con dao cắt, vì như vậy
mày trông nực cười lắm, nhưng thôi, tao sẽ mở trói cho mày,
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giúp mày đi ra khỏi nơi đây, để mày có thể chạy về xứ
Lapland, nhưng mày phải chạy hết sức nhanh, và mày đem cô
gái này vào lâu đài của Chúa Tuyết, giúp cho cô tìm bạn của cô
ta. Mày đã nghe rõ những điều cô ta kể, vì nó nói khá to, và
mày đã nghe cả rồi!”
Con tuần dương nhảy dựng lên sung sướng. Cô gái con kẻ
cướp đặt Gerda lên lưng con tuần dương và buộc lại cẩn thận,
rồi để cô ngồi trên một cái gối nhỏ nữa. Nó nói:
”Thế này được rồi! mày có đôi giày lót bông, ở trên đó lạnh
lắm, nhưng phải để cái ống bao tay lại cho tao, cái ấy đẹp quá!
Vả lại mày sẽ chẳng lạnh lắm đâu, có cái bao tay của mẹ tao,
mày mang đến tận cùi chỏ, mày mang vào đi! - Đó, nhìn hai
tay, mày giống mụ mẹ xấu xí của tao!”
Gerda khóc lên vì sung sướng. Con gái kẻ cướp nói:
”Tao không thích mày mếu máo. Bây giờ mày đáng ra là
phải vui vẻ chứ. Này, đây hai ổ bánh và một giò thịt mặn, mày
sẽ khỏi phải đói!”
Tất cả mọi thứ đều buộc trên lưng con tuần dương. Cô con
gái kẻ cướp mở cửa ra, gọi mấy con chó lớn vào phòng, rồi cắt
sợi dây buộc con tuần dương, nói với nó:
”Hãy chạy đi! Nhưng phải giữ gìn cô bé cẩn thận đó!”
Gerda dăng đôi tay về phía cô con gái kẻ cướp, nói lời vĩnh
biệt. Rồi con tuần dương chạy lướt trên bụi bờ, trên các gốc
cây, xuyên qua cánh rừng lớn, vượt đầm, vượt đồng nội, chạy
hết sức mau. Chó sói tru, quạ kêu quang quác. Trời cũng nói:
”Xuỵt! xuỵt!” nghe như ông trời nhảy mũi.
Con tuần dương nói:
”Đây là Bắc cực quang ngày trước của tôi. Nhìn xem, sáng
quá!”
Nó càng chạy mau hơn nữa, suốt ngày, suốt đêm. Mấy ổ
bánh đều hết, khúc thịt mặn cũng vậy, và cuối cùng đến xứ
Lapland.
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Truyện thứ sáu
Bà Thụy Điển và bà Phần Lan
Con dương và Gerda dừng lại gần một ngôi nhà nhỏ. Ngôi
nhà tồi tàn, mái thấp đến tận mặt đất, cửa nhỏ đến nổi cả gia
đình phải bò xuống mà vào ra. Trong nhà chỉ có một bà già
Thụy Điển đang nấu cá trên ngọn đèn dầu cá mòi. Con dương
kể cho bà nghe câu chuyện của Gerda, nhưng nói về nó trước,
vì nó cho là chuyện của nó mới là quan trọng hơn nhiều, vả lại
Gerda bị cóng lạnh không nói được. Bà già than:
”Khổ thân bọn mày quá! Còn phải chạy đi xa nữa, xa hơn
nhiều! Phải chạy đến 100 dặm nữa mới đến xứ Phần Lan, vì
chính bà Chúa Tuyết có nhà nghĩ mát ở xứ ấy, và ở đó bắc cực
quang chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Tao sẽ viết mấy chữ trên
cái con cá mòi khô này, tao không có giấy, mày đưa cho người
đàn bà Phần Lan, bà ấy sẽ cho chúng mày nhiều tin tức hơn
tao!”
Sau khi Gerda đã sưỡi ấm, đã ăn và uống xong, bà Thụy
Điển viết vài chữ trên con cá mòi khô, dặn Gerda phải giữ gìn
cẩn thận, rồi buộc chặt con cá trên lưng con dương.
Con vật này vút chạy đi. Vù! Vù! Trên cao, trong không
trung, những tia Bắc cực quang xanh biếc chiếu sáng -
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Và họ đến xứ Phần Lan, gõ vào ống lò sưỡi của người đàn
bà Phần Lan, vì nhà bà không có cửa.
Trong nhà bà quá nóng, bà gần như trần truồng. Bà rất nhỏ
người, và dơ bẩn lắm. Bà liền cởi áo bé Gerda, cởi luôn cả đôi
bao tay và giày, vì cô bé sẽ bị nóng quá sức. Bà đặt một miếng
băng trên đầu con dương, rồi bà đọc mấy dòng chữ trên con cá
mòi khô, bà đọc đi đọc lại 3 lần, đọc đến thuộc lòng, rồi sau đó,
vứt con cá vào nồi, vì con cá còn dùng được, bà không bao giờ
bỏ phí cái gì.
Con dương kể chuyện nó trước, rồi đến chuyện của Gerda.
Bà Phần Lan nhấp nháy đôi mắt thông minh, nhưng không nói
gì hết. Con dương nói:
”Bà tài lắm mà, tôi biết bà có thể trói buộc tất cả ngọn gió
trời vào một sợi dây. Nếu ông thuyền trưởng mở ra một gút
dây, thì có gió thuận, ông tháo một gút khác, gió nồm sẽ thổi
mạnh, tháo gút thứ ba, thứ tư, thì sẽ có trận bão làm gãy đổ
rừng núi. Bà không thể cho cô bé một liều thuốc nước để giúp
cho cô có sức khỏe bằng 12 người, hầu đánh bại bà Chúa Tuyết
hay sao?”
”Sức khỏe bằng 12 người, ừ, chừng ấy cũng đủ rồi” - bà
Phần Lan nói Bà đến một chiếc bàn nhỏ, lấy một tấm da lớn cuộn tròn, mở
cuộn da ra, trên đó có những hàng chữ kỳ quái. Bà già đọc lên,
và nhiều giọt nước rịn ra trên trán.
Con dương lại năn nỉ bà giúp cho bé Gerda, Gerda nhìn bà
với đôi mắt van lơn, làm cho bà lại nhấp nháy mắt, kéo con
dương vào một góc nhà, bà đặt thêm một viên băng nữa trên
đầu nó, và nói với nó:
”Nhỏ Kay có ở nhà bà Chúa Tuyết thật đó, và rất thích ở đó.
Thằng bé tưởng nó đang ở phần đất tốt đẹp nhất trên quả địa
cầu, như vậy là vì nó bị một mảnh vụn tấm gương dính vào
tim, và một hạt bụi gương vào mắt, vậy trước hết là phải lấy
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mảnh gương và bụi gương ra đã, không vậy nó sẽ không bao
giờ thành một con người được, và bà Chúa Tuyết sẽ chi phối
nó luôn”
”Nhưng sao bà không cho Gerda một thứ thuốc nào có thể
giúp cho nó làm được việc ấy?”
”Tao không thể cho nó một năng lực nào hơn là năng lực mà
nó đã có. Mầy không thấy năng lực to lớn ấy sao? Mày không
thấy rằng người và vật phải phục vụ cho nó, và vì sao với đôi
chân không giày, nó đã đi bao dặm đường xa. Chúng ta không
nên tăng thêm năng lực cho nó, năng lực này đã nằm trong tim
nó rồi. Sở dĩ nó có năng lực ấy, vì nó là một đứa bé vô tội dịu
dàng. Nếu tự nó không thể đi đến chỗ bà Chúa Tuyết, lấy mảnh
vụn tấm gương ra khỏi mắt và tim bé Kay, thì chúng ta cũng
không thể làm gì hơn được. Cách đây hai dặm đường, đã thấy
ranh giới của ngôi vườn bà Chúa Tuyết, mày có thể cho con bé
đến đó, đặt nó trong bụi rậm lớn trong tuyết, có nhiều chùm trái
cây đỏ, thôi đừng nói dông dài nữa, gấp đi mà trở về đây!”
Bà Phần Lan lại đặt bé Gerda lên lưng con dương, con này
chạy vụt đi.
”Ôi! Tôi không có đôi giày! Tôi không có cái ống bao tay!”
- bé Gerda la lên Cô bé vừa nhận thấy thiếu mất mấy vật ấy, vì cảm thấy trời
lạnh thấu xương, nhưng con dương không dám dừng lại. Nó
chạy cho đến tận bụi rậm rạp có nhiều chùm trái đỏ. Đến đó, nó
đặt Gerda xuống, hôn lên miệng cô bé, và nước mắt chảy ròng
ròng trên má nó. Rồi nó chạy hết tốc lực để trở về.
Cô bé khốn khổ đứng trong xứ Phần Lan lạnh giá khủng
khiếp với đôi chân trần, tay không có bao ấm.
Cô cố sức chạy lên phía trước. Một đám tuyết dày dặt nổi
lên, nhưng không phải là những cụm tuyết rơi từ trên trời
xuống, trời vẫn cao vẫn trong xanh sáng lạng dưới ánh Bắc cực
quang. Đây là đám tuyết là đà trên mặt đất, càng đến gần càng
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to lên gấp bội. Gerda nhớ lại lúc trước, nhìn vào kính hiển vi,
một giọt tuyết trông đẹp vô cùng, nhưng ở đây, tuyết to và
hung bạo, sống động, đám tuyết này là đạo binh tiên phong của
bà Chúa Tuyết. Đám tuyết có hình thù quái đản: có cụm trông
như con nhím dương lông dễ sợ, cụm khác như một đống rắn
nhô đầu lên, các cụm khác giống như những con gấu tròn trục,
lóng lánh, tất cả đều trắng xóa, tất cả đều là những đám tuyết
sống.
Cô bé Gerda đọc kinh ”Lạy Chúa”. Khí lạnh quá đến nổi cô
bé thấy hơi thở trong miệng cô bốc ra thành một đám khói dày
dặc. Hơi thở ấy càng lúc càng dày, và hóa thành những vị
Thiên Thần tí hon sáng chói, khi vừa chạm vào mặt đất lại lớn
lên lần lần. Tất cả đều đội mũ chiến, mang giáp trụ và giáo dài
trên tay. Sồ lượng các vị Thiên Thần càng lúc càng lớn lên, và
đến khi Gerda đọc xong bài kinh ”Lạy Chúa”, thì đã có một
đám rất đông Thiên Thần bao quanh cô. Đoàn binh thần ấy
dùng giáo dài đâm thủng các cụm tuyết dữ tợn kia làm vỡ ra
từng mảnh nhỏ, và bé Gerda tiến lên một cách mạnh bạo chắc
chắn, Thiên Thần vỗ về trên tay và chân cô, cô cảm thấy bớt
lạnh rất nhiều, và cô đi thẳng đến tòa lâu đài.
Nhưng chúng ta hãy xem thử Kay ở đâu. Nó không hề nghĩ
đến cô bé Gerda, lại càng không hề nghi ngờ gì rằng cô bé đã
đến trước cửa lâu đài.
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Truyện thứ bảy
Việc gì đã xảy ra trong đền Chúa Tuyết, và việc gì sẽ xảy ra
Tường của tòa lâu đài xây bằng hạt tuyết, cửa sổ và cửa lớn
làm bằng gió nồng. Có đến hơn 100 phòng, toàn làm bằng
những cơn lốc tuyết, phòng lớn nhất rộng đến mấy dặm, tất cả
đều được chiếu sáng bằng Bắc cực quang. Những gian phòng
rộng rãi, trống trải, lạnh giá và sáng trưng.
Ở đây không bao giờ có cuộc vui, cũng không có lấy một dạ
hội khiêu vũ của bọn gấu, trong đó bão thổi mạnh và bọn gấu
trắng nhảy trên hai chân sau, trông điệu bộ rất chửng chạc,
không bao giờ có một cuộc hội họp vui chơi, tranh chấp nhau
và vỗ tay, không có một buổi ngồi chuyện vãn bên cạnh cốc cà
phê, của các cô chồn trắng. Tất cả các phòng ốc của bà Chúa
Tuyết đều trống không, rộng lớn, và lạnh lẻo. Ánh Bắc cực
quang chiếu sáng và đúng chỗ, người ta có thể biết được chỗ
nào sáng nhất, chỗ nào ít sáng hơn. Ngay giữa phòng tuyết lớn
trống không, có một cái hố giá băng. Tảng đá băng bị vỡ ra
nghìn mảnh, mỗi mỗi đều giống nhau, thật là một kỳ quan!
Giữa hồ, bà Chúa Tuyết ngồi khi bà ở nhà, và bà nói rằng bà đã
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ngồi trên tấm gương của lý trí, tấm gương độc nhất, quý nhất
trong đời.
Bé Kay lạnh xanh người, gần như đen cả người, nhưng nó
không thấy vậy, vì nụ hôn của bà Chúa Tuyết đã làm mất đi
cảm giác lạnh run, và tim nó có thể nói là một tảng đá băng. Nó
đi đi lại lại, nhặt những miếng đá băng bằng phẳng và sắc cạnh,
xếp theo đủ cách, vì nó muốn tạo ra một hình gì đó. Cũng ví
như ta lấy mấy miếng gỗ xếp lại thành hình, trò chơi gọi là ”trò
chơi Tàu”. Kay cũng lập thành những hình rất phức tạp, đó là
trò chơi ”đá băng của lý trí”. Trong con mắt của Kay, những
hình ấy rất là đặc biệt và quan trọng, hạt bụi trong mắt làm cho
nó thấy như vậy. Nó tạo ra những hình chữ, nhưng không thể
tạo ra được cả chữ nó muốn có, chữ ”vĩnh viễn”, bà Chúa
Tuyết có nói với nó: ”Nếu mày tạo ra được chữ ấy, mày sẽ làm
chủ mày, tao sẽ cho mày cả thế giới, và một đôi giày đi tuyết
mới”. Nhưng nó không tạo được chữ ấy.
Bà Chúa Tuyết nói:
”Tao sẽ bay về các xứ nóng, tao muốn nhìn vào những cái
nồi đen thui” - Bà muốn nói đến những ngọn núi phun lửa, mà
mọi người gọi là Ætna và Vesuv - ”Tao sẽ làm cho chúng trắng
ra chút ít, đó là một phần trong cuộc du hành của tao, ta cũng
muốn làm tốt cho cây chanh cây nho!”
Rồi bà Chúa Tuyết bay đi, Kay ở lại một mình trong phòng
tuyết trống không, dài hàng mấy dặm. Nó nhìn mấy mảnh
băng, suy nghĩ sâu xa đến nổ tung đầu óc ra, nó nằm dài ra, bất
động, cứng đờ, trông như chết lạnh.
Lúc ấy, Gerda đi vào phòng, theo cửa chính, cửa làm bằng
gió nóng. Gerda đọc bài kinh chiều, gió lắng yên như muốn
ngủ, rồi cô bé đi vào các phòng lớn trống không - Cô nhìn thấy
Kay, nhận ra anh, nhảy ôm cổ anh, xiết chặt tay anh, và la lên:
”Kay! Ồ, anh Kay dễ thương bé bỏng của tôi, tôi đã gặp
được anh!”

356
Nhưng Kay vẫn nằm yên, cứng đờ, lạnh tanh - Gerda khóc,
nước nắt nóng bỏng rơi xuống trên ngực cậu bé, lọt vào tim,
làm cho tảng băng trong tim chảy ra, làm trôi luôn mảnh gương
bám vào trong đó. Kay nhìn cô, và cô hát bài Thánh ca:
”Hoa hồng mọc trong thung lũng,
Nơi Chúa hài đồng đến nói chuyện!”
Rồi Kay khóc, khóc nhiều đến nổi bụi gương bám vào mắt
chảy ra, cậu nhận ra Gerda, và nổi sung sướng tràn ngập trong
lòng:
”Gerda! ôi em nhỏ Gerda yêu mến! - Em đi đâu đã bao lâu
nay? Ta ở đâu?” - Nó nhìn chung quanh - ”Ồ! ở đây sao lạnh
quá! Sao rộng rãi và trống không vậy?”
Anh tựa sát mình vào Gerda, cô bé vừa cười, vừa khóc vì
sung sướng.
Hạnh phúc của hai đứa bé hoàn toàn, làm cho những mảnh
đá băng cũng nhảy nhót vui mừng quanh hai đứa trẻ. Đến lúc
quá mệt mỏi, những mảnh ấy dừng lại, và tạo nên đúng cái chữ
mà bà Chúa Tuyết đã bảo Kay sắp thành. Vậy từ nay, Kay làm
chủ nó, bà Chúa Tuyết phải tặng cho nó cả thế giới này, và đôi
giày đi tuyết mới.
Gerda hôn lên má cậu, má trở lại ửng hồng. Cô hôn mắt anh,
đôi mắt trở lại long lanh như mắt cô, cô hôn tay và chân cậu, và
cậu trở thành lanh lẹ, mạnh khỏe.
Bà Chúa Tuyết có thể trở về. Cậu đã có chứng chỉ giải
phóng viết bằng những mảnh đá băng lóng lánh.
Hai trẻ nắm tay nhau, đi ra khỏi tòa lâu đài. Chúng nói về bà
nội, và những cây hồng mọc trên mái nhà. Trên đường chúng
đi, gió ngừng thổi và mặt trời chiếu sáng. Khi đi đến bụi cây
rậm rạp đầy chùm trái chín đỏ, chúng thấy con tuần dương
đang đứng nó, chờ đợi chúng -một con dương cái đứng cạnh
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nó, vú căng sữa. Dương cái dâng sữa nóng cho hai cô cậu, và
hôn cô cậu trên miệng. Hai con dương chở Kay và Gerda đến
nhà bà Phần Lan trước hết, trong đó cô cậu được sưỡi ấm và
chỉ cho lối trở về. Đến bà Thụy Điển, bà may cho hai người áo
quần mới và sửa soạn chiếc xe đi tuyết cho cô cậu
Hai con dương nhảy nhót bên cạnh xe, đưa tiễn cô cậu đến
địa đầu xứ lạnh, đến tận chỗ đã thấy nhô lên những nụ cây
xanh. Đến đó, hai cô cậu từ giã hai con dương và bà Thụy
Điển. Mọi người đều nói: "vĩnh biệt!”
Những con chim đầu tiên hót véo von, rừng bắt đầu xanh lá,
và Gerda thấy trong rừng một con ngựa đi ra, con ngựa đẹp đẽ
cô bé đã từng thấy khi nó được kết với chiếc xe ngựa bằng
vàng. Trên mình ngựa, một cô gái đội mũ đỏ chói, có súng đặt
trước bụng, đó là cô gái con kẻ cướp, cô không thích ở nhà
nữa, muốn đi du lịch lên phương Bắc, rồi sau đó sẽ đi nơi khác
nữa, nếu phương Bắc không làm cho cô hài lòng. Cô gái liền
nhận ra Gerda, và Gerda cũng nhận ra cô, cả hai cùng vui
sướng.
Cô gái con kẻ cướp nói:
”Trông mày cỡi xe như vậy, sao mà nực cười quá! Tao tự
hỏi sao mày đáng được cho người ta chạy đến cuối thế giới vì
mày!”
Gerda vỗ nhẹ trên má cô gái, hỏi cô về ông Hoàng tử và cô
Công chúa.
Cô gái nói:
”Họ đi ra ngoại quốc cả rồi!”
”Và con quạ?” - Gerda hỏi ”Con quạ đã chết. Con quạ vợ nó trở thành goá phụ, và
mang ở chân một dải lụa đen ngắn. Nó rên rỉ khổ sở lắm, đó
toàn là những việc bá láp cả! - Nhưng bây giờ mày hãy kể cho
tao nghe câu chuyện của mày, và làm sao mày gặp được anh
chàng!”

358
Gerda và Kay cùng kể lại mọi sự.
”Rồi đó, câu truyện đã hết!” - cô gái kẻ cướp nói Cô xiết tay hai người, hứa rằng ngày nào có đi ngang qua
thành phố của họ, cô sẽ đến thăm họ. Rồi cô nhảy lên mình
ngựa, ra đi trong thế giới mênh mông.
Kay và Gerda, tay trong tay, đi trong một mùa xuân xanh
tươi đầy hoa nở. Chuông nhà thờ vang dội, hai cô cậu nhận ra
những tháp cao, thành phố lớn, nơi chúng đã ở. Họ đi vào
thành phố, đến cửa nhà bà nội, leo lên bậc cấp, mở cửa phòng,
trong đó mọi vật đều y nguyên chỗ cũ, chiếc đồng hồ treo kêu
tích tắc, cây kim vẫn quay. Nhưng khi bước chân vào phòng,
hai cô cậu bỗng nhận thấy mình đã trở thành người lớn cả.
Mấy cây hồng nở hoa trên cửa sổ mở, ở đó có hai cái ghế trẻ
con, Kay và Gerda đến ngồi trên ghế của mình, nắm tay nhau,
họ đã quên đi, như trong một giấc ác mộng, tòa lâu đài lộng lẫy
và trống không của bà Chúa Tuyết.
Bà nội ngồi dưới ánh mặt trời đọc lớn quyển Thánh kinh:
”Nếu người không trở nên như những đứa trẻ con, thì ngươi
không thể đi vào nước Chúa”.
Kay và Gerda mắt nhìn mắt, và bỗng nhiên hiểu rõ nghĩa
của bài Thánh ca cổ kính:
“Hoa hồng mọc trong thung lũng,
Nơi Chúa Hài đồng đến nói chuyện”
Họ ngồi đó, họ đã là hai người lớn và đồng thời vẫn là trẻ
con, trẻ con trong lòng, và đây là mùa hè, mùa hè ấm áp và
thần diệu.
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Bà tiên cây Hương Mộc
( Hyldemoer )
Ngày xưa, có một đứa trẻ con bị cảm cúm, chú ta bị ướt
chân, không ai biết chuyện xảy ra như thế nào, ở đâu, vì quanh
đó mặt đất khô ráo lắm. Mẹ chú ta cởi áo, đặt chú lên giường,
và đem ấm lại để sắc cho chú một chén nước hương mộc, vì
nước ấy đun sôi, làm cho người nóng lên. Lúc ấy, cửa mở ra,
và ông già độc thân vui tánh ở trên tầng gác thượng đi vào.
Ông lão không có vợ, có con gì hết, nhưng ông rất ưa thích trẻ
con, và biết kể nhiều chuyện cổ tích, làm cho nhiều người say
mê.
”Con ơi,” - bà mẹ nói - ”con uống mộc hương thang này đi,
rồi con có thể nghe một chuyện hay đó con!”
”Phải, nếu ta còn có một câu chuyện mới nào nữa đấy!” ông già đáp lại với nụ cười vui -”Thật không hiểu gì hết cả!”
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”Cháu có thể nghe một chuyện nữa không, bác?” - đứa bé
hỏi ”Ừ, nhưng nếu mày nói rõ cho cả nhà nghe cái hố ấy chiều
sâu bao nhiêu đã. Cái hố trên con đường nhỏ mày thường đi
đến trường đó mà!”
”Nó sâu ngang nửa đôi giày ống.”
”Đó, thấy chưa, đó là chỗ mà thằng nhỏ bị ướt chân đó. Và
bây giờ ta phải kể cho cháu nghe một câu chuyện, nhưng
không biết chuyện gì, tao cũng không biết nữa!”
”Bác có thể bịa ngay ra một câu chuyện mà!” - đứa bé trả
lời - ”Má nói rằng cái gì bác nhìn vào cũng có thể trở thành
một câu chuyện, và bác có thể đặt ra một câu chuyện với bất cứ
cái gì bác dùng đến.”
”Ừ, nhưng cái thứ chuyện ấy không đáng giá gì cả. Không,
những chuyện hay là tự nó, nó đến, gỏ vào trán lão, và nói:
”Tôi đây này!””
”Nó có sắp đến gỏ vào trán bác chưa?” - đứa bé hỏi, và bà
mẹ cười, đổ thêm nước sôi vào ấm trà hương mộc - ”Kể đi,
bác, kể đi!”
”Ừ, nhưng nếu một chuyện kiểu ấy mà có đến, thì nó cũng
làm bộ làm tịch lắm. Nó chỉ đến khi nào nó thích đến thôi! - À,
này, kìa, nó đến đó! Nhìn kìa, có một truyện trên nắp ấm kia
kìa!”
Và đứa bé nhìn vào nắp ấm. Nắp ấm mở lên, dần dần - Rồi
những hoa hương mộc từ trong ấm vươn lên, tươi và trắng
bóng. Có những cành dài và to, lan tràn ra chung quanh tứ
phía, lan rộng ra, rộng mãi ra. Đó, một bụi hương mộc đẹp vô
cùng, rồi cả một cây to, choán hết giường đứa bé, vươn tay ra
mở các cửa sổ. Trời, hoa gì mà thơm đến thế! Ngay giữa ngọn
cây, một bà lão hiền từ hiện ra, mặc một cái áo gì mà đặc biệt
nhé, xanh lè, như lá cây hương mộc, đầy hoa trắng to như
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những cánh hoa sống động. Người ta không thể biết đó là vải,
hay chính là màu xanh của lá, màu trắng của hoa hương mộc.
”Bà kia tên gì?” - đứa bé hỏi ”Ồ”, - ông lão trả lời - ”người Hy Lạp và người La Mã xưa
gọi bà là Mộc Thần, nhưng cái đó biết đến làm gì? Ở Nyboder,
bà ta có một cái tên gọi đẹp hơn, họ gọi bà là Tiên Nữ Hương
Mộc. Mà nhìn kỹ xem đi, nghe, ngắm cây hương mộc kia kìa.
Thật ra ở Nyboder, có một cây đầy hoa giống như vậy đó. Nó
mọc ở góc vườn một nông trại nhỏ, nghèo nàn. Dưới gốc cây,
vào một buổi trưa nắng tốt, hai ông bà già, ông già làm nghề
hàng hải, bà vợ già, già lắm. Họ có con đàn, cháu đống, và họ
sẽ ăn cái lễ cưới vàng của họ. Nhưng họ không còn nhớ đúng
vào ngày nào, và bà Tiên trong cây hương mộc có vẻ thích thú
lắm. Bà Tiên nói: ”Ta biết ngày nào hai ông bà làm lễ kim phối
mà”. Bà lên tiếng, nhưng hai ông bà lão không nghe tiếng, họ
mãi mê nhắc lại chuyện ngày xưa.
”Bà còn nhớ không” - ông già nói -”cái thời mà hai đứa
mình còn nhỏ, mình chạy, mình đùa trong chính cái nông trại
này, và có lần chúng mình lấy đũa ra cắm vào mảnh vườn, để
làm rừng đó”
”Nhớ, nhớ lắm chứ!” - bà lão tiếp lời -”Rồi mình lấy nước
tưới đũa, trong các cây đũa ấy, có một cây làm bằng gỗ hương
mộc. Cây đũa này bén rễ, đâm chồi, và ngày nay là cây hương
mộc cổ thụ mà mình đang ngồi dưới gốc đây này. Mình đã già
lắm rồi, hả ông?”
”Ừ, mà ở chỗ kia, trong góc vườn, có một chậu mình làm
tàu giấy bỏ vào, tàu chạy lướt trên mặt nước đẹp lắm. Nhưng
chẳng mấy chốc tôi sẽ đi biển thực thụ!”
”Phải rồi, nhưng trước đó, chúng mình có đi đến trường làng
để tìm chút học vấn. Rồi mình làm lễ Kiến Tín. Mình khóc cả
hai đứa, nhưng rồi đến trưa, mình nắm tay nhau leo lên Tháp
Tròn, và chúng mình nhìn xuống cả thế giới, thành phố
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Kjøbenhavn và biển khơi. Và rồi chúng mình đến
Frederiksberg, xem Vua và Hoàng Hậu ngự con thuyền, trời ơi,
đẹp ơi là đẹp, đi trên sông đào”
”Nhưng rồi, tôi lại đi thứ thuyền khác, ít lâu sau đó, và đi
đến các nước xa lạ, vào những chuyến viễn hành năm này qua
năm nọ”.
”Ừ, tôi khóc luôn vì nhớ ông, tôi cứ tưởng ông đã chết đâu
mất tăm, chôn sâu dưới lòng bể lạnh. Nhiều đêm tôi thức dậy,
nhìn cái chong chóng, để xem gió còn thổi không. Gió còn
thổi, nhưng ông không trở về. Tôi còn nhớ một ngày kia, trời
mưa tầm tả. Người hốt rác đến, tôi xuống đem theo cái bồ đựng
đồ nhơ, tôi dừng ở ngưỡng cửa. Ồ, thời tiết quá xấu! tôi đang
đứng đó, thì bác trạm phu đem đến một bức thư của ông. Trời,
bức thư đã đi một vòng du lịch dài quá là dài. Tôi vồ lấy nó,
đọc ngấu nghiến. Tôi khóc, rồi tôi cười. Tôi vui sướng quá!
Ông nói, ông đang ở nơi cái xứ nóng, có cây cà phê. Cái xứ ấy
thật đáng sùng kính. Ông kể cho tôi nghe một đống chuyện, tôi
nhìn thấy trước mắt những gì ông kể, trong lúc tôi vẫn đứng
giữa mưa, với hộp đồ dơ trên tay. Đột nhiên, có người ôm
ngang lưng tôi -”
”Ừ, bà đánh người ấy một cái tát nảy đom đóm mắt, kêu ròn
như pháo”
”Hóa ra là ông, tôi đâu có ngờ! Ông đến một lần với thư. Mà
sao trông ông đẹp đáo để - Ông cũng còn đẹp đó chớ! Ông có
trong bọc một cái khăn lớn rộng, bằng lụa vàng, và ông đội một
cái nón bằng vải sơn. Ông trông bảnh quá. Chúa ơi! thời tiết
sao mà quá xấu, con đường sao mà dơ thế”.
”Rồi chúng mình làm lẽ cưới nhau, bà còn nhớ không? Rồi
mình có con Marie, thằng Niels, thằng Peter, và thằng Hans
Christian!”
”Vâng, chúng nó lớn lên, thành người cả, ai cũng thương
chúng nó”

363
”Rồi con chúng nó, đến lượt cho ra những thằng cháu dễ
thương quá. Thật bọn con cháu có dòng máu trong huyết quản Và hình như cũng trong thời gian này, chúng mình cữ hành lễ
Kim Phối”
”Phải rồi, chính ngày hôm nay đó!” - Bà Tiên Hương Mộc
lên tiếng. Bà thò đầu ra khỏi cành lá, và hai ông bà lão tưởng
đó là bà láng giềng Ông bà nhìn nhau, nắm tay nhau. Lát sau, đàn con, đàn
cháu, đến chúc mừng. Chúng nó đều biết ngày nay là ngày lễ
Kim Phối của hai cụ. Ông bà lão lại quên, mặc dầu họ nhớ như
khắc vào lòng những chi tiết vụn vặt trong quá khứ yêu thương
của họ.
Cây hương mộc tỏa mùi thơm ngát. Mặt trời về chiều chiếu
lên mặt ông bà lão một màu đỏ tươi.
Đứa cháu nhỏ nhất, nhảy tung tăng quanh ông bà, reo lên
nổi vui mừng sẽ có một buổi tiệc thịnh soạn chiều nay. Nè,
khoai tây nóng hổi này. Ồ! bao nhiêu là món ngon! Bà Tiên
Hương Mộc ló hẳn đầu ra, nháy nhó với họ, rồi cùng bọn nhỏ
hô to: "Hoan hô, hoan hô!””
”Nhưng đó đâu phải là một chuyện kể!” - Đứa bé nghe xong
rồi thất vọng Ông lão nói:
”Ừ, cháu thì sành điệu lắm. Nhưng thử hỏi bà Tiên xem
sao!”
”Phải, đó không phải là truyện. Nhưng nó sẽ đến bây giờ!
Chính từ những thực tại hằng ngày, mới phát xuất những
truyện hay nhất. Không thế, thì sao hương mộc của ta lại mọc
ngay trên ấm nước?” - bà mẹ nói Rồi bà ôm thằng bé lên, áp vào ngực bà. Cành lá xum xê của
cây hương mộc bao quanh hai người, phủ kín như một vòm
xanh biếc. Bổng, tất cả cái vòm cây bay lên không trung, tuyệt
diệu! Bà Tiên cây hương mộc trở thành một cô gái diễm lệ,
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nhưng áo của cô vẫn là thứ vải xanh kết toàn hoa trắng. Trên
ngực cô, găm một cành hoa hương mộc, hoa kết vương miện
trên đầu tóc uốn cong. Mắt cô mở to, xinh đẹp. Chỉ nhìn đến cô
là đã mê mẫn rồi. Cô gái và đứa bé ôm sát vào nhau, đồng
trang lứa, hai tâm hồn hòa hợp. Tay trong tay, đôi lứa trẻ trung
ra khỏi vòm cây, đặt bước trong một khu vườn đầy hoa. Trên
thảm cỏ xanh, cái gậy của ông lão dựng bên một cột trụ. Đối
với hai đứa trẻ, cái gậy ấy là một sinh vật. Chúng cởi lên gậy,
đầu gậy láng bóng trở nên một đầu ngựa oai hùng cất tiếng hí
vang. Bờm đen lồng lên trong gió, bốn chân thon mạnh mọc ra.
Con ngựa thật là đẹp, thật là mạnh. Hai đứa trẻ ôm nhau ngồi
trên lưng ngựa, con vật sải vó trên bải cỏ xanh non, Hốp!
Bé trai nói:
”Chúng mình đã đi xa mấy dặm rồi. Mình đến thăm cái lâu
đài mà năm trước mình đã đến đó”.
Chúng nó phi ngựa vòng quanh bải cỏ, và cô gái, - ta biết
nàng là bà Tiên Hương Mộc - reo lên:
”Nè, anh, mình đang chạy trên cánh đồng quê. Anh có thấy
cái nhà của ông nông phu, với cái lò to tướng, trông giống như
cái trứng khổng lồ bên bức tường cạnh đường đó không? Cây
hương mộc trải cành bao phủ, con gà trống bới đống rác cục
cục gọi đàn gà mái. Anh trông kìa, chú gà ra dáng oai vệ, hách
quá! - Bây giờ mình đi qua nhà thờ, trên đỉnh đồi, giữa rừng
sồi, kìa, một cây sồi già cổi - Và kìa, cái lò rèn đỏ lửa, những
con người lưng trần hì hục đánh búa trên đê, tia lửa tung tóe
như pháo bông. Phi mau lên, anh! Mau đến lâu đài huy hoàng
nọ”.
Những gì cô bé vừa nói, diễn ra trước mắt hai người. Cậu
trai nhìn thấy từng chi tiết, mà thật ra, chúng nó chỉ chạy vòng
quanh bải cỏ. Rồi chúng nó đến trên đoạn đường bao quanh
bải, chúng gạch một ô vuông làm vườn. Cô bé lấy một đóa hoa
hương mộc trên mái tóc, cắm xuống vườn. Hoa nở thành cây,
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cây lớn lên, y như truyện chiếc đũa hương mộc của ông bà lão
thủa nọ, ở góc vườn Nyboder. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, đi
tung tăng trong vườn, cũng như hai ông bà lão lúc xưa. Nhưng
chúng không leo lên tháp tròn, hay vào vườn nhà Vua ở
Frederiksberg. Không, cô gái ôm ngang lưng cậu trai, và chúng
cất mình bay lên, xa, xa, trên toàn cõi đất Đan Mạch. Rồi mùa
xuân, rồi mùa hạ, rồi mùa thu, rồi mùa đông vùn vụt lướt qua.
Cậu bé nhìn mãn nhãn, hàng ngàn hình ảnh thu vào đôi mắt mở
to. Cô gái hát bên tai: "Cái đó, cái đó anh không bao giờ quên
được!”. Và trong bầu không khí, cây hương mộc tỏa mùi thơm
ngát. Cậu bé ngửi thấy mùi hoa hương mộc, mùi cây dẻ gai
nữa. Nhưng mùi hương mộc lấn áp tất cả, ngào ngạt trong
không gian, vì hoa hương mộc chất chứa trong lòng cô gái. Cậu
vừa bay, vừa nghiêng đầu vào ngực cô, ngây ngất mùi hương.
”Mùa xuân ở đây đẹp quá nhỉ!” - cô gái thốt lên - Hai trẻ
đang ở trong một khu rừng dẻ gai, nụ non mơn mởn, cây linh
lan xanh ngọc tỏa hương trên mỗi bước chân, và cây bách đầu
ông điểm hồng trong đám lá xanh tươi - ”Trời, ước sao mùa
xuân vẫn ở mãi trong rừng dẻ thơm Đan Mạch!”
”Mùa hạ ở đây đẹp quá!”- cô gái lại nói Hai trẻ đi ngang trước tòa lâu đài thời vọng tộc cổ xưa, với
những tường thành đỏ xám, với những mái nhà ngắm mình trên
khe nước lung linh. Trên mặt nước, bầy thiên nga nhởn nhơ bơi
lội, và lơ đãng nhìn lên lối đi êm vắng. Cánh đồng lúa mì lượn
lên như sóng biển. Hai bên đường đầy hoa đỏ, vàng. Hàng rào
hốt bố, dây bìm bìm lan tràn, trong một tư thế thiên nhiên.
Trăng lên cao, tròn vo, mập mạp. Những đụn rạ khô tỏa mùi
thơm trên cánh đồng vô tận. ”Không bao giờ mình quên những
thứ này”. Cô bé như tự bảo.
”Mùa thu ở đây đẹp quá!” Vẫn cô gái lên tiếng. Vòm trời
lên cao, càng cao, càng xanh. Rừng phong nhuộm đầy màu sắc,
đỏ, vàng, xanh lục, bầy chó săn rượt chạy, bầy chim trời vừa
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bay vừa ríu rít, bụi gai chen vào kẻ đá, biển màu xanh thẩm,
mang những cánh buồm trắng lướt êm. Và trong vựa, bà già,
thiếu nữ, trẻ con, lặt hạt hốt bố cho vào thùng làm rượu. Người
trẻ hát hò, bà già kể chuyện sơn thần, thủy thần. Thật không có
gì vui đẹp bằng.
”Mùa đông ở đây đẹp quá!” - cô gái thì thầm. Và những
ngọn cây, cành lá nhuộm màu trắng bạch, trông như những đốt
san hô trắng, và tuyết răn rắc dưới bước chân, tưởng như người
ta đi giày mới đóng. Và từ trời cao, những vệt sao trắng phơi
phới rơi. Trong phòng ấm cúng, cây giáng sinh huy hoàng ánh
sáng, có quà, có cả những món quà và sự vui vẻ lạc quan. Ở
thôn quê, tiếng vĩ cầm vang lên trong nhà kẻ nông phu, những
tấm bánh táo được tung lên. Cho đến con kẻ nghèo nhất cũng
nói: "Dù sao, mùa đông ở đây cũng vui lắm!”
Phải, vui lắm! Cô bé nói lên tất cả mọi sự ấy cho cậu bé, và
cây hương mộc luôn luôn tỏa mùi hương, luôn luôn lá cờ đỏ có
chữ thập trắng tung bay, lá cờ của chiếc tàu đã chở người thủy
thủ già của thành phố Nyboder - Và rồi cậu bé trở thành một
thanh niên, cậu ra đi trên thế giới mênh mông, xa lắm, đến
những xứ nóng có cây cà phê mọc đầy. Khi ra đi, cô gái lấy
một cành hoa hương mộc cô gài trên ngực áo, đem tặng người
thanh niên, cành hoa này được ép trong quyển Thánh ca, và ở
nơi xa lạ, mỗi lần người trai trẻ kia mở quyển sách này ra, luôn
luôn vẫn lật ra đúng chỗ đã ép cành hoa kỹ niệm, và anh càng
nhìn nó, nó càng trở lại tươi tốt hơn. Anh nghe như phảng phất
mùi hương rừng xứ Đan Mạch, và anh thấy rõ ràng giữa những
cành hoa, hình cô gái thoáng hiện với cặp mắt xanh, và lời thủ
thỉ:
”Mùa xuân ở đây đẹp lắm, mùa hạ, mùa thu, mùa đông ở
đây cũng đẹp!”
Và chàng trai trông thấy trong trí tưởng tượng hàng nghìn
hình ảnh.
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Như vậy, nhiều năm trôi qua, anh đã trở thành một cụ già,
Cụ đang ngồi với vợ dưới một cây nở đầy hoa, họ nắm tay
nhau, như hồi xưa ông cố và bà cố họ đã làm. Cũng như các cụ
cố, họ bàn đến lễ kim phối. Cô bé mắt xanh, mái tóc đầy hoa
hương mộc, từ trên cành cây gật đầu chào họ, và nói:
”Hôm nay là ngày lễ kim phối!”
Cô lấy hai đóa hoa trên hoa miện của cô, đặt một nụ hôn lên
đó, hai đóa hoa sáng lên, đầu tiên như bằng bạc, rồi như bằng
vàng, và khi cô đặt đóa hoa lên đầu hai kẻ gìa nua kia, thì mỗi
đóa trở thành một hoa miện vàng trên đầu họ. Hai cụ già ngồi
đó, như ông Vua và bà Hoàng hậu, dưới cây tỏa mùi hương
thơm ngát, trông giống như một cây hương mộc. Cụ ông kể
cho cụ bà câu chuyện của bà Tiên cây hương mộc, đúng như cụ
đã nghe người ta kể lúc cụ còn bé, cả hai đều thấy rằng câu
chuyện ấy sao giống như câu chuyện của đời họ, và đó là lý do
cho họ càng thích chuyện ấy hơn. Cô gái trên cây nói: "Phải,
đúng như vậy đó! Có người gọi tôi là bà Tiên cây hương mộc,
có người gọi tôi là Mộc Tinh, nhưng tên thật của tôi, là ”Kỹ
niệm”, và chính tôi ngự trị trên cây này, cây càng ngày càng
lớn, tôi biết nhớ lại, tôi biết kể lại! Hãy đưa tôi xem, ông còn
giữ đóa hoa ấy không?”
Cụ già liền lật quyển Thánh Ca, đóa hoa hương mộc còn đó,
vẫn tươi như mới ngắt hôm qua, bà Tiên Kỹ Niệm gật đầu, hai
ông bà già vẫn ngồi đó, với vòng hoa vàng trên đầu phản chiếu
ánh mặt trời đỏ ối buổi chiều. Họ nhắm mắt lại, và - đến đây
câu chuyện đã hết!
Cậu bé còn nằm trên giường, cậu không biết là đã nằm mơ,
hay đã nghe kể câu truyện ấy. Ấm trà còn trên bàn, nhưng
không có cây hương mộc nào mọc lên trên nắp ấm, và ông già
vừa kể chuyện sắp ra đi, và đã đi.
Cậu bé nói:
”Ồ! tuyệt quá! mẹ ơi! Con đã đến những xứ nóng!”
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Bà đắp chăn cho cậu bé cẩn thận, để cho cậu khỏi bị lạnh.
Bà nói:
”Con đã ngủ khi mẹ và ông cụ ấy cải nhau, xem đó là một
chuyện kể hay là chuyện thần tiên.
Cậu bé hỏi:
”Bà tiên cây hương mộc ở đâu rồi?”
”Bà tiên ấy còn ở trên ấm nước, bà ấy ở đó mãi!” - bà mẹ trả
lời -
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Cây kim vá
( Stoppenaalen )
Ngày xưa có một cây kim dùng để vá. Nó tự mãn lắm, vì tự
cho mình là cái kim để may. Bửa nọ, nó nói với mấy ngón tay
đang cầm nó:
”Này, nhìn cho kỹ cái gì mấy chị cầm đây. Đừng đánh mất
tôi đi nghe, rủi tôi rơi xuống tấm thảm, thì có thể không tìm tôi
ra đâu nhé. Tôi thanh cảnh thế này mà!”
Mấy ngón tay nói lại:
”Đừng có khoe khoang quá!”
Nhưng ngón tay vẫn cầm chặt cây kim.
”Thấy không,” - cây kim léo nhéo -”tôi đi qua là có một
đoàn tùy tùng theo sau!”
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Đó là sợi chỉ không kết nút ở sau. Mấy ngón tay đâm thẳng
cây kim vào chiếc giày của bà bếp, chiếc giày bị rách ở trên
ống, để vá nó lại. Cây kim bất bình:
”Thật là một công việc hạ tiện. Tôi không đâm vào giày đâu,
tôi sẽ gãy!”
Và nó gãy thật. Cây kim cự nự:
”Tôi đã nói rồi mà! Tôi mảnh mai lắm!”
Mấy ngón tay lại nghĩ:
”Cái đồ vô dụng!”
Nói vậy, nhưng vẫn giữ kim lại. Bà bếp đổ sáp lên mình nó,
rồi găm lên áo choàng.
”Này xem kìa, tôi bây giờ đã trở thành một cái kim gài đó!”
kim vá vẫn tự hào - ”Tôi biết luôn luôn tôi phải được đứng
hàng danh dự. Hừ, khi người ta có giá, thì người ta vẫn được
trọng vọng!”
Kim cười trong dạ, vì xưa nay không ai thấy kim cười lên
tiếng cả. Kim ta ngủ trên chiếc áo làm việc của bà bếp, oai vệ
như bà Hoàng ngủ trên xe tứ mã, và nó nhìn quanh bốn phía,
liếc qua chiếc kẹp bên ve áo, nó trịnh trọng hỏi:
”Xin mạn phép hỏi cô, cô có phải làm bằng vàng không? Cô
trông có bề ngoài khá đẹp đó, cái đầu cũng khá, nhưng phải cái
hơi nhỏ. Cô gắng làm sao cho nó to hơn một chút, chứ có phải
ai cũng có sáp bôi lên đầu đâu!”
Rồi cây kim vá ưởn mình lên một cách vinh vang, cho đến
nổi nó lìa ra khỏi thân áo choàng, và rơi xuống thùng nước bẩn
vừa đựng áo quần nhơ, đúng lúc bà bếp đổ thùng nước xuống
cống. ”Â, bây giờ thì ta đi du ngoạn đây, nhưng coi chừng cả
lạc đường mất đó nghe!” Kim ta vẫn đắc ý lẩm nhẩm –
Thật rồi, nó bị lạc. Kim lại nghĩ: "Mình quá thanh cảnh giữa
cuộc đời ô trọc này. Nhưng ta có lương tri, và đó âu là một sự
thỏa mãn rồi” Cây kim đứng thẳng người lên, vẫn không mất
tính lạc quan chút nào. Trong dòng nước cống, phía trên nó, có
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bao nhiêu đồ vật cũng chảy xuôi, nào cành cây khô, nào mảnh
vụn tờ báo - Kim tự bảo: "Trông mấy cái kia bị lôi cuốn kìa,
chúng nào có biết sự việc gì đang đe dọa chúng! Vì tôi nhọn
lắm, tôi đâm chết. Kìa, một chiếc đũa đang trôi qua, nó chẳng
nghĩ gì khác ở đời, chỉ biết đến ”đũa” thôi, nghĩa là chỉ nghĩ
đến mình. Và kìa, cọng rạ đang quay cuồng theo dòng nước!
Đừng có nghĩ lắm về mày, nghe ra, mày có thể va đầu vào tảng
đá! - Một tờ báo trôi lình bình! - Cái gì nó đang chứa trong
lòng đều bị quên lãng hết, mà nó vẫn cứ trải rộng ra! - Tôi thì
tôi im lặng hơn, và kiên nhẩn chờ thời. Tôi biết tôi là gì, tôi giữ
vững giá trị của tôi!”
Một ngày kia, xuất hiện một cái gì lóng lánh. Kim vá tưởng
là viên kim cương, nhưng thật ra, chỉ là mảnh ve chai, cũng khá
sáng. Cô kim bắt chuyện với chàng ta, tự giới thiệu là cái kim
thêu.
”Chắc anh là kim cương nhỉ?”
Ve chai đáp:
”Ừ, cũng tương tự như vậy!”
Hai cô cậu tưởng người đối thoại của mình là những nhân
vật cao quý lắm. Họ đều bàn tán chỉ trích cái tánh kiêu căng tự
hào của người đời. Kim vá kể lể:
”Tôi ở trong cái hộp may của một vị tiểu thư, và vị tiểu thư
ấy làm đầu bếp. Mỗi tay của cô có năm ngón, tôi chưa từng
thấy cái gì hoàn hảo bằng năm ngón tay ấy, và nó sinh ra là để
nâng niu tôi, đem tôi ra khỏi hộp, rồi đặt tôi vào hộp.”
Ve chai hỏi:
”Mấy ngón tay ấy có sáng long lanh không?”
”Long lanh hả? Không, nhưng thật là oai vệ! Đó là năm anh
em, đẻ ra là ”ngón tay”, chúng đứng thẳng lên sóng vai nhau,
mặc dầu có ngón dài ngón ngắn. Ngón cái ngắn và mập, đứng
ra ngoài hàng. Nó chỉ có một nếp nhăn sau lưng, chỉ có thể
chào ai một lần thôi, nhưng chú ta nói rằng nếu người ta chặt
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chú đi, thì người ta không thể đi thi hành nghĩa vụ quân dịch
được. Ngón trỏ thì hay đút đầu vào trong đường, trong dấm, và
chỉ lên mặt trời mặt trăng, và chính nó nhận trên cán viết khi họ
viết. Ngón giữa vênh váo nhìn qua đầu mấy ngón kia. Ngón áp
út mang một chiếc nhẩn quanh bụng, tỏ vẻ tự mãn lắm. Ngón
út chẳng làm gì hết trọi, chỉ chơi đùa thôi, và cho đó là một
vinh dự lớn. Vì nó mà tôi bị rơi vào thùng nước bẩn.”
Một luồng nước ào vào thêm, kéo cái ve chai đi xa.
”Thôi, nó đi rồi! - Cây kim la lên - ”Nó đi xa hơn, còn tôi,
tôi vẫn ở đây, tôi mảnh mai lắm, nhưng đó là nổi tự hào của tôi,
cái đó đáng kính lắm!”
Cây kim vẫn đứng thẳng và suy nghĩ mông lung. ”Tôi nghĩ
có lẻ tôi sinh ra trong một tia sáng mặt trời, vì tôi vừa thanh
cảnh vừa sáng sủa! Và hình như tia sáng mặt trời luôn luôn có
ý tìm tôi ngay từ dưới lòng suối. Than ôi, tôi mảnh mai quá, mẹ
tôi làm sao tìm ra tôi được! Nếu con mắt tôi không bị sứt mẻ,
thì chắc tôi sẽ khóc rồi. Nhưng tôi không khóc - khóc không
đẹp!”
Ngày nọ, bọn trẻ con lội xuống rảnh nước, lục lọi tìm tòi
những cái đinh rỉ, vài đồng xu keng, vài vật lỉnh kỉnh. ”Au!”
một đứa trẻ bị kim chích vào tay la lên. ”Cái vật gì kỳ quá!”.
Kim vá cải lại ngay:
”Tôi không phải là một cái vật gì. Tôi là một thiếu nữ!”
Nhưng chẳng ai nghe tiếng nó. Lớp sáp bị gọt đi, cây kim
trở nên đen xì, nhưng không hề gì, màu đen càng tăng thêm vẻ
mảnh mai của nó. Kim tưởng mình còn thanh lịch hơn xưa nữa.
”Kìa, một cái vỏ trứng trôi kia kìa!”
Bọn trẻ la lên, rồi lấy cây kim đâm vào vỏ trứng. Kim tự
nói: "Bức tường trắng, điểm mình đen, thật là nổi bậc. Càng
thêm giá trị cho ta. Ít nhất người ta cũng có thể nhìn thấy mình
rõ ràng hơn. Vái trời mình đừng bị say sóng, nếu bị, chắc mình
gãy mất”.
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Nhưng kim ta không say sóng mà cũng không gãy. Cô ta lại
nói: "Để chống lại bệnh say sóng, không gì hơn có một cái
bụng bằng thép, và luôn luôn nhớ rằng mình có chút hơn
người. Hết đau rồi! Thật càng mảnh mai, càng dễ chịu đựng” ”Rắc!” - cái vỏ trứng la lên - Một chiếc xe bò đi ngang qua
mình nó - ”Ôi chao! nặng dữ hé!” - Kim vá nói lên - ”E mình
rồi sẽ say sóng mất. Tôi gãy, trời ơi! tôi gãy!”
Nhưng kim vẫn không gãy. Cả chiếc xe bò đi lên trên mình
nó, nó nằm dài ra. Và bây giờ có thể nó còn nằm ở đó!”
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Cái chuông
( Klokken )
Buổi chiều, trên những con đường hẹp giữa phố lớn, khi mặt
trời xuống và mây sáng lên như dát vàng giữa những ống khói
cao, người này người kia đều nghe một tiếng lạ, giống như
tiếng chuông nhà thờ. Nhưng chỉ nghe được một lát thôi, vì
tiếng rầm rầm của xe, tiếng ồn ào của phố, lấn áp nó liền.
Người ta nói: "Đó, tiếng chuông chiều! Trời sắp tối rồi”.
Những ai còn đi ngoài thành phố, nơi các ngôi nhà thưa
thớt, cách nhau bởi những mảnh vườn nho nhỏ, những đám
ruộng lơ thơ, họ sẽ thấy bầu trời về chiều đẹp hơn, họ nghe rõ
hơn tiếng chuông, phỏng chừng như vang lên từ một ngôi nhà
thờ ở trong rừng sâu thơm ngát, rồi người ta nhìn về phía đó,
vẻ kính cẩn.
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Thời gian qua, người ta tự hỏi: "Có thật có một ngôi nhà thờ
đâu đó trong rừng không? Cái chuông ấy có một thứ tiếng đặc
biệt, oai vệ quá. Hay là bọn mình thử đến đó xem sao?”. Rồi
người giàu thì đi bằng xe, người nghèo đi bộ. Nhưng con
đường đối với họ quá xa. Khi đến một cụm liễu mọc bên bờ
rừng, họ ngồi xuống, ngẩng mắt nhìn lên những cành cây dại,
họ tưởng đã vào giữa rừng rồi. Người thợ làm bánh của thành
phố đến đó, dựng lên một cái lều, rồi một người làm bánh khác
lại đến, dựng lều, treo một cái chuông trước lều. Cái chuông ấy
sơn hắc ín, để cho khỏi gió mưa làm hư hỏng, và nó không có
dùi đánh. Rồi khi mọi người trở về phố, ai ai cũng tấm tắc khen
cuộc du ngoạn vừa qua rất là lãng mạn, có nghĩa là nó có một
mùi vị hơn thường. Ba người quả quyết rằng họ đã xuyên qua
hết cả khu rừng, và tai họ vẫn luôn luôn nghe tiếng chuông
huyền diệu. Ba người kia lại cho rằng tiếng chuông phát ra từ
thành phố. Một người trong bọn soạn ra một bài hát, nói lên
rằng tiếng chuông ngân lên như tiếng người mẹ nói với đứa con
yêu quý và rằng tiếng chuông là một điệu nhạc thanh thoát vào
bậc nhất.
Hoàng Đế xứ ấy cũng lưu ý đến chuyện tiếng chuông, và
người hứa rằng kẻ nào tìm được nơi xuất phát của tiếng chuông
kia, sẽ được phong chức ”người đánh chuông của thế giới”,
mặc dầu không thực sự có chuông.
Người ta đổ xô vào rừng mong đạt được cái chức vụ danh
giá ấy, nhưng chỉ có một người trở lại, với một lời giải thích
mơ hồ. Thật ra không có ai đi sâu vào rừng hết, và chính người
nọ cũng vậy, nhưng anh ta quả quyết rằng tiếng chuông phát ra
từ một con cú, ở trong một cây bộng, một con cú tinh khôn,
hay đánh đầu vào thân cây, và anh ta không thể nói chắc rằng
tiếng vang ấy phát ra từ đầu con cú, hay từ thân cây rỗng. Anh
cũng được lảnh chức vị ”Người đánh chuông thế giới” ấy. Rồi
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mỗi năm, anh ta viết một bài xã luận về con cú. Nhưng không
ai biết gì hơn nữa.
Rồi đến một ngày cử hành lễ Thánh Trí. Ông cố đạo nói rất
nhiều, nói rất hăng. Đám người chịu lễ rất là cảm động, với họ,
đó là ngày trọng đại, ngày mà đứa bé con trở thành người lớn,
tâm hồn trẻ con được chuyển qua một thể xác nghiêm trang
hơn.
Hôm đó là một ngày nắng ráo tốt đẹp, những người chịu lễ
ra khỏi thành phố, và từ trong rừng vang lên một tiếng ngân rõ
ràng hơn ngày thường của cái chuông bí mật. Đám người kia
nảy ra ý định đi vào rừng, ai cũng thích thú, trừ ba người: một
cô gái, cần phải về nhà để thử bộ y phục dạ hội, vì cũng tại
buổi dạ hội ấy, và y phục ấy nên cô cần được chịu lễ Thánh Trí
hôm nay, nếu trái lại thì không được, người thứ hai là một đứa
bé trai nghèo vì phải mướn áo và giày của con ông chủ, nên
phải về gấp để hoàn lại giày và áo vào một giờ nhất định; kẻ
thứ ba, là môt chú nhỏ, chú này thường không dám đi đâu xa
mà không có cha mẹ đi theo, và chú sẽ luôn luôn là môt đứa bé
ngoan, dù đã chịu lễ Thánh Trí, và rằng người ta không nên chế
nhạo chú! - nhưng họ vẫn chế nhạo chú bé như thường Vậy là thiếu mất ba người. Những người khác vội vàng chạy
đi. Mặt trời chiếu sáng, chim hót líu lo, người người hát theo,
cùng nắm tay nhau, họ không có địa vị trong xã hội, và người
đã chịu lễ Thánh Trí đều xem nhau như con của Chúa. Nhưng
rồi hai đứa nhỏ nhất mệt mỏi, phải trở về thành phố trước. Hai
cô gái nhỏ ngồi xuống, lấy lá đan vòng quanh đầu, hai cô cũng
không đi theo nốt. Khi những người khác đến cụm liễu, nơi có
cái lều của người thợ làm bánh, họ nói: ”Đây rồi, chúng mình
đã đến nơi. Nào có cái chuông ở đâu, người ta chỉ tưởng tượng
ra đó thôi”. Ngay lúc đó, tự trong sâu thẳm rừng rậm, tiếng
chuông lại vang lên, êm dịu, và trang nghiêm, làm cho vài
người thanh niên quyết chí đi xa thêm chút nữa. Rừng dày quá,
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rậm rạp lá cây, đi vào thật là khó nhọc. Cây linh lan và cây
bách đậu ông mọc cao hơn thường, bìm bìm và cây gai vắt từ
cây này qua cây khác, như những vòng dây xanh, chim sơn ca
hót, tia nắng mặt trời đùa giởn trên cành. Ồ! Thật là tuyệt diệu.
Nhưng đó không phải là một con đường cho con gái đi nổi, họ
không muốn bị rách áo. Ở đó, có những tảng đá to lớn phủ rêu
đầy màu sắc. Người ta nghe nước suối róc rách chảy, và nói lên
”Lúc cờ lúc, cờ lúc…”.
”Không lẽ đây là tiếng chuông đó sao?” một thanh niên nói
lên và nằm sát xuống đất, lắng tai nghe. ”Mình phải xem kỹ
mới được”. Anh ta nằm yên đó để cho những người khác đi xa.
Đoàn người đến một ngôi nhà bằng vỏ cây và lá cây. Phía
trên một cây cổ thụ nghiên mình, để lòng thòng những trái táo
thiên nhiên, như muốn đổ tất cả nguồn lợi kia trên mái nhà,
một mái nhà bao bọc hoa hồng cánh dài cong xuống tận móng
nhà, và ở nơi móng đó, treo lũng lẳng một cái chuông nhỏ. Phải
chăng đây là cái chuông mà mọi ngưòi nghe tiếng vang? Ai
cũng nói vậy, chỉ trừ một người, anh ta cho rằng cái chuông
này nhỏ và mỏng quá, làm sao phát tiếng nghe xa được như
vậy, và rằng phải có một thứ tiếng khác mới có thể làm cho
lòng nguời rung động được. Người nói đó là con một ông Vua,
nên mọi kẻ khác đều nói: ”Con người như hạng người này khi
nào cũng muốn khôn hơn người ta”. Họ để cho anh chàng tiến
sâu vào rừng một mình, và anh ta càng đi xa, càng cảm thấy
ngực mình bị đè nặng bởi nơi cô tịch của rừng rậm, nhưng anh
vẫn nghe tiếng chuông nhỏ phát ra từ nhà ông hàng bánh, và
thỉnh thoảng ngọn gió đưa đến tai anh tiếng hát của bọn người
đang uống trà.
Tiếng chuông càng rền hơn, lảng vảng tiếng phong cầm,
dóng lên từ bên phía trái, phía trái tim.
Có tiếng xào xạc trong bụi cây, rồi một đứa nhỏ trai xuất
hiện trước mặt con vua, một đứa bé mang guốc, với một cái áo
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cụt ngũn, để lòi cả cánh tay ra ngoài. Hai đứa nhỏ nhận nhau ra
ngay, vì đứa kia chính là tên nhỏ phải về gấp sau buổi lễ Thánh
Trí, để trả giày và áo cho con chủ. Sau đó anh ta mang lại đôi
guốc và bộ quần áo nghèo nàn, rồi đi một mình vào rừng, vì
tiếng chuông quá to và quá nghiêm trọng anh không thể cuỡng
lại nỗi. Con vua nói: ”Này, bọn mình đi với nhau nghe”.
Nhưng đứa bé nghèo lúng túng trong bộ quần áo xấu xa của
nó. Nó cố kéo tay áo ra, và nói rằng sợ đi chân không chậm quá
không theo kịp đứa kia. Hơn nữa, nó nghĩ rằng nên tìm quả
chuông về phía bên phải, vì cái gì to lớn và oai nghi đều từ bên
phía ấy mà ra cả.
”Vậy thì chúng mình không gặp nhau đâu nữa” chàng con
vua nói vừa gật đầu chào đứa bé nghèo. Anh nầy phóng mình
vào trong bụi rậm, gai xé áo anh, mặt, tay, chân anh đều rướm
máu. Con vua cũng bị cào rách vài chỗ, nhưng mặt trời chiếu
sáng con đường anh đi, và chúng ta cùng đi theo anh, vì anh là
đứa bé can đảm. Anh lẩm bẩm: ”Ta phải tìm ra quả chuông, dù
phải đi đến cuối trời”. Bầy khỉ lì lợm chuyền trên cây, cười
khắc khắc lộ cả hàm răng. Chúng nói với nhau: ”Hay là bọn
mình đè bẹp thằng này coi. Nó là con vua đó”. Hoàng tử nhỏ
tiếp tục đi, không cần để ý đến ai cả, càng đi sâu vào rừng, ở đó
hoa nở rộ, trông thật là đẹp, đẹp hơn bất cứ ở đâu. Hoa lý hình
ngôi sao có đường gân đỏ ối, hoa uất kim hương xanh da trời
long lanh dưới ánh dương quang, những cây táo với những trái
tròn láng như bong bóng xà phòng, hãy tưởng tượng những cây
ấy rực rỡ biết bao nhiêu! Đây đó, trên bải cỏ xinh tươi, bầy hưu
nai đùa giỡn giữa các cây sến và cây dẻ gai đẹp tuyệt vời, chỗ
vỏ cây nứt ra, dây gai leo vào, cũng có những chặng rừng rộng
rãi, với vài chiếc hồ con, trong đó bầy thiên nga bơi lội đập
cánh. Con vua đứng lại chốc lác, và lắng tai nghe. Lắm lúc, anh
tưởng tượng tiếng chông phát ra từ đáy hồ sâu, nhưng rồi anh
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biết là không phải, vả lại tưởng là nó đến từ xa hơn nữa, sâu
hơn trong rừng Rồi mặt trời xuống, bầu trời đỏ rực lên một lát, rồi tất cả đều
yên tỉnh. Hoàng tử quỳ xuống hát bài kinh chiều, nói: ”Không
bao giờ ta tìm thấy cái chuông kỳ diệu ấy, hoàng hôn đã xuống,
đêm đã về, đêm tăm tối. Nhưng ta vẫn còn thấy mặt trời tròn
xoe, đỏ ối, trước khi nó chìm vào đất. Ta sẽ leo lên tảng đá to
kia kìa, tảng đá cao bằng thân cây cao nhất. Bám vào dây gai,
rể cây, anh bò trên những tảng đá rêu phong, có rắn nước quấn
quanh, có ếch nhái kêu vang - rồi anh ta cũng lên được đỉnh
cao, trước khi mặt trời tắt hẳn. Ồ! Quang cảnh lộng lẫy biết
bao! Biển khơi, biển rộng oai hùng đổ sóng lên bờ, trãi dài ra
trước mắt anh, mặt trời sáng rực một đám, ngay nơi đất và trời
gặp nhau, tất cả hồng lên như đám cháy, rừng hát và bể hát, và
lòng anh hát với bể rừng. Thiên nhiên giống như một ngôi
thánh đài nghiêm kính, mà thân cây và những đám mây yên
lặng là những cột trụ, hoa và cỏ là thảm nhung dệt, và bầu trời
là cái vòm mênh mông. Ở trên cao, màu đỏ bổng tắt đi, khi mặt
trời lặng hẳn, nhưng hàng triệu ngôi sao thắp sáng lên, hàng
triệu ngọn đèn bằng kim cương long lánh. Người con vua dang
hai tay lên trời, về phía biển, vào phía rừng - Chính trong lúc
ấy, từ bên phải đứa bé mang guốc và quần áo nghèo nàn, đứa
bé nghèo xuất hiện. Nó đến theo con đường của nó, và cũng
mau như cậu con vua. Chúng nó nắm tay nhau chạy vào ngôi
thánh đài của thiên nhiên và của thi ca. Trên đầu chúng, chiếc
chuông vô hình vẫn ngân nga, và nhiều vị thiên thần hạnh phúc
bay lượn, múa nhảy quanh chiếc chuông ấy, tiếng hát Halleluja
vang vang -
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Bà nội
( Bedstemoder )
Bà rất già, có nhiều nét răn và mái tóc bạc trắng, nhưng hai
mắt bà long lanh như hai ngôi sao, còn đẹp hơn sao nhiều, vì
hai mắt bà trông hiền từ dịu dàng và xinh. Bà biết nhiều câu
chuyện hay lắm. Bà mang một cái áo thêu nhiều hoa và hoa
lớn, bằng lụa dày, kêu xào xạt khi bà di động.
Bà nội hiểu biết nhiều, vì bà sống lâu trước ba mẹ, đó là
điều chắc chắn. Bà nội có một quyển sách Thánh Ca có những
cái gài sách bằng bạc dày và luôn luôn đọc quyển sách ấy.
Trong quyển sách, có ướp một hoa hồng, nó trở thành dẹp lép
và khô, nó không đẹp bằng những hoa hồng của bà trong bình,
nhưng bà mỉm cười với cành hoa khô ấy một cách thành kính,
lắm lúc nước mắt bà chảy ra. Vì sao bà nội lại thích nhìn đóa
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hoa khô tàn ấy trong quyển sách? Bạn có biết vì sao không?
Mỗi lần nước mắt bà nhỏ xuống hoa, màu sắc của nó tươi lại,
đóa hoa lại nở lên, và tất cả gian phòng đều ngát mùi hương,
mấy bức tường mờ đi như sương khói, và chung quanh đều là
cây cối xanh tươi, cánh rừng xinh tươi, với ánh mặt trời chiếu
qua cành lá, và bà nội - trời! bà rất trẻ, bà là một cô gái mỹ
miều, mái tóc uốn vòng hoe vàng, má đầy và tươi, với đôi mắt,
đôi mắt dịu hiền trông rất khả ái, phải, đôi mắt của bà đến nay
cũng như vậy. Gần bên cô gái ấy, một chàng trai đang ngồi,
một chàng trai trẻ, mạnh và đẹp. Chàng đưa cho cô một đóa
hoa hồng, và cô cười - dù sao nụ cười ấy không giống nụ cười
ngày nay của bà nội! - mà cũng giống chứ, nụ cười ta thấy đó!.
Chàng trai ra đi, đóa hoa hồng được ép vào quyển Thánh ca, và
bà nội - vâng, bà lại đang ngồi đó, một bà già đang nhìn đóa
hoa tàn phai trong sách.
Bây giờ, bà nội đã mất! - Trước kia, bà ngồi trên ghế bành,
và kể một câu chuyện, dài, và hay ho:
”Và bây giờ câu chuyện đã chấm dứt,” - bà nói - ”nhưng tao
mệt lắm rồi, để cho ta ngủ một giấc đi!”
Bà tựa mình trên lưng ghế, lấy hơi, và ngủ. Nhưng bà ngồi
yên bất động, vẻ mặt an tỉnh và sung sướng, hình như nó rạng
rỡ lên, và mọi người nói rằng bà đã chết.
Bà được đặt trong một chiếc hòm đen, thân hình phủ kín
trong lớp nỉ trắng, bà đẹp, mặc dù mắt bà đã khép lại, những
nét răn biến mất, miệng mỉm cười. Tóc bà trắng bạc, trông bà
khả kính, nhưng người ta không sợ khi nhìn người chết, vì đó
vẫn là bà nội hiền từ, tốt bụng.
Trên ngôi mộ bà, sát chân tường nhà thờ, người ta trồng một
cây hồng, cây nở đầy hoa, và con họa mi hót trên đó. Trong
nhà thờ, đàn phong cầm đánh lên những khúc Thánh ca tuyệt
diệu, in trong quyển sách đặt dưới đầu người chết. Mặt trăng
chiếu xuống ngôi mộ, nhưng người chết không còn ở dưới đó
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nữa. Bọn trẻ con ban đêm có thể yên ổn đến ngắt một đóa hoa
hồng trên bức tường nghĩa địa. Một người chết biết nhiều
chuyện hơn tất cả chúng ta, những người sống, người chết biết
sự hoảng sợ của chúng ta nếu thấy một người chết hiện ra.
Người chết lại tốt hơn chúng ta, vì vậy họ không trở lại. Đất
trên chiếc áo quan, quyển Thánh ca và trang giấy trong đó đều
thành bụi, cành hoa hồng và những kỹ niệm của nó cũng thành
ra bụi. Nhưng ở bên trên, vẫn nở ra những đóa hồng mới, và
trên đó con chim họa mi vẫn hót, đàn phong cầm vẫn diễn tấu.
Người ta nhớ đến bà nội già với cặp mắt hiền từ, luôn luôn trẻ.
Cặp mắt không bao giờ chết! Mắt chúng ta, ít nhất là một
lần, phải thấy bà, trẻ và đẹp, như khi bà hôn đóa hồng lần đầu
tiên, đóa hoa tươi hồng, bây giờ đã trở thành tro bụi trong ngôi
mộ.
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Gò đống của chư thần
( Elverhøj )
Bầy cắc kè chạy hoảng trong các vết rạn nứt của một thân
gìa cổi. Chúng hiểu nhau, vì chúng đều nói ngôn ngữ cắc kè.
Một con nói:
”Sao ầm ỉ rộn ràng trong ngôi gò của Chư thần vậy? Đã hai
đêm nay, tao không nhắm mắt được vì tiếng ồn ào đó, thật là
còn tệ hơn là tau bị đau răng nữa, những lúc đó, tao cũng
không ngủ được!”
Con thứ hai nói:
“Chắc chuyện gì trong đó. Người ta nâng cái gò lên trên bốn
cái trụ đỏ (1), cho đến lúc gà gáy sáng, người ta làm cho thông
khí, và những thần nữ tập nhảy những điệu mới, điệu nhảy có
dậm chân thình thịch. Chắc có chuyện gì xảy ra!”
Con thứ ba tiếp:
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“Phải, tao có nói chuyện với một con trùn quen biết, con
trùn đi thẳng vào ngôi gò, ngày đêm đục đất trong đó. Nó nghe
nhiều chuyện lắm, con vật khốn nạn ấy không thể thấy gì được,
nhưng về nghe và sờ mó, thì là tài năng của nó. Ở trong gò các
Thần, người ta chờ đợi khách lạ, những vị khách qúy, nhưng
ai? Con trùn không muốn nói, hay chắc chắn là nó không biết.
Tất cả những con đom đóm đều được gọi đến, để làm cuộc
rước đèn, như người ta thường nói. Vàng, bạc đầy tràm trong
gò, sẽ được chùi rửa và đem phơi dưới ánh trăng”
Bọn cắc kè kia lại hỏi:
“Những người khách lạ ấy là ai nhỉ? Cái gì xảy ra trong đó?
Lắng nghe kìa, ồn ào quá sức!”
Vừa lúc đó, ngôi gò các vị Thần được mở ra, và một bà
Thần, không có lưng (2), nhưng ngoài ra, bà ăn bận rất đàng
hoàng. Bà vừa chạy lon ton đến, đó là bà vú già của vua các vị
Thần, bà là một người bà con xa của ông, và mang trên trán
một trái tim bằng hổ phách. Ồ! Xem bà đan bằng chân, lẹp kẹp,
lẹp kẹp. Quái, bà chạy lon ton quá mau, bà đi đến cái ao bùn,
nơi ở của bọn chim ăn muỗi. Bà nói với chúng:
“Anh được mời đến gò của chư Thần đêm nay. Nhưng các
anh có thể giúp tôi một việc này không? Xin nhờ anh truyền
đạt giấy mời giùm. Các anh cũng nên làm chút việc có ích, vì
các anh đâu có việc nhà việc cửa gì? Chúng tôi sẽ có vị khách
quý, những ông chúa quỹ, là những vị quan trọng, cho nên Vua
và các vị Thần sẽ ra mắt”
Con chim ăn muỗi hỏi:
“Tôi sẽ đi mời ai?”
Bà già đáp:
“Tốt, ai cũng có thể đến dự dạ hội, người cũng được, cần
nhất là người nào biết nói trong giấc ngủ, hoặc có làm cái gì
theo lề lối của chúng tôi. Nhưng trong bửa tiệc lớn đầu tiên,
phải chọn lựa kỹ càng, chúng tôi chỉ muốn mời những kẻ cao
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quý nhất. Tôi cũng có bàn luận với ông Vua Thần, rằng chúng
ta cũng có thể mời những con ma được. Vua Thủy tộc và các
cô con gái của ông sẽ là các vị khách được mời trước tiên, thật
ra họ cũng không thích lên đất, nhưng chúng ta sẽ cho họ một
tảng đá ướt để ngồi, hay hơn nữa, và tôi nghĩ rằng họ sẽ không
từ chối lần này. Tất cả những ông Vua quỹ hạng nhất, có đuôi,
ma thủy tộc ở suối, và các ông Thần lùn, chúng ta cần tất cả
hạng ấy, và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không nên quên con
heo nái thường sinh sống trong các nghĩa địa, con ngựa ba chân
hay báo hung tin, con vật quỹ quái thường trừng phạt kẻ ác, và
cũng ở trong nghĩa địa. Đúng ra chúng đều thuộc hạng giáo
phẩm, khác chúng ta, nhưng đó là nghề nghiệp của họ, và họ
cũng là chỗ bà con, đến thăm viếng chúng ta luôn”
“Tốt!”
Chim ăn muỗi đáp, và bay đi mời quan khách.
Bọn Thần nữ đã nhảy múa trên gò các chư Thần, họ vũ với
những tấm khăn choàng dệt bằng sương và ánh trăng, thật thú
vị cho người nào ưa thích.
Ở chính giữa phía trong ngôi gò, phòng lớn được quét dọn
rất kỹ càng, mặt đất được rửa bằng ánh trăng, những bức tường
đều được bôi thứ mỡ của phù thủy, tất cả đều chói sáng như
những cành hoa uất kim hương dưới ánh sáng mặt trời. Trong
bếp, có những con nhái to đang nướng, những thứ da trăn nước
đựng đầy ngón tay con nít, và những món rau trái bằng trứng
cóc, những mõm chuột và cây độc cần, bia làm bằng sương
mù, rượu tiêu thạch lấy trong các hầm chôn người, tất cả đều là
thứ hảo hạng. Về phần bánh kẹo, thì có đinh đóng sét, kính cửa
sổ nhà thờ.
Ông Vua già của chư Thần đã đánh bóng cái vương miện
vàng của ông với hắc thạch nghiền nhỏ, thứ tốt nhất, thật ra
cũng khó lắm mới tìm ra được các thứ đó.
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Trong phòng ngủ, màn được kéo lên và cột lại bằng nước
miếng rắn nước. Người ta có thể tưởng tượng sự huyên náo đến
chừng nào.
Bà vú già tiên nữ nói:
“Bây giờ thì lau chùi bằng lông ngựa, làm nệm với những
cái chủi bằng lông măng của lợn, và như thế tôi nghĩ đã xong
xuôi mọi việc!”
Cô Công chúa út của Vua hỏi:
“Thưa cha, con có thể biết những vị khách quý ấy là ai
không?”
Vua đáp:
“Hừ! rồi cha cũng phải nói. Hai đứa trong bọn con gái của
cha phải sẳn sàng để làm lễ hôn phối. Hai đứa sẽ ra đi sau lễ
ấy. Ông Vua Quỹ trên kia, ở Na Uy, ông Vua đang ngự trì thái
ấp Dovre, sở hữu chủ bao nhiêu là lâu đài bằng đá hoa cương,
và một cái mỏ vàng giá trị nhiều hơn người ta ước lượng, sẽ
đến đây với hai đứa con trai đi tìm vợ. Ông Vua già ấy là một
ông già Na Uy thẳng thắn, vui tính, mà cha đã quen thân ngày
xưa, lúc còn xưng hô mày tau với nhau, ông ta đến để tìm gặp
lại vợ ông đã chết rồi, bà là con ông Vua của mũi đất cát ở
Møen. Người ta nói ông giữ gìn và thương yêu vợ ông lắm.
Trời! Sao cha nóng lòng mong gặp ông ấy quá!. Bọn con trai
ông, theo người ta nói, là những đứa con mất dạy, kiêu căng,
nhưng có lẻ người ta không được công bằng lắm, chúng nó sẽ
trở nên tốt một khi chúng nó được giữ gìn vào khuôn phép.
Cha mong rằng các con sẽ dạy cho chúng điều hay lẽ phải!”
“Khi nào họ đến?” - một cô Công chúa hỏi “Cái ấy tùy thuộc vào thời tiết và gió”, - Vua đáp- “Họ đi
bằng cách tiện lợi nhất. Họ sẽ đến đây trên một chiếc tàu thủy
cũ kỹ. Cha rất muốn họ đi ngang qua nước Thụy Điển, nhưng
ông già không đồng ý. Ông ta không hợp thời lắm, cha không
thích điều ấy!”
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Vừa lúc ấy, hai con đom đóm ma trơi lon ton bay đến, một
con bay mau hơn con kia, nên đến trước. Chúng la lên:
“Khách đến kìa! Khách đến kìa!”
Vua Thần nói:
“Đưa cái vương miện cho ta, ta sẽ ra đứng dưới ánh trăng!”
Các cô con gái ông vén tấm khăn choàng lên, và quỳ chào
kính cẩn.
“Đây là một cái gò ư?” - anh con trai nhỏ nhất chỉ vào một
cái gò của chư Thần hỏi -“Trên kia, ở Na Uy, ta gọi đó là một
cái lỗ!”
Ông Vua Quỹ nói:
“Các con, cái lỗ đi xuống, còn cái gò nhô lên. Cặp mắt bây
để ở đâu?”
Điều làm cho chúng kinh ngạc, là chúng hiểu ngôn ngữ này
một cách dễ dàng.
Vua tiếp:
“Thôi, đừng có nói bậy bạ nữa. Người ta có thể lầm tưởng
rằng các con là những đứa mất dạy!”
Rồi mấy cha con đi vào trong gò, nơi đó đã có một số đông
quan khách quý ăn diện sang trọng. Họ ùa vào mau lẹ như lính
nghe kèn thổi. Tất cả đều sạch sẽ và tươm tất. Bọn Thủy tộc
ngồi trong một cái bể nước, chúng cho rằng cũng thoải mái như
ở nhà chúng. Mọi người đều theo lề lối và cách thức vào bàn
ăn, trừ hai đứa con trai Na Uy, chúng ngồi gác chân lên bàn.
Chúng cho rằng chúng làm gì cũng được. Ông Vua Quỹ la:
“Đừng đặt chân vào các dĩa thức ăn!”
Bọn con trai ông cũng vâng lời, nhưng không phải liền tức
khắc. Chúng chọc nhột người con gái ngồi cạnh bằng những
trái thông chúng mang trong bọc áo. Chúng cởi giày ra để chân
được khỏe, và trao cho kẻ hầu giữ giày.
Nhưng cha chúng, ông Vua già ở Dovre lại rất khác biệt,
ông nói về các xứ ở Na Uy nguy nga, những ngọn thác nước
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cao đổ xuống, bọt tung trắng xóa, tiếng ầm ầm như sấm lẫn
tiếng phong cầm. Ông kể về con cá hồi trong tia nước phun ra,
nhảy múa theo điệu thủy cầm của bọn quỹ lùn. Ông kể lại
những đêm đông sáng ngời, khi lục đạc vang lên, và bọn con
trai đốt đuốc chạy trên mặt tuyết phẳng lì, trong suốt cho đến
nổi những con cá chạy hoảng lên dưới chân họ. Ồ! Ông ta biết
kể chuyện khá lắm. Điều gì ông nói ra, mọi người đều nghe
thấy như đang xảy ra trước mắt, cũng giống như cái lưỡi cưa
đang di dộng, cũng như bọn trai gái đang hát, nhảy điệu hốp la!
Bỗng chợt ông Vua Quỹ già cúi xuống bà vú già các Tiên
nữ, hôn bà một cái hôn kêu dòn, như chú hôn cháu. Sự thật họ
không bà con gì với nhau cả.
Rồi, các Tiên nữ nhảy múa, bước chậm, bước mau, rất hợp
với họ, rồi đến vũ nghệ thuật. Hay, như người ta nói, điệu vũ
không cần nhịp. Trời! quả họ rất thạo nghề chơi chân, người
xem không biết đâu là tay, đâu là chân, lẩn lôn vào nhau như
các mảnh cây bào, và quay cuồng quá cho đến nổi con ngựa
“mang tin xấu” phải ra khỏi bàn ăn.
“Prrrrr!” - Ông Vua Quỹ nói - “thật là một cuộc chơi chân
hổn độn ồn ào. Nhưng các nàng này còn biết gì ngoài việc
nhảy, chơi chân và quay cuồng?”
“Anh sẽ thấy!” - ông Vua Tiên nữ nói Rồi ông bảo cô gái út ra trình diện. Cô mảnh mai và trong
suốt như ánh trăng, đó là cô gái đẹp nhất trong đám chị em cô.
Cô lấy một chiếc đũa trắng cho vào miệng, và bổng nhiên cô
biến mất: đó là nghệ thuật của cô. Nhưng ông Vua Quỹ không
thích trò nghệ thuật ấy nơi vợ ông, và ông cũng tin rằng các
con ông cũng chẳng ưa gì thứ đó.
Cô thứ hai biết đi bên cạnh chính mình, như một cái bóng,
điều ấy bọn quỹ không thể làm được.
Cô thứ ba là một loại khác.
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”Nó có học tại sở làm ruộng trong ao bùn” (3) - cha cô nói”Và chỉ có mình nó biết đem đom đóm ma trơi lợp vào thân
các cây trăn!”
Vua Quỹ nói:
”Cô này sẽ là một bà chủ nhà tốt!”
Ông liếc mắt qua, nhưng không muốn uống rượu chúc với
cô, vì ông không muốn uống nhiều.
Cô Tiên nữ thứ tư đến. Cô có một cây thụ cầm to, và khi cô
đánh vào dây đầu tiên, tất cả mọi người đều đưa chân trái lên
(vì trong giới bọn quỹ, mọi quỹ đều quen dùng chân trái). Khi
cô đánh dây thứ hai, mọi người đều phải làm những gì cô
muốn.
”Thật là một bà nguy hiểm!” - Vua Quỹ nói Nhưng hai đứa con của ông đã đi ra ngoài, chúng ngán lắm
rồi.
Vua Quỹ hỏi:
”Cô tiếp theo làm được cái gì?”
Cô đáp:
”Tôi biết yêu thích người dân Na Uy, và tôi không bao giờ
lấy chồng, nếu tôi không qua được xứ ấy!”
Nhưng cô út nói nhỏ vào tai Vua Quỹ: ”Chỉ vì chị ấy có
nghe một bài hát Na Uy, nói rằng khi cả thế giới bị tiêu diệt,
chỉ còn những tảng đá ở Na Uy có thể đứng vững như những
kỹ niệm đài, vì vậy chị ấy muốn qua ở bên Na Uy, chị sợ chết
lắm”.
Vua Quỹ nói:
”Ồ! Bài hát Na Uy ấy cũng truyền bá qua đây sao! Nhưng
cô thứ bảy biết làm gì?”
”Cô thứ sáu phải trình diễn trước cô thứ bảy!” - Ông Vua
Tiên nữ nói, vì ông biết đếm.
Nhưng cô thứ sáu không muốn ra mắt, cô nói:
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”Tôi chỉ biết nói ra sự thật, không ai lưu ý đến tôi, vì tôi
phải may cho xong tấm khăn liệm của tôi đã!”
Thế là cô thứ bảy, cũng là cô chót ra trình diện, cô biết làm
cái gì nào?
Ồ! Cô biết kể chuyện, nhiều bao nhiêu cũng được.
Ông Vua Quỹ nói:
”Đây, năm ngón tay của tôi đây. Cô hãy kể ra chuyện về
mỗi ngón!”
Cô Tiên nữ nắm lấy cổ tay ông, và cười như gà tục tắc, và
khi cô nói đến cây gậy vàng có một vòng vàng ngang lưng, ông
Vua Quỹ nói:
”Cô hãy giữ lấy cái gì cô đang nắm đó, bàn tay này thuộc về
cô! Tôi rất muốn được cô làm vợ tôi!”
Cô Tiên nữ nói rằng cô còn phải kể một chuyện về ”Cây gậy
vàng” và về ”Peer, kẻ đánh bạc”
Vua Quỹ nói:
”Ta sẽ nghe chuyện vào mùa đông này. Chúng ta sẽ nghe nó
trên cây bách tùng, và trên cây phong, và trên các món quà đại
mạch, và trên nước đóng giá lạnh ngắt. Cô sẽ kể truyện ở đó, vì
xưa nay chưa ai kể truyện được ở xứ trên đó! - Chúng ta sẽ
cùng ngồi trong phòng đá, trong đó có ngọn lửa gỗ thông, rồi
chúng ta uống rượu mạnh trong những cái cối vàng của các vị
Vua Na Uy. Quỹ lùn có tặng tôi hai cái! Và khi chúng ta đến
đó, quỹ Garbo ở phương bắc Na Uy sẽ đến thăm viếng chúng
ta, hát cho chúng ta nghe những bài hát của bọn gái đồng cỏ.
Cô sẽ thấy là tuyệt diệu! Con cá hồi nhảy trong dòng thác
nước, va đầu vào vách tường đá, nhưng không vào được!
Mà bọn con trai đâu rồi?”
Chúng chạy khắp đồng nội, thổi vào lửa ma trơi đang làm
một cuộc rước đèn.
Vua Quỹ nói:
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”Đâu có phải lúc chúng bây đi hoang! Nè, tao vừa lấy một
bà mẹ cho chúng bây, và bây giờ chúng bây có thể tự kiếm một
bà vợ!”
Nhưng hai cậu con chỉ muốn đọc diễn văn và uống rượu
chúc, các cậu không muốn lấy vợ.
Họ đọc diễn văn, nâng ly chúc tụng, và làm đổ rượu trên
ngón tay, để tỏ cho mọi người biết rằng họ đã uống cạn chén.
Rồi chúng cởi áo ra, nằm ngay trên bàn để ngủ, thật chúng
không kiêng nể gì hết.
Vua Quỹ già nhảy với vị hôn thê trẻ, ông đổi giày với cô, vì
điều đó sang cả hơn cả sự trao đổi nhẩn.
Bà vú già quản gia báo hiệu:
”Kìa! Gà đã gáy! phải đóng các cửa lại kẻo mặt trời đốt
cháy chúng ta!”.
Cửa gò đóng kín lại.
Phía ngoài, bọn cắc kè chạy lên chạy xuống theo các đường
nứt của thân cây, con này nói với con kia:
”Ồ! Tao thích ông Vua Quỹ Na Uy quá!”
”Tao thích bọn con trai ông!” - con trùn lên tiếng - Nhưng
khổ cái là nó không thấy được, con vật khốn khổ kia!

GHI CHÚ
Truyện này kể theo một số điều mê tín ở các xứ Bắc Âu.
(1) huyền thoại Đan Mạch nói rằng đến nửa đêm, cái gò của
chư tiên được nâng lên trên những cột cây bằng lửa, và lúc ấy
bọn tiên nữ có thể đi ra ngoài.
(2) bọn tiên nữ có một lỗ hổng thay vì cái lưng, cho nên gọi
là bọn ”không có lưng”. Câu này về sau có thể dùng để chỉ các
bà các cô bận áo hở lưng.
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(3) con heo nái huyền thoại, thường ở trong nghĩa địa.
Con ngựa có ba chân, hay báo tin chẳng lành.
Con vật quỹ quái hay phạt kẻ ác, thường ở trong nghĩa
địa
(4) trong huyền thoại có nói về một bà già ở dưới đáy ao
bùn. Câu này về sau trở thành một thành ngữ nói về lúc trời
đầy sương: ”Bà già dưới ao bùn đang làm rượu”.
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Đôi giày đỏ
( De røde Skoe )
Ngày xưa có một cô bé, nhỏ nhắn và dễ thương. Nhưng cô
phải đi chân không vào mùa hè, vì cô nghèo lắm, mùa đông thì
đi guốc thô. Vì vậy nên cổ chân cô đỏ lên làm cô đau đớn.
Giữa xóm có một bà già làm giày. Bà dùng những mảnh vải
kết lại thành những đôi giày nhỏ. Giày thì thô xấu, nhưng lòng
bà thì tốt. Bà làm đôi giày ấy cố ý để cho cô bé. Cô bé tên là
Karen. Cô nhận đôi giày đúng vào ngày lễ an táng mẹ cô, và đó
là lần đầu tiên cô mang giày. Đó không phải là đôi giày tang,
nhưng cô không có giày nào khác. Và với chân trần không vớ
trong đôi giày kia, cô đi theo sau cổ quan tài khốn khổ.
Cùng lúc ấy, một cổ xe cổ lổ, trong đó có một bà già to lớn.
Bà nhìn cô gái, thấy xót xa cho cô, bà nói với Mục sư: "Này
cha, cha cho tôi đứa bé kia, tôi sẽ rất tốt với nó”.
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Karen tưởng là nhờ đôi giày đó, nhưng đôi giày đó quá tồi,
bà già đốt đôi giày ấy đi, và Karen được áo quần đẹp. Cô phải
tập đọc, tập may vá, và mọi người đều khen cô là xinh xắn, dễ
thương, nhưng tấm gương cô nhìn vào, lại nói: "Mầy hơn thế
này nữa! mầy thật là tuyệt vời”.
Bà Hoàng Hậu ngự du trong nước, có cô công chúa đi theo.
Mọi người đổ xô đến lâu đài bà tạm trú, cô Karen dĩ nhiên
cũng đi theo mọi người. Cô Công chúa bận áo quần thật sang
trọng, đẹp đẽ. Cô đứng bên cửa sổ để cho thiên hạ ngắm cô. Cô
không mang vòng vàng, không mặc áo vạt sau dài, nhưng đôi
giày cô bằng da đỏ tươi trông thật đẹp. Dĩ nhiên là đẹp hơn đôi
giày đỏ của Karen. Thật không có gì hơn giày đỏ.
Karen đến tuổi phải chịu lễ Thánh Trí. Người ta cho cô áo
quần mới, và cô cũng cần một đôi giày mới. Người thợ giày
khá giả trong thành phố đo bàn chân nhỏ nhắn của cô ngay
trong phòng làm việc của ông. Ở đó có tủ kính đựng nhiều giày
xinh đẹp, thanh lịch, đánh xia láng bóng. Cảnh tượng trong
phòng thật lộng lẩy, nhưng bà già không để ý đến gì cả, bà
không thích. Giữa hàng giày có chưng bày một đôi giày đỏ,
giống hệt đôi giày của Công chúa. Ông thợ giày cho biết là đôi
này đóng cho con một ông Bá tước, nhưng không vừa chân cô
ấy. Bà lão nói: ”Đôi giày này bằng vẹc ni. Nó láng quá nhỉ?”
”Vâng, láng bóng thật!” - Cô Karen thưa lại - ”và cũng vừa
chân nữa!”
Bà lão mua đôi giày ấy cho cô. Nhưng bà quên rằng đôi giày
ấy màu đỏ, và Karen không thể đi dự lễ với đôi giày đỏ dưới
chân. Karen vẫn mang giày ấy đi dự lễ. Mọi người trong nhà
thờ nhìn vào chân cô, khi cô bước lên bậc cấp để vào nhà thờ.
Cô có cảm tưởng như những hình chạm trên nắp hòm, những
bức chân dung cổ kính của các Mục sư và các bà vợ cổ cồn
cứng ngắt, áo đen dài, tất cả đều nhìn vào đôi giày đỏ của cô
gái, và chính cô cũng chỉ nghĩ đến đôi giày ấy, ngay cả khi
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Mục sư đặt tay lên đầu cô, và nói về ý nghĩa lễ rửa tội, về sự
giao kết với Chúa, và kết luận rằng từ này cô đã thành một
người lớn cơ đốc giáo rồi.
Phong cầm cử lên long trọng, bọn trẻ cất cao giọng hát êm
đềm, và mọi người hát Thánh ca trang nghiêm, nhưng cô Karen
chỉ nghĩ đến đôi giày đỏ của cô.
Buổi trưa, mọi người lưu ý bà lão về đôi giày đó. Bà nhận
rằng đó là một chuyện xấu, không đứng đắn, bà buộc cô từ nay
về sau, lúc vào nhà thờ, cô Karen phải đi giày đen, dù giày đen
cũ bao nhiêu cũng được.
Sáng chủ nhật, người ta sẽ cử hành lễ Thông Công. Cô
Karen nhìn đôi giày đen, rồi nhìn đôi giày đỏ. Cuối cùng cô đi
đôi giày đỏ.
Trời nắng tốt, Karen cùng bà lão đi theo con đường mòn
giữa ruộng lúa mì, có vương chút ít bụi. Trước cửa nhà thờ,
một ông lính già mang nạng đứng canh cửa. Ông mang bộ râu
dài, đỏ nhiều hơn trắng, nên thành màu hung hung đỏ. Ông cúi
mình sát đất, yêu cầu bà lão cho phép chùi chân trước khi vào
Thánh đường. Karen đưa chân ra. Ông lính khen: "Đôi giày vũ
này đẹp quá chừng! Cô nên giữ gìn cẩn thận khi nào cô cử
hành vũ điệu nghe!”. Ông vỗ vỗ vào đế giày. Bà già tặng ông
lính một xu, rồi đi vào nhà thờ với Karen.
Mọi người đều nhìn vào đôi giày đỏ của cô, cả đến những
bức hình trên tường cũng nhìn. Và khi Karen quỳ trước Thánh
đài, nâng chén vàng lên môi, cô cũng chỉ nghĩ đến đôi giày đỏ
của cô. Cô quên không hát bài Thánh ca, cô quên nói câu: ”Lạy
cha -”
Rồi mọi người ra khỏi nhà thờ, bà lão lên xe. Karen đưa cao
chân để lên xe, ông lính lại khen: "Đôi giày vũ đẹp quá!”
Karen không cưỡng lại ý muốn bước vài bước vũ, nhưng khi
cô bắt đầu, hai chân cô tiếp tục nhảy, như bị điều khiển bởi đôi
giày. Karen không đứng lại được, cô nhảy đến góc nhà thờ.
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Người đánh xe phải chạy theo cô, giữ cô lại, ôm cô đưa vào xe,
nhưng hai chân cô cứ nhảy, cho đến nổi đá vào bà lão. Cuối
cùng cô phải tháo giày ra, thì hai chân cô mới đứng yên.
Về nhà, cô đặt đôi giày vào tủ, nhưng cô không ngớt ngắm
nhìn nó. Rồi bà lão trở bệnh, người ta bảo bà không qua khỏi,
cần phải săn sóc, thức đêm canh chừng bà, và chỉ Karen là
người duy nhất phải làm công việc ấy. Khốn thay, trong thành
phố người ta lại mở hội dạ vũ. Cô được mời dự. Cô nhìn bà lão,
nghĩ rằng dù sao bà cũng không sống nổi, cô nhìn đôi giày đỏ,
và cô nghĩ rằng có gì tội lỗi đâu, cô có thể ít nhất Cô mang đôi giày đỏ vào, quả quyết đi dự lễ.
Cô nhảy, nhưng khi cô muốn qua phải, đôi giày mang cô
qua trái, cô muốn vào phòng, đôi giày mang cô nhảy ra, xuống
cấp, ra đường, đi vào cửa thành phố. Karen nhảy, nhảy không
ngừng. Cô không thể làm gì khác được, và cô nhảy thẳng vào
rừng âm u Một vùng ánh sáng ló ra giữa lùm cây, cô tưởng đó là mặt
trăng, nhưng chỉ là mặt của ông lính già có bộ râu hung hung,
ông đang ngồi gật đầu tán thưởng: ”Ồ! Đôi giày vũ đẹp biết
bao!”
Cô đâm hoảng, muốn vất đôi giày ra, nhưng nó dính cứng
vào chân. Cô xé tất cả ra, nhưng đôi giày vẫn dính vào chân.
Cô nhảy, cô phải nhảy, qua ruộng lúa, qua đồng cỏ, dưới mưa,
dưới nắng, ban ngày, ban đêm. Đêm mới thật đáng kinh khủng
hơn.
Cô nhảy vào nghĩa địa, nhưng xác chết không nhảy, xác
chết có việc làm thích thú hơn là vũ. Cô muốn ngồi nghĩ trên
tảng đá phủ giống cúc hoang, nhưng với cô bây giờ không còn
nói chuyện nghĩ ngơi gì hết, cô nhảy tiến đến cửa nhà thờ. Cô
thấy một vị Thánh bận quần áo trắng dài, sau lưng có hai cánh
dài từ vai đến chân, với vẻ mặt nghiêm khắc và trang trọng, vị
này cầm ở tay một thanh gươm rộng bản, sáng loáng. Vị Thánh
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nói: ”Mày nhảy, mày phải nhảy trên đôi giày đỏ ấy, cho đến
lúc mày trở nên xanh mét và lạnh cóng, cho đến lúc da mày teo
lại trên bộ xương khô. Mày sẽ nhảy từ cửa này đến cửa nọ,
nhảy đến chỗ mấy đứa con nít kiêu ngạo khinh người, mày
nhảy cho đến lúc chúng nó điếc tai vì mày, và đâm ra sợ mày!
Mày nhảy! mày sẽ nhảy hoài!” ”Xin tha cho tôi!” - Karen van vĩ.
Nhưng cô ta không còn nghe thấy những lời la hét của vị
Thánh thần, vì đôi giày mang cô ra khỏi cửa nhỏ nhà thờ, đi
vào đồng ruộng, trên các con đường mòn, đường quê, và luôn
luôn cô vẫn cứ phải nhảy.
Một sáng, cô nhảy ngang qua một cánh cửa mà cô thấy quen
lắm. Trong nhà vang ra tiếng hát Thánh thi, người ta mang từ
trong đó ra chiếc quan tài trang trí đầy hoa. Karen biết rằng bà
lão nuôi đã từ trần, và bây giờ cô thấy cô đơn, lạc lõng giữa
đời, và bị Chúa nguyền rủa. Cô nhảy, cô vẫn nhảy, cô nhảy
trong đêm tăm tối. Đôi giày mang cô vượt trên các gốc cây,
trên gai góc, cô bị rách da chảy máu. Cô nhảy trên đồng hoang,
đến một ngôi nhà cô đơn. Cô biết rằng người đao phủ thủ ở đó,
cô gỏ vào cửa kính và la lên:
”Ra đây, ra đây ông! Tôi không vào được, vì tôi bận phải
nhảy!”
Đao phủ nói:
”Chắc mày không biết tao là ai nhỉ? Tao chặt đầu những con
người xấu, tội lỗi. Và bây giờ tao thấy cái búa của tao lay động
rồi đó!”
”Van ông đừng chặt đầu tôi!” - cô bé van xin - ”vì như vậy
thì làm sao tôi sám hối tội lỗi tôi được nữa! xin ông chỉ chặt
đôi chân tôi và đôi giày đỏ này đi!”
Cô liền kể lễ tội ác của cô. Người đao phủ chặt đôi chân của
cô dính liền vào đôi giày đỏ. Nhưng đôi giày vẫn mang đôi
chân lìa của cô, nhảy vào rừng rậm.
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Người đao phủ làm cho cô đôi nạng bằng gỗ và dạy cô một
bài Thánh ca, bài mà tất cả mọi người tội lỗi đều phải hát. Cô
hôn tay đao phủ, bàn tay cầm búa, rồi cô ra đi trên đồng hoang.
Cô tự bảo: "Bây giờ tôi không còn đau khổ vì đôi giày đỏ
nữa, tôi sẽ vào nhà thờ để cho mọi người nhìn thấy tôi”.
Cô bước mau đến cửa nhà thờ. Nhưng khi cô vừa đến đó, cô
thấy đôi giày đang nhảy trước mắt cô. Cô sợ hãi quá, vội quay
lưng lui bước. Suốt tuần cô đau khổ quá, nước mắt cay đắng
chảy ra tràn trên má, và khi chủ nhật đến, cô nói: ”Tôi đã đau
khổ quá nhiều, tôi đã chiến đấu nhiều, bây giờ tôi nghĩ rằng tôi
chẳng thua kém gì những người cất cao đầu trong nhà thờ”.
Nhưng trước cửa, bên trong, cô lại thấy đôi giày đỏ đang nhảy
múa. Cô hoảng hốt bỏ chạy, và tha thiết sám hối tội lỗi.
Cô đi vào nhà của Mục sư, hỏi xin việc làm, hứa sẽ làm việc
hết mình, hết lòng. Cô không cần tiền lương, miễn sao cô được
ở trong nhà người lương thiện.
Bà vợ ông Mục sư thương hại cô, cho cô vào giúp việc.
Cô làm rất chăm chỉ, cẩn thận. Cô chú tâm nghe Mục sư đọc
Thánh kinh vào buổi tối. Bọn trẻ con mến cô lắm, nhưng khi
bọn ấy nói đến áo quần đẹp, đến sự ước mơ đẹp như bà Hoàng
hậu, cô lắc đầu quầy quậy.
Sáng chủ nhật, mọi người đi lễ nhà thờ. Có người hỏi cô có
muốn tháp tùng không. Cô nhìn đôi nạn gỗ, vẻ mặt buồn vô
hạn, nước mắt đoanh tròng. Và rồi những người ra đi nghe lời
của Chúa, trong lúc cô rút lui vào phòng nhỏ của cô. Phòng chỉ
vừa chứa được một cái giường và một cái ghế. Karen ngồi
xuống, mở quyển Thánh kinh ra. Trong lúc cô đọc với vẻ thành
kính, ngọn gió thổi đưa vào tiếng hát đệm phong cầm, cô
ngẩng mặt lên, chan hòa nước mắt. Cô cầu nguyện: "Xin Chúa
giúp đỡ con!”
Lập tức mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ, và trước mặt cô,
hiện ra vị Thánh thần, bận áo quần đài trang, vị Thần mà cô đã
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gặp trước nhà thờ ngày nọ, lần này vị Thần không mang gươm
bén. Vị này cầm ở tay một nhánh đầy hoa hồng, Ngài lấy cánh
hoa đụng lên trần nhà, trần nhà lên cao, cao vô cùng, lóng lánh
một ngôi sao vàng. Vị Thánh đụng vào tường, tường nở rộng
ra, và cô thấy ban nhạc với cây phong cầm đang hòa điệu, thấy
mấy bức chân dung của các Mục sư và vợ họ, thấy người trong
giáo khu ngồi trên hàng dãy ghế trần thiết trang hoàng đang
đọc Thánh thi và hát - Đó chính là ngôi nhà thờ tự mình đến
gặp cô bé, trong căn phòng chật hẹp, và cũng có thể là cô đã đi
đến nhà thờ, đang ngồi với những người khác trong giáo khu,
và khi bài hát Thánh ca đã hết, mọi người ngẫng đầu nhìn lên,
gật chào cô và nói:
”Mày đến là phải lắm, Karen!”
Cô đáp:
”Đó là ân sũng của Chúa!”
Dàn nhạc tắt, tiếng trẻ con vang lên êm dịu trong Thánh
đường, mặt trời luồn qua cửa sổ, chiếu sáng chỗ cô ngồi. Cô
thấy trong lòng tràn ngập ánh dương quang yên tĩnh và bình
yên. Linh hồn cô bay lên theo một tia nắng, đến với Chúa, và ở
đó không còn ai nói đến đôi giày đỏ nữa.
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Lực sĩ nhảy cao
( Springfyrene )
Con rệp, con châu chấu, và con ngỗng nhảy muốn thử sức
xem con nào nhảy cao nhất. Chúng liền mời tất cả thiên hạ và
bất cứ người nào muốn đến dự lễ thi đua.
Ba lực sĩ về bộ môn ấy đến trình diện trong phòng.
Ông Vua nói:
”Này, ta sẽ gã con gái ta cho vị nào nhảy cao hơn hết, vì thật
là hèn mọn nếu để cho họ nhảy không công!”
Con rệp tiến ra trước tiên, nó có nhiều phong cách lịch sự,
nó chào quanh mọi người, vì nó có trong người chút máu của
các cô thiếu nữ, và nó quen gặp gỡ loài người, như vậy cũng
đầy đủ lắm rồi.
Thứ đến là con châu chấu, con này to lớn hơn nhiều, và
cũng có vẻ lắm. Nó bận đồng phục xanh, thứ đó nó có từ lúc
mới sinh ra. Hơn nữa, hình dáng của nó nói lên rằng nó xuất xứ
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từ một gia đình cổ xưa, đến từ Ai Cập, và ở đấy nó cũng được
trọng nể lắm. Nó bị bắt trên cánh đồng, đem đặt vào một tòa
lâu đài bằng bìa, bề lưng xoay về phía trong, có cửa lớn cửa sổ,
cắt trong hình một con đầm cơ nữa chứ. Nó nói:
”Tôi hát hay đến nổi 16 con dế trong xứ hay kêu la từ thuở
bé, và không có lâu đài bằng lá bài, phải hổ thẹn cho đến nổi
gầy đi vì nghe tôi hát!”
Cả hai, con rệp và con châu chấu, đều biết giá trị của nó, và
đều nghĩ rằng có thể cưới một cô Công chúa.
Con ngỗng nhảy chẳng nói gì hết, nhưng người ta cho rằng
nó suy nghĩ nhiều hơn, và khi con chó của Vua đến đánh hơi
nó, con chó bảo đảm rằng nó cũng thuộc về hạng thượng lưu.
Ông cố vấn già, người đã được 3 cái huy chương vì biết câm
miệng lại, xác nhận rằng con ngỗng nhảy có tài tiên tri rất lớn,
người ta có thể xem trên lưng nó để biết rằng năm nay mùa
đông dịu dàng, hay quá rét mướt, điều ấy người ta không đọc
được ở sau lưng tác giả bộ niên giám.
Vua nói:
”Tốt! bây giờ tôi không nói gì hết, nhưng cứ tiếp tục, rồi tôi
sẽ có ý kiến!”
Bây gìơ đến phiên cuộc thi nhảy.
Con rệp nhảy cao quá sức, cho đến nổi không ai thấy nó
nhảy đến đâu, và mọi người đều cho rằng nó quá tệ.
Con châu chấu thì nhảy cao bằng nửa con rệp, nhưng nó
nhảy ngay vào mắt ông Vua, Vua tuyên bố rằng như thế là
đáng tởm.
Con ngỗng nhảy đứng yên rất lâu để suy nghĩ, cuối cùng
người ta tin rằng nó chẳng hề biết nhảy.
”Miễn sao nó không bị bệnh!”
Con chó nhà Vua nói, và đến đánh hơi lần nữa.
Bốp! nó nhảy một cách vụng về lên trên đầu gối của Công
chúa, lúc ấy cô đang ngồi trên chiếc ghế bằng vàng.
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Tức thì nhà Vua tuyên bố:
”Cái nhảy cao nhất, là nhảy lên mình con gái tôi, vì Công
chúa là phần thưởng của cuộc thi đua này, nhưng phải có trí
mới nghĩ ra điều ấy, và con ngỗng nhảy tỏ ra là nó thông minh.
Nó có đầu óc trong đôi chân!”
Rồi con ngỗng được cô Công chúa.
Con rệp nói:
”Nhưng chính là tôi nhảy cao hơn ai hết. Nhưng điều ấy
chẳng đáng nói làm gì. Cho con ngỗng nó lảnh cái xác chết
cầm đũa ấy. Dù sao ta cũng đã nhảy cao hơn hết. Nhưng ở đời,
cần phải có một thân hình kha khá để cho người ta thấy mình!”
Sau đó, con rệp đi làm việc trong một đội quân ngoại quốc,
và có nguồn tin rằng nó đã bị giết chết.
Con châu chấu thì đi vào cái hố của nó. Ở đó, nó suy nghĩ
về mọi chuyện trong đời, và cũng nói:
”Cần phải có cái thân hình to lớn! cần phải có thân hình!”
Rồi nó hát bài hát dở ẹt của nó. Chính nhờ bài hát đó mà
chúng ta biết được câu chuyện này. Chuyện cũng có thể là
chuyện bịa, dù cho nó có được in ra.
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Người con gái chăn cừu và anh thợ chùi ống khói
( Hyrdinden og Skorsteensfeieren )
Anh có bao giờ thấy một cái tủ gỗ thật là cũ kỹ, đen bóng
lên vì năm tháng, chạm trổ tinh vi hoa lá. Một cái tủ như vậy
được đựng trong một khách phòng, nó là của hương hỏa từ bà
nội để lại. Hoa hường và hoa tử kim hương được chạm trổ từ
trên xuống dưới. Và trong những vòng hoa hỳ quặc, những con
hưu nhỏ đưa đầu lên với sừng chia ra nhiều nhánh. Ngay giữa
mặt tủ, khắc lên hình một người đầy đủ, có vẻ ngộ nghĩnh,
miệng nhăn nhó, người ta không thể gọi đó là một nụ cười. Con
người ấy có đôi chân như chân dê, có sừng trên trán, và một bộ
râu dài. Bọn trẻ con trong nhà gọi hình ông ấy là một ông
Tướng tổng tư lệnh chăn dê, một cái tên nghe dài lắm, và cũng
ít người mang cái tước hiệu ấy. Chạm trổ hình ấy quả là một
công trình lớn.
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Dù sao, hình kia cũng đã ở chỗ đó, và luôn luôn nó nhìn cái
bàn đặt dưới tấm kiếng, vì một cô gái chăn cừu nhỏ nhắn, xinh
đẹp, bằng sành ngồi ở đó. Giày cô lát vàng, áo cô xăn gọn lên,
một hoa hồng cài trên áo. Cô đội một cái mũ vàng, và mang
một cây gậy mục đồng. Trông cô thật là xinh đẹp! Bên cạnh cô,
một cậu bé đứng cạnh, đen như than, sạch sẽ và đẹp đẽ như bất
cứ ai. Cậu làm nghề chùi ống khói, ít nhất người ta cũng nhận
thấy vậy. Người thợ làm đồ sành có thể tạo cậu ta thành một vị
Hoàng tử, vì dù sao cũng không có gì khác biệt.
Cậu đứng đó, rất dễ mến, với cái thang. Mặt cậu trắng hồng
như mặt một cô gái, và đó cũng là một khuyết điểm, vì đáng ra
mặt cậu phải đen một chút. Cậu đứng kề cận cô gái chăn cừu.
Cũng vì người ta đặt cậu và cô gần nhau, là vì hai cô cậu đã
đính hôn với nhau. Hai người hợp nhau lắm. Thật ra họ đều trẻ
trung, đều bằng một thứ sành, và cả hai đều mỏng manh.
Cạnh hai người có một con búp bê to bằng ba, đó là một ông
già Tàu, có thể ngẩng mặt lên. Ông ta cũng bằng sành, và ông
tự cho ông là ông nội của cô bé, nhưng ông không thể làm sao
chứng minh được điều đó. Ông xác nhận là ông có uy quyền
với cô bé, và ông gật đầu ra hiệu cho ông Tổng tư lệnh chăn dê,
vì ông này đang xin cưới cô ta.
Ông già Tàu nói:
”Cháu sẽ tìm thấy ở ông Tướng này một người chồng, ông
chồng bằng mun đen, ông ta sẽ cho mày làm bà Tướng tổng tư
lệnh chăn dê. Ông ta có cả một cái tủ đựng đầy đồ bằng bạc,
không kể trong đó còn có những ngăn kéo bí mật nữa đó!”
”Cháu không muốn đi vào trong cái tủ tối om đó đâu!” - cô
bé dãy nãy - ”cháu còn nghe nói ông ta có đến 11 bà vợ bằng
sành trong đó nữa!”
”Vậy thì mày sẽ là người vợ thứ 12!” - ông già Tàu nói - ”và
trong đêm nay, khi nghe trong tủ có tiếng răng rắc, thì mày sẽ
làm lễ cưới với ông ấy, tao nói thật đó, tao là Tàu mà!”
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Ông ngẩng đầu lên, rồi ngủ.
Cô gái khóc, nhìn người tình nhân bằng sành. Cô nói:
”Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ yêu cầu anh đi ra ngoài đời rộng rãi
với tôi, vì chúng ta không thể ở đây được mãi!”
”Tôi muốn tất cả những gì cô muốn!” - người trai trả lời ”chúng mình đi ngay đi, tôi chắc có cách nuôi cô với cái nghề
của tôi!”
”Nếu chúng mình ở dưới bàn thì hay biết bao! Tôi chỉ sung
sướng khi nào chúng mình đi ra ngoài đời!”
Chàng trai khuyên lơn cô, bày cho cô cách đặt bàn chân nhỏ
nhắn trên những nét chạm trổ, và hoa lá dọc theo chân bàn.
Anh dùng cái thang của anh để đi xuống. Rồi cả hai xuống
đến sàn nhà. Nhưng khi chúng nhìn lên cánh tủ, chúng thấy
trên đó trở nên nhộn nhịp lạ! những con hưu chạm vươn cổ dài
hơn, chong sừng lên cao và quay cổ nhìn lại, ông Tướng tổng
tư lệnh chăn dê nhảy đựng lên, la gọi ông già Tàu:
”Ông xem kìa, chúng nó trốn đi đấy! chúng nó trốn đi!”
Hai cô cậu hơi hoảng, nhảy đại vào hộc tủ cái bàn làm việc,
trong đó có hai hay ba bộ bài không đầy đủ, và một nhà hát nhỏ
cho búp bê - người ta có thể gọi như vậy - những bà đầm cơ,
rô, chuồn, bích ngồi hàng đầu, tay phe phẩy quạt bằng chiếc
hoa kim hương. Sau lưng các bà, là những tên bồi, có đầu ở
trên và ở dưới, giống như trong các con bài. Vỡ hài kịch đang
diễn giữa hai người không thể lấy nhau. Cô bé khóc, vì giống
như hoàn cảnh của cô!
Cô nói:
”Tôi không thể chịu đựng cảnh này được! Tôi phải ra đi
khỏi cái hộc tủ!”
Nhưng khi chúng đứng xuống sàn nhà, chúng thấy ông già
Tàu đã thức giấc, thân hình ông rung rung, rồi ông ngã xuống
sàn như một bao tạ.
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”Ông già đến kia kìa!” - cô gái la lên- và cô quỳ xuống trên
đầu gối bằng sành, vì cô xúc động quá.
”Tôi có một ý hay!” - chàng trai nói - ”mình hãy leo lên cái
thùng rác ở trong góc kia, mình nằm trên những cánh hoa hồng,
hoa cỏ thơm, và mình có thể vụt muối vào mặt ông gìa Tàu khi
ông tiến tới gần!”
”Không được đâu!”- cô gái nói - ”vả lại tôi biết rằng ông già
Tàu và cái bô rác sẽ đính hôn với nhau, và luôn luôn họ còn
thiện cảm với nhau, khi người ta đã đính hôn như vậy rồi mà!
Không, không có gì làm được ngoài việc chạy ra ngoài đời
rộng rãi!”
”Có thật cô can đảm ra đó với tôi không? Cô có nghĩ rằng
đời là rộng rải biết bao nhiêu, và chúng mình có thể không bao
giờ trở lại được!”
”Tôi có nghĩ đến điều đó!” - cô gái trả lời Chàng trai chùi ống khói nhìn sững cô, và nói:
”Con đường của tôi là phải chui qua ống khói. Cô có gan leo
trong ống khói với tôi không, từ cái lò sưởi leo lên? Ta leo lên
ống khói cao ngất, khó mà đến nơi lắm. Và trên đầu chót ống
khói, có một cái lỗ mở ra ngoài đời rộng lớn!”
Anh dẫn cô đến miệng lò sưỡi.
”Sao mà tối đen quá!” - cô gái nói - nhưng cô cũng theo anh
chàng trai leo lên trong lò, và trong ống khói. Ở đó trông tối
như đêm ba mươi.
Chàng trai nói:
”Bây giờ chúng mình đã ở trong lò sưỡi, nhìn kìa, nhìn kìa!
ở trên cao lóng lánh một ngôi sao!”
Thật vậy, ở trên kia một ngôi sao lóng lánh như muốn chỉ
đường cho đôi tình nhân đào tẩu. Họ leo, leo mãi, thật là kinh
khủng, và đường còn xa, xa - Anh thợ ống khói giúp cô bé,
nâng cô, đỡ cô, đẩy cô lên, chỉ cho cô những chỗ cô có thể bám
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đôi chân bằng sành của cô vào, và cuối cùng họ cũng leo lên
được trên đỉnh ống khói.
Họ ngồi xuống nghĩ ngơi chốt lát, họ mệt lắm, mà mệt cũng
phải.
Bầu trời với tất cả những ngôi sao, bao trùm lên đầu họ, trên
các nóc nhà. Hai cô cậu nhìn quanh, xa xa trong thế giới mênh
mông. Cô bé chăn cừu không bao giờ có thể tưởng tượng được
như thế này. Cô ngã đầu vào vai anh thợ, cô khóc, khóc đến nổi
những dát vàng trên thắt lưng cô rơi ra. Cô rên rỉ:
”Quá sức rồi, tôi không bao giờ nghĩ rằng đời quá sức rộng
như thế này! Trời, tôi muốn trở về lại trên cái bàn nhỏ, đặt
trước tấm gương! Tôi không thể sung sướng được nếu tôi
không trở về đó nữa. Tôi đã theo anh ra ngoài đời rộng, bây giờ
anh có thể đem tôi trở lại nơi cũ, nếu anh còn có chút lòng
thương tôi!”
Anh thợ ống khói phân bày lẽ thiệt hơn cho cô hiểu, anh nói
đến ông già Tàu và Tướng tổng tư lệnh chăn dê, cô khóc nức
nở, hôn anh thợ chùi ống khói, cuối cùng anh chỉ còn muốn
làm sao cho cô bé vừa lòng, mặc dù biết như vậy là lầm lỗi.
Họ lại rất khó nhọc leo trở xuống, lê lết qua ống khói, qua lò
sưỡi, bao nhiêu gian nan vất vả, nhưng rồi họ cũng đến trong lò
tối đen. Họ nghe ngóng sau cánh cửa để dọ xem phòng khách ở
chỗ nào. Không có một tiếng động, họ len lén nhìn ra - Ý, ở
giữa sàn nhà, ông già Tàu nằm sòng sượt, ông đã rơi xuống đó
khi ông muốn rượt theo hai đứa trẻ, và bậy giờ thì ông ta nằm
đó, mình bị gãy làm ba khúc, cả mảnh lưng rơi đi đâu mất, và
cái đầu thì lăn vào một góc phòng. Ông Tướng chăn dê thì vẫn
còn ở chỗ cũ, vẻ mặt trầm tư.
”Dễ sợ quá! ông nội già nua bị tan ra từng mảnh, đó chính là
lỗi ở chúng mình. Tôi không sống thêm được nữa đâu, trước
cảnh tượng ấy!”
Rồi cô vặn đôi tay bé nhỏ.
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Anh chàng trai nói:
”Có thể gắn mấy mảnh người ông lại! có thể được lắm chứ!
- Thôi cô đừng khóc nữa. Mình chỉ cần dán cái lưng lại và cột
cái đầu vào cổ cho chắc chắn. Ông sẽ trở lại nguyên lành như
cũ, rồi ông lại nói với mình những lời khó chịu!”
Cô bé nói:
”Anh nghĩ vậy chăng?”
Cả hai trèo lên bàn ở vị trí cũ của mỗi người. Anh thợ ống
khói nói:
”Kết quả rồi cũng chỉ thế, mình phí sức chạy trốn làm gì vô
ích!”
”Cũng chẳng vô ích lắm đâu, nếu ít ra mình có thể vá víu
ông nội!” - cô gái trả lời - ”chuyện đó có đắt tiền lắm không?”
Rồi ông già cũng được dán lại. Cái tiểu gia đình kia lắp
mảnh lưng vào, buộc đầu ông vào cổ chắc chắn. Ông lão trở lại
như mới tạo, nhưng ông không ngẩng đầu lên được.
Ông Tướng tổng tư lệnh chăn dê nói:
”Ông xem ra có vẻ kiêu hảnh từ sau khi ông bị bể ra từng
mảnh. Cái sự đó đâu có gì là ghê gớm lắm đâu! Này! Tôi có thể
lấy cô bé chăn cừu được nữa hay không, ông?”
Cô bé chăn cừu và anh thợ ống khói nhìn ông già Tàu với vẻ
mặt xúc động, cả hai đều sợ ông lão gật đầu thỏa thuận. Nhưng
ông không làm được cử động ấy, và thật ra thì cũng khó cho
người ngoài biết cổ ông bị buộc cứng lại rồi.
Vậy là hai đứa trẻ được sống chung với nhau, yêu nhau cho
đến ngày, đến lượt cả hai bị gãy vỡ.
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Holger, người Đan Mạch
( Holger Danske )
Ở Đan Mạch, có một tòa lâu đài xưa cổ, tên là Kronborg.
Tòa lâu đài ấy xây ngay trên bờ biển Øresund, trên đó hàng
ngày qua lại hằng trăm tàu bè Anh, Nga, Đức - Mỗi lần qua
trước lâu đài, tàu nào cũng cho phát súng lớn chào: bùm! bùm!,
và tòa lâu đài cũng đáp lễ bằng những tiếng súng bùm! bùm!
Đó là cách chào mừng và cám ơn của các thứ súng ống.
Mùa đông, tàu bè không qua lại được, vì biển bị giá đông lại
cho đến bờ Thụy Điển. Những đoạn đó trở thành một con
đường giao thông rất tốt, cờ Đan Mạch phất phới bên cạnh cờ
Thụy Điển, người Đan Mạch và người Thụy Điển trao đổi
những câu chào mừng và cám ơn, không phải bằng tiếng súng
bùm bùm, mà lại bằng những nắm tay chặt chẻ thân mật, khi họ
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qua lại tìm mua bánh mì và bánh khô dòn, vì thức ăn của nước
ngoài bao giờ cũng thích khẩu hơn. Nhưng các chuyện đẹp
nhất trong các thứ ấy, chính là tòa lâu đài cổ Kronborg. Vì ở
dưới hầm sâu tối của tòa lâu đài, có ông Holger Đan Mạch ngồi
luôn ở chỗ không có ai vào được. Ông ta bận áo quần bằng sắt
và thép, ông tựa đầu trên đôi tay vạm vỡ, bộ râu dài phủ xuống
trên mặt bàn cẩm thạch, và dính cứng vào đó. Ông ngủ, và ông
mơ mộng, trong giấc mơ triền miên ông thấy tất cả những gì
xảy ra trên xứ Đan Mạch. Mỗi đêm vào lễ Giáng sinh, một vị
Thánh đến nói cho ông biết rằng mọi sự đều được tốt đẹp như
ông hằng mơ tưởng, và ông có thể ngủ yên lại, vì nước Đan
Mạch chưa lâm nạn, nếu trường hợp ấy xảy ra, ông Holger Đan
Mạch có thể vụt đứng lên, cho đến nổi cái mặt bàn phải vỡ ra
để cho bộ râu ông được thoát ly. Rồi ông tiến lên, ông chiến
đấu, rồi tiếng đánh nhau của ông phát ra sẽ lan rộng trên toàn
thế giới.
Câu chuyện ấy về Holger Đan Mạch, được một ông già kể
cho cháu nội nghe, đứa bé cũng biết rằng câu chuyện ông kể là
đúng sự thật. Trong lúc kể chuyện, ông già chạm trổ một hình
tượng lớn bằng gỗ, mà ông cho là hình của ông Holger Đan
Mạch. Tượng gỗ ấy sẽ được dựng lên mũi một chiếc tàu, vì ông
già là một lão thợ khắc gỗ. Những ông thợ khắc như ông chạm
hình cho các tàu bè, tùy theo chiếc tàu ấy mang tên gì.
Vậy nên ông lão khắc hình Holger Đan Mạch đứng thẳng,
oai hùng với bộ râu dài, tay mang một thanh gươm to lớn,
gươm trận của Holger, tay kia chống trên cái khiên Đan Mạch.
Ông lão kể chuyện của bao anh hùng liệt nữ của xứ Đan
Mạch, cho đến về sau đứa cháu ông biết nhiều chuyện bằng
Holger Đan Mạch, biết rõ chứ không phải mơ thấy thôi như
ông này. Khi đứa bé lên giường ngủ, chú ta nghĩ đến những
chuyện vừa nghe kể, kéo mền lên tận cổ, và tưởng rằng mình
cũng có bộ râu dài đang dính chặt vào mền.
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Ông lão vẫn tiếp tục làm việc, để hoàn thành khúc cuối, đó
là cái khiên với những huy hiệu của Đan Mạch. Xong tất cả,
ông nhìn lại công trình của mình, suy nghĩ về những gì ông đã
nghe, đã đọc, đến câu chuyện ông vừa kể tối nay cho đứa cháu,
rồi ông gật đầu, ông chùi cặp kính lão, đặt lại trên sóng mũi, rồi
nói:
”Holger Đan Mạch không bao giờ trở lại trong thời đại của
mình, nhưng thằng cháu trên giường kia sẽ có dịp thấy ông ta,
đi với ông ta, khi thật sự có biến loạn xảy ra!”
Ông lão gật đầu, nhìn lại bức tượng Holger ông vừa khắc
xong, và càng nhìn ông càng thấy thật ông đã làm một bức
tượng đẹp. Ông thấy hình như bức tượng có màu sắc, phù hiệu
thật như bằng sắt và thép, con tim trong phù hiệu Đan Mạch đỏ
ửng lên lần lần, những con hùng sư nhảy nhót với vương miện
bằng vàng trên đầu.
”Thật là những phù hiệu đẹp nhất trên đời!” - ông lão nói ”sư tử là mảnh lực, trái tim là sự dịu dàng và tình thương!”
Và ông nhìn lên con sư tử trên cao, ông nghĩ đến Hoàng đế
Knud, người đã chinh phục nước Anh, sát nhập vào ngai vàng
Đan Mạch. Nhìn lên con sư tử thứ nhì, nghĩ đến Vua
Valdemar, người đã thống nhất Đan Mạch và chiếm đoạt xứ
Vendes. Ông lão nhìn đến con hùng sư thứ ba, nghĩ đến bà
Hoàng Margrethe, người đã thống nhất Thụy Điển và Na Uy
vào Đan Mạch. Nhưng khi lão nhìn thấy những trái tim đỏ, lão
thấy sáng rực hơn trước nữa, quả tim trở thành những ngọn lửa
di động, và tư tưởng ông rơi theo từng ngọn.
Ngọn lửa thứ nhất đưa ông đến một ngục tù chật hẹp và tối
tăm: một nữ tù nhân ngồi đó, một thiếu phụ đẹp đẽ, con của
Vua Christian thứ tư, bà Eleonora Ulfeld. Ngọn lửa như dát
trên ngực bà một đóa hoa hồng, ngọn lửa nở lên như tim của
thiếu phụ, một con tim cao quý và tốt hơn hết tất cả tim của
đàn bà Đan Mạch.
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”Phải, đó là một con tim trong huy hiệu của Đan Mạch!”ông già tự bảo Rồi tư tưởng ông đi theo ngọn lửa thứ nhì, đến ngoài biển
khơi, nơi những súng thần công thi nhau nhả đạn, nơi các con
tàu chiến bị khói súng phủ che, và ngọn lửa cuộn quanh ngực
tướng Hvitfeldt như một cái băng danh dự, khi tướng cho tàu
mình và cả thân mình nổ cháy, để cứu nguy cho cả chiến đoàn.
Rồi tư tưởng ông lão đi trước ngọn lửa, vì tư tưởng ông biết
trước ngọn lửa sẽ đến nơi nào, đến tận một gian phòng của một
người đàn bà quê mùa, nơi đó Vua Frederik VI đang đứng, và
đang viết tên Vua bằng phấn trên kèo nhà. Ngọn lửa rung rung
trên ngực ngài, rung rung trong tim ngài. Ở gian phòng nông
dân đó, trái tim ngài trở thành trái tim trên phù hiệu Đan Mạch.
Ông lão thợ khắc chùi mắt vì lão nhận ra Vua Frederik với mái
tóc bạc phơ, với đôi mắt trung trực. Ngài đã sống cho lão, lão
chắp tay lại, đứng yên bất động, hai mắt mơ màng. Cô dâu của
lão đến thưa với lão đêm đã khuya rồi, ông nên đi nghĩ một lát,
bửa cháo đêm đã xong.
Cô reo lên:
”Trời ơi! ông chạm hình đẹp quá chừng! Chính là Holger
Đan Mạch, và những huy hiệu cổ kính của mình. Hình như con
đã thấy đâu đây cái vẽ mặt này rồi!”
”Không!” - ông lão nói- ”con chưa bao giờ thấy được,
nhưng ông thì ông đã thấy. Ông đã gắng khắc lên gỗ cho thật
giống như ông đã còn nhớ. Đó là ngày nước Anh đưa tàu vào
hải cảng, ngày 2 tháng 4 Đan Mạch, chính lúc mà chúng ta đã
nhận chân rằng mình là những người Đan Mạch già nua. Trên
chiếc tàu tên Đan Mạch thuộc hạm đội Steen Bille, ông ở đó,
có một người đứng bên cạnh ông. Người ta có thể nói đạn súng
thần công e sợ người đó. Người đó vui vẻ cất tiếng hát những
bài cổ ca, ông ta bắn súng, ông ta chiến đấu, y như ông ta còn
hơn là một người thường. Ta còn nhớ mặt ông ấy, nhưng ông ở
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đâu, ông về đâu, điều ấy thì ta không biết, ai cũng không biết.
Ta tự bảo đó chắc là Holger Đan Mạch, chính ông đó, đến từ
Kronborg bằng cách lội qua eo biển, đúng vào giờ bọn ta lâm
nguy! Đó là ý nghĩ của ông lúc ấy, và đây là chân dung của
người đó!”
Bức tượng chiếu bóng trên tường, bóng vương lên đến trần
nhà, thật như chính Holger Đan Mạch đứng trước bức tường,
và cái bóng động đậy, mà thật vậy, vì ngọn lửa của đèn rung
rung.
Cô con dâu hôn ông lão, dẫn ông đến cái ghế bành kê gần
bàn.
Cô và chồng cô, con ông lão, và cha của đứa bé đang ngủ
trên giường, cùng ngồi ăn cháo khuya.
Ông lão nói về những con hùng sư Đan Mạch, những quả
tim Đan Mạch, nói về sức mạnh và tình thương, và giải thích rõ
ràng còn có một sức mạnh khác lớn hơn cái sức mạnh chứa
trong thanh gươm nữa. Ông đưa ngón tay lên trỏ vào mấy ngăn
tủ đứng, đựng đầy sách, trong số đó có cả toàn bộ những bài
kịch của Holberg, tác phẩm được đọc nhiều nhất, vì vui thích
lắm, đến nổi người đọc có cảm tưởng như đã từng quen biết
xưa kia với những nhân vật trong đó.
”Và ông đó còn biết đánh nữa chứ!” - ông lão nói - ”ông
đánh hết sức vào những xấu xa và tội lỗi của con người!”
Rồi ông lão gật đầu với tấm gương trên đó có ghi quyển
vạn-niên-lịch với hình cái tháp tròn. Ông lão tiếp:
”Tyge Brabe, đó là một người nữa biết múa gươm, không
phải để khắc trổ vào thịt vào xương, mà là để mở một con
đường sáng sủa hơn giữa đám sao trời. Đó là người mà phụ
thân có cái nghề như ông đây, đó là con của ông thợ khắc gỗ
già mà chính chúng ta đã trông thấy, với mái tóc bạc, đôi vai
lực lưởng, và chính là người mà cả thế giới đều biết! Ồ! Ông ta
biết điêu khắc, còn lão, lão chỉ biết chạm trổ thôi. Phải đó, ông
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Holger Đan Mạch xuất hiện không biết bằng bao nhiều cách,
và làm cho mọi nơi trên thế giới đều biết nói đến sức mạnh của
Đan Mạch. Nào, chúng mình có cất chén mừng cho Bertel
không nào?”
Đứa bé trên giường thấy rõ ràng lâu đài cổ kính Kronborg,
và eo biển Øresund, và ông Holger Đan Mạch thật sự, đang
ngồi trong cái hầm sâu, với bộ râu dính trên bàn cẩm thạch,
đang mơ đến những gì xảy ra trên mặt đất.
Holger Đan Mạch mơ đến gian phòng nghèo nàn của lão thợ
khắc gỗ, ông nghe tất cả những gì họ nói, trong giấc mơ, và
bảo:
”Ừ, các người nên nhớ đến ta, hỡi người Đan Mạch! Hãy
nghĩ đến ta! Ta sẽ đến khi có sự lâm nguy!”
Và chung quanh lâu đài Kronborg, trời ban mai sáng rực,
gió mang lại từ nước láng giềng tiếng còi săn. Tàu bè qua lại
trước lâu đài, cất tiếng chào bùm! bùm!, và từ trong lâu đài
Kronborg cũng chào lại bùm! bùm! Nhưng Holger không thức
dậy, dù tiếng súng có to bao nhiêu, vì chỉ là tiếng súng chào
mừng và cám ơn. Phải có những thứ tiếng khác mạnh hơn, dữ
hơn mới đánh thức ông được. Ông sẽ thức dậy, vì ông có giòng
máu trong huyết quản, ông Holger Đan Mạch ấy!
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Hình ảnh Castelsvolden
( Et Billede fra Castelsvolden )
Đã vào mùa đông, chúng ta đang ở tại Castesvold, nhìn ra
biển, thấy rất nhiều tàu thủy và bờ biển Thụy Điển dâng cao
lên dưới ánh mặt trời chiều.
Sau lưng ta, bức tường thành thẳng dốc. Có những cây đẹp
đẽ, lá vàng lìa cành. Phía dưới là những ngôi nhà âm u với
hàng rào gỗ, sau hàng rào ông công chức đang đi lại. Ở đó, thật
là chật hẹp và có vẻ rùng rợn. Nhưng phía sau lỗ hổng chấn
song, mới là buồn thảm hơn: nơi giam giữ bọn tù khổ sai và
bọn cướp bóc.
Một tia nắng tàn rơi vào trong phòng giam trống trơn. Cũng
là thứ mặt trời chiếu trên người tốt và cả người xấu. Anh tù
nhân ảm đạm và dữ tợn đưa mắt nhìn tia nắng tàn với cái nhìn
bất thiện. Một con chim nhỏ bay đến trên hàng rào. Chim hót
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cho người tốt cũng như cho người xấu. Nó chỉ hát một điệu:
chíp! Chíp!
Nhưng nó vẫn đứng đó, vỗ cánh, bứt một cái lông, dương
lông cổ lên - và con người ác độc bị cùm xích nhìn nó, một vẻ
dịu dàng hơn hiện lên trên nét mặt dữ tợn của anh. Một tư
tưởng, mà chính anh chỉ cảm thấy mơ hồ, dâng lên trong óc
anh, tư tưởng liên quan đến tia nắng xuyên qua song cửa, liên
quan đến mùi hương hoa đồng thảo đang nở đầy, rậm rạp ở
ngoài kia, vào mùa xuân, âm nhạc của bọn thợ săn vang lên,
hay ho và to tiếng. Con chim rời hàng rào của tên tù, tia nắng
tắt đi, trong phòng giam trở nên tối tăm, lòng người tù cũng âm
u, nhưng trong đó, dù sao ánh mặt trời cũng đã chiếu vào, và
con chim cũng đã hót.
Hãy tiếp tục đi! hỡi tiếng còi thợ săn.
Chiều mát dịu, bể yên lặng, và sáng như một tấm gương.
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Từ một cửa sổ ở Vartou
( Fra et Vindue i Vartou )
Hướng về bức tường thành xanh bao bọc thủ đô
Kjøbenhavn, một ngôi nhà to lớn, đỏ, với nhiều cửa sổ bao viền
bởi nhiều cây phụng tiên và cây sả, bên trong, trông nghèo nàn,
những kẻ già nua đang ở đó. Đây, Vantou.
Nhìn xem! một bà già tựa vào khung cửa sổ, bà hái cái lá
héo nơi cây phụng tiên, và nhìn lên bức tường thành xanh, và
ngoài kia, bọn trẻ con đùa giởn. Bà suy nghĩ gì? Tất cả một tấn
kịch đời người đang diễn ra trong trí óc bà. Bọn trẻ con nhà
nghèo kia, chúng sung sướng cợt đùa! Những cặp má hồng
thật! Cặp mắt ngời vui thật! Nhưng chúng không có giày,
không có tất. Chúng nhảy trên bức tường thành xanh, chính nơi
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mà huyền thoại kể lại rằng, đã từ bao năm nay, mặt đất lún
xuống, và một đứa bé bị chôn vùi trong hố sâu, với nhiều hoa
và đồ chơi của nó. Ngôi mộ của nó tự động khép kín lại, trong
lúc nó đang chơi và ăn. Bức tường thành được dựng lên, và rồi
cỏ non tươi đẹp mọc lên trên mặt thành. Bọn trẻ con không
biết huyền thoại ấy, nếu biết, chắc chúng đã nghe đứa bé khóc
dưới đất, và thấy sương trên cỏ sẽ như là những giọt nước mắt
nóng bỏng.
Chúng không biết chuyện về Vua Đan Mạch, khi quân đội
kẻ thù đã đến trước cửa thành, ông cởi ngựa đi ngang qua đây,
và thề rằng ông chỉ sẽ chết trên giường. Đàn bà, đàn ông chạy
đến đổ nước sôi trên đầu bọn lính thù bận đồng phục trắng,
đang trèo trên dốc tuyết bên sườn thành.
Bọn trẻ con vui đùa thỏa thích.
Cứ chơi đi, em bé gái kia! Một ngày kia, những năm tháng
tốt đẹp sẽ đến, phải, những năm tháng sung sướng. Bọn trẻ con
vừa chịu lễ Thánh đi dạo chơi, tay trong tay, em mặc một cái
áo trắng, rất đắt giá đối với mẹ em, vì áo ấy được cắt từ một cái
áo lớn hơn, cũ hơn. Em có một cái khăn quàng quá dài, điều ấy
chứng tỏ rằng cái khăn rất to, quá to. Em nghĩ đến trang phục
của em và nghĩ đến Chúa. Thật là vui, một cuộc đi dạo trên mặt
tường thành!
Và rồi năm tháng qua mau, với nhiều ngày u ám, nhưng
luôn luôn với khí chất vui trẻ, em có một bạn trai, nhưng em
chẳng biết gì cả. Hai người gặp nhau, cùng đi dạo trên trường
thành, vào đầu mùa xuân, khi tất cả chuông nhà thờ reo mừng
đại lễ Cầu nguyện. Chưa có hoa đồng thảo, nhưng phía trước
Rosenborg, có một cây lớn với nhiều đọt non xanh đầu tiên,
các em dừng lại đó. Mỗi năm cây đâm chồi non, trái tim con
người không làm được thế trong lồng ngực. Trong đó nổi
những đám mây đen mà người ta không thấy được ở phương
bắc. Em khốn khổ, căn phòng cưới của vị hôn phu em, sẽ là

420
tấm áo quan của em, và em sẽ là một gái già. Từ Vantou, sau
cây sả, em nhìn bọn trẻ nhỏ chơi đùa, em sẽ thấy cuộc đời em
diễn lại.
Và đó là tấn kịch của đời, diễn ra trước mặt bà gái già, trong
lúc bà nhìn lên trường thành, nơi mặt trời còn chiếu sáng, và
nơi bọn trẻ chơi đùa, với cặp má đỏ, không giày không vớ,
chúng ca hát vui vẻ, như tất cả những con chim trời.
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Ngọn đèn đường già nua
( Den gamle Gadelygte )
Bạn có biết truyện của ngọn đèn đường già nua không?
Truyện chẳng vui gì mấy, nhưng cũng có thể nghe qua một lần.
Có một cây đèn đường lương thiện, đã phụng sự nhiều, rất
nhiều năm dài, và sắp bị đem vào nhà chứa đồ cổ. Đây là đêm
cuối cùng nó còn đứng trên cột trụ, và chiếu sáng con đường,
và tánh khí của nó giống như tánh khí của một vũ nữ già đóng
vai phụ, đêm cuối cùng, và biết rằng ngày mai bà sẽ phải trở về
với vựa lúa của bà. Cây đèn đường rất sợ cái ngày mai ấy, vì
nó biết rằng ngày ấy nó sẽ ra lần đầu trình diễn để được khám
nghiệm trước ”36 vị” của thành phố, các vị ấy sẽ phán quyết
rằng nó còn dùng được hay không. Người ta sẽ quyết định nó
sẽ được đem lên một cái cầu để soi sáng, hay là đem về nhà
quê trong một cơ xưởng nào đó, hoặc là đem thẳng vào lò thợ

422
đúc. Trong trường hợp này, nó có thể trở thành bất cứ một đồ
vật nào, nhưng nó sẽ đau lòng khó mà giữ được một kỹ niệm
về cái nghiệp đèn đường của nó.
Dù số phận nó sẽ ra sao, nó cũng phải từ biệt ông gác đường
già và vợ ông, những người mà nó xem như trong gia đình nó.
Nó trở thành cây đèn đường, cùng một lúc với ông kia được
làm gác đường. Bà vợ ông có vẻ cao ngạo lúc bà đi ngang qua
dưới cây đèn đường, bà chỉ nhìn nó vào lúc ban đêm, chứ
không bao giờ vào ban ngày. Nhưng ngày nay, từ khi tất cả đều
già cả, ông gác đường, bà vợ và cây đèn, thì bà vợ ông gác lại
săn sóc nó, lau chùi nó, đổ thêm dầu vào cho nó. Hai ông bà
thật là những con người tốt, không bao giờ họ lấy trộm một
giọt dầu dành cho cây đèn. Vậy đêm nay là đêm cuối cùng nó
còn đứng đường, và ngày mai nó sẽ ra tòa thị chính. Ý nghĩ
buồn bả ấy ám ảnh cây đèn, và người ta có thể tưởng tượng nó
nóng nảy đến chừng nào. Nhưng nhiều ý nghĩ khác cũng đến
với nó, vì nó thấy nhiều, nó có nhiều ham muốn, có lẻ cũng
bằng 36 vị kia, nhưng nó không nói ra, nó là một cây đèn già
lương thiện, không muốn làm mếch lòng ai, nhất là đối với
những kẻ bề trên nó. Nó chứa đầy kỹ niệm và chốc chốc ngọn
lửa của nó bốc lên cao, hoạt động, người ta có thể nói là nó
đang suy nghĩ.
”Phải, người ta sẽ nhớ đến ta! Có cái anh thanh niên kia..
Ồ!bao nhiêu năm đã qua rồi! anh ta đến dưới chân ta, với một
phong thư viết trên giấy hồng, một tờ giấy có viền vàng, và chữ
rất tốt, nét chữ của một cô bà nào đó. Anh đọc hai lần, rồi hôn
tờ thư, anh ngước mắt nhìn ta, đôi mắt nói lên: "Tôi là người
sung sướng nhất trong loài người!”. Chỉ có anh ta và ta biết
trong bức thư đầu tiên của vị hôn thê anh nói những gì… Ta
cũng nhớ nhiều cặp mắt khác, ừ, thật là ngộ nghỉnh, cái tư
tưởng mình dễ dàng nhảy từ vật này qua vật khác! Ngày trước,
ở trên con đường này, có một đám tang huy hoàng, một bà trẻ,
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đẹp, nằm trong áo quan đặt trong chiếc xe căng phủ vải nhung,
với rất nhiều hoa và vòng hoa, những ngọn đuốc được đốt
sáng, nhiều, quá nhiều đến nổi ta coi như không có. Hai bên lề
đường dày dặc bọn người đi theo đám tang, và khi các ngọn
đuốc đã đi khuất, và ta nhìn quanh ta, ta chỉ thấy còn một người
đứng gần chân ta, đang khóc. Không bao giờ ta quên được cặp
mắt đau khổ nhìn lên ta”
Rất nhiều ý nghĩ dồn dập đến với ngọn đèn đường, ngọn đèn
chỉ còn chiếu sáng đêm cuối cùng.
Người nhân viên sẽ thôi việc biết rõ điều ấy, hay ít nhất
người nhân viên thay thế, có thể nói với nó vài lời, nhưng cây
đèn không hiểu ngôn ngữ của họ. Nhưng dù sao, họ cũng cho
nó vài chữ về sự đóng sét, và mưa gió, về đoạn đường được
ánh trăng chiếu sáng, về hướng gió.
Trên bờ suối, có ba nhân vật đến trình diện với cây đèn, vì
tưởng nó có quyền phân phối công việc, một, là cái đầu con cá
mòi, nó chiếu sáng trong bóng tối, và tưởng rằng như vậy, sẽ là
một điều tiện lợi nếu nó được nằm trên cột đèn; thứ hai, là một
khúc gỗ mộc, cũng chiếu sáng, theo nó, thì hơn con cá mòi ướp
muối, hơn nữa, nó là khúc gỗ cuối cùng của một thứ cây làm
vinh dự cho khu rừng; nhân vật thứ ba là một con đom đóm,
cây đèn không biết nó từ đâu đến, nó cũng chiếu sáng thật đấy,
nhưng con cá mòi và khúc gỗ mục đều thề rằng chúng nó chỉ
chiếu sáng trong vài thời gian trong mỗi năm, và chúng đều
không đáng kể. Cây đèn đường nói rằng không một ai trong
bọn ấy đủ ánh sáng để trở thành cây đèn đường, nhưng không
nhân vật nào trong bọn tin như vậy, và khi biết ngọn đèn không
có quyền phân phối công việc, chúng đều tỏ vẻ vui mừng, vì
ngọn đèn quả thật quá già yếu, không thể lựa chọn được kẻ
thay thế mình.
Lúc ấy, một ngọn gió đến từ góc đường, thổi qua đầu của
ngọn đèn, và nói với nó:
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”Sao! Tôi nghe anh sẽ ra đi ngày mai. Vậy đêm nay là đêm
cuối cùng anh còn ở đây hả? Vậy tôi sẽ tặng cho anh một món
quà! Tôi sẽ thổi không khí vào trong đầu óc anh, để cho anh có
thể nhớ hết những điều anh đã thấy và đã nghe, hơn nữa, khi có
ai đọc gì hay kể gì dưới chân anh, anh sẽ có trí óc sáng suốt để
ghi nhớ hết!”
Cây đèn nói:
”Tốt quá! thật là quá sức tốt! Cám ơn anh nhiều! Miễn sao
tôi không bị vào lò đúc, ít nhất là như vậy.”
Gió nói:
”Anh chưa bị đúc đâu. Bây giờ tôi thổi để làm cho ký ức
anh mạnh thêm lên. Với món quà như vậy, anh sẽ có một tuổi
già thích thú!”
Cây đèn nói:
”Miễn sao tôi khỏi vào lò đúc, hay là, trong trường hợp ấy,
anh cũng bảo đảm cho ký ức tôi được.”
”Anh đèn già ơi, đừng đòi hỏi quá nhiều!”
Gió nói xong, thổi vào đầu ngọn đèn. Vừa lúc ấy mặt trăng
xuất hiện. Gió hỏi:
”Anh cho ngọn đèn món quà gì?”
Ánh trăng:
”Tôi chẳng cho gì cả, tôi sắp tàn rồi đây, và các ngọn đèn
đường xưa nay chẳng bao giờ chiếu sáng cho tôi, mà chính tôi
lại chiếu sáng cho các ngọn đèn!”
Và mặt trăng biến vào sau đám mây, nó chẳng muốn bị
phiền nhiễu. Rồi thì một giọt nước rơi từ mái nhà rơi xuống
mặt kính che ngọn đèn, và nói rằng nó đến từ đám mây xám, và
nó cũng là một món quà. Có thể là món quà giá trị hơn hết:
”Tôi sẽ thấm vào anh, và một đêm nào đó, nếu anh muốn,
anh sẽ biến thành rỉ sắt, anh sẽ rả ra và trở thành tro bụi!”
Nhưng cây đèn cho đó là một món quà xấu xa, ngọn gió
cũng đồng ý, và kêu lên:
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”Anh chẳng có gì hơn thế ư? Chẳng có gì hơn ư?”
Rồi một ngôi sao băng rơi xuống, rạch một đường ánh sáng
dài.
”Cái gì vậy?” - con cá mòi kêu lên - ”một ngôi sao vừa rơi
đó sao? Tôi xem hình như nó rơi vào trong cây đèn! - Ồ! nếu
công việc này lại có những kẻ cao sang như vậy chiếu cố đến,
thì chúng ta chỉ có việc về đi ngủ thôi!”
Nó liền làm như nó vừa nói, và bọn kia cũng vậy.
Cây đèn đường bổng chiếu sáng lên với một sức mạnh đặc
biệt.
Nó nói:
”Quả thật là một món quà quý giá. Những ngôi sao lóng
lánh đã từng làm cho ta khâm phục, và đã chiếu sáng rực rỡ
như không bao giờ ta có thể chiếu như vậy, mặc dù ta cố gắng
hết sức, bây giờ chiếu cố đến ta, cây đèn khốn khổ? một ngôi
sao ấy đã đến với ta với món quà có khả năng làm cho những
điều ta nghe và thấy rõ cũng được kẻ khác, những người thân
thích, được nghe và thấy như ta! Đó mới là điều thích thú thứ
nhất, vì điều gì mà ta không thể chia sẻ với người khác, chỉ là
một sự vui thích nửa chừng!”
”Đó là một ý nghĩ đáng khen ngợi” - gió nói – ”nhưng anh
cũng biết rằng anh cần phải có một ngọn đèn sáp mới làm được
công việc. Nếu không có một cây đèn sáp được thắp lên trong
người anh, thì không ai có thể thấy gì ở anh được. Bọn sao kia
chẳng nghĩ đến điều đó, chúng tưởng rằng cái gì chiếu sáng
được, là sẽ có ít nhất một ngọn đèn sáp trong ấy. Nhưng tôi mệt
rồi, tôi đi nghĩ đây!”
Và gió đã tắt.
Ngày hôm sau - chà! chúng ta hãy bỏ qua cái ngày ấy. Đêm
đến, ngọn đèn đường đã nằm trên một cái ghế bành, nhưng ở
đâu? tại nhà ông tuần đêm già cả, ông này đã xin 36 vị nghĩ
đến công khó của ông sau bao nhiêu năm tháng làm việc trung
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thành, được giữ cây đèn ấy. Họ cười ông, nhưng cũng chấp
thuận lời yêu cầu của ông, và bây giờ cây đèn già nua được để
trên một cái ghế bành gần lò sưởi ấm. Người ta trông như nó to
lớn hơn, và đã chiếm gần trọn cái ghế. Hai ông bà già ngồi vào
gần bàn ăn, họ nhìn cây đèn một cách thân thiện, họ có thể vui
lòng cho nó một chỗ ngồi ở bàn ăn. Dĩ nhiên, hai ông bà già ở
một phòng dưới đất, cách mặt đất hai thước xưa. Phải đi qua
một tiền phòng lát gạch mới đến phòng họ, nhưng ở đó cũng
khá ấm áp, trên cửa có treo màn ren. Tất cả đều sạch sẽ và
tươm tất, màn ở giường, và ở các cửa sổ nhỏ, trên ngưỡng cửa
có hai chậu hoa kỳ lạ. Anh thủy thủ Christian đem đến từ các
xứ Ấn độ đông và tây. Đó là hai con voi bằng đất, không có
lưng, nhưng có đất trong đó, trong một chậu đó, mọc lên một
cây xạ hương, đó là tất cả vườn rau của ông bà già; trong chậu
kia là một cây phong lữ thảo to lớn, trổ hoa, đó là vườn hoa của
họ. Trên tường, treo một bức tranh mầu, lớn, bức ”Công hội ở
Wien”, trong có đủ các vị Vua và Hoàng tộc. Một chiếc đồng
hồ treo xuất xứ từ Bornholm, với quả lắc chì nặng nề kêu tích
tắc, đồng hồ này luôn luôn đi quá mau, nhưng đi mau còn hơn
đi chậm, hai ông bà già thường nói vậy.
Vậy là, đêm ấy, hai ông bà già đang bửa ăn, với cây đèn
đường trên ghế bành, gần lò sưởi nóng Nhưng khi ông già tuần canh nhìn nó, và kể lại cuộc đời
chung của hai người, trong mưa trong gió, trong những đêm
ngắn mùa hè, và trong lúc mưa tuyết bay phơi phới, mọi người
phải rút vào trong căn phòng ở dưới mặt đất, thì tất cả mọi sự
việc ấy đều trở về với cây đèn già, nó thấy lại tất cả như đang ở
trước mắt nó. Đúng là ngọn gió đã làm sáng tỏ ký ức của nó.
Hai ông bà già rất khéo tay và chăm làm, họ không nghỉ một
chút nào.
Ngày chủ nhật, buổi chiều, họ đem ra một quyển sách nào
đó, nhất là quyển sách tả cảnh đi du lịch, ông già gác đêm đọc
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to lên những trang nói về châu Phi, về những khu rừng rộng
lớn và bầy voi chạy rong trong đó, bà già nghe đọc, liếc mắt
nhìn lên hai con voi bằng đất, bây giờ là những chậu hoa. Bà
nói:
”Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh ấy!”
Cây đèn đường rất ước ao có một ngọn đèn cầy được đốt lên
trong nó để cho nó có thể thấy rõ ràng mọi sự vật theo đúng
khả năng của một cây đèn đường. Nó sẽ thấy những thân cây to
lớn, cành lá um tùm, dán vào nhau, những con người đen đúa,
cởi ngựa, và bầy voi to đạp lên lau lách và bụi bờ.
Nó thở dài:
”Tài nghệ của ta chẳng làm gì được, nếu không có một cây
đèn cầy, ta chỉ có dầu và tim đèn, chừng ấy không đủ!”
Một ngày nọ, có người đem đến trong căn phòng dưới đất
một bao gồm các khúc đèn cầy, những cây đèn cầy to đã bị đốt
cháy một phần. Bà già dùng các khúc đèn còn lại để đánh bóng
sợi chỉ lúc bà may vá. Đèn cầy còn đó, nhưng không ai nghĩ
đến việc đem một khúc đèn nào vào cây đèn đường.
Cây đèn đường nghĩ:
”Ta ở đây với đầy đủ tài năng ta, ta có tất cả trong lòng ta,
nhưng ta không chia xẻ được phần nào với hai ông bà! Họ
không ai biết rằng ta có thể biến các bức tường kia thành những
tấm màn đẹp đẽ, thành rừng rậm xinh tươi, thành những gì mà
họ có thể ước ao! Họ không biết được vậy!”
Dù sao, cây đèn vẫn được giữ sạch sẽ và bóng láng, trong xó
của nó, mọi người đều để ý đến nó. Có người cho rằng nó là
một vật xấu xa, nhưng hai ông bà già không để ý đến điều đó,
họ thương yêu cây đèn đường.
Ngày nọ, là lễ sinh nhật của ông già. Bà già đến gần cây đèn
đường, dịu dàng mỉm cười với nó:
”Ta sẽ thắp mày lên để chúc thọ ông già!”
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Cây đèn kêu răng rắc trong cái chụp bằng tồn, nó nghĩ rằng:
"rồi ánh sáng sẽ đến với các người!”.
Nhưng nó chỉ có dầu, chứ không có ngọn đèn cầy, nó đốt
sáng suốt đêm, nhưng nó biết rằng món quà các ngôi sao tặng
cho nó, món quà duy nhất, là một kho tàng mà đời này nó
không thể hưởng được. Rồi nó mơ mộng.
Khi người ta có tài như nó, người ta có thể mơ mộng lắm
chứ.
Nó mơ rằng, hai ông bà già đã chết, và nó đã đi đến một ông
thợ đúc, nó bị đúc chảy ra, nó rất lo sợ như khi nó phải đi đến
thị xã để ”36 vị” xem xét nó, và mặc dầu nó có thể tan thành
tro bụi và rỉ sắt lúc nào nó muốn, nó cũng không làm như thế,
nó cứ đi vào lò đúc, để trở thành một ngọn đuốc sắt huy hoàng
trong đó người ta sẽ để vào một ngọn đèn cầy. Ngọn đuốc có
hình dáng một Thiên thần mang một bó hoa, người ta đặt đèn
cầy vào giữa bó hoa, và ngọn đuốc được đặt lên trên một cái
bàn xanh. Gian phòng ấm áp dễ chịu, với nhiều sách và tranh
ảnh đẹp, vì đây là nhà của một thi sĩ, và tất cả những gì thi sĩ
nghĩ và viết lên được diễn lên quanh đó. Gian phòng trở thành
những khu rừng rậm âm u, những cánh đồng nắng chiếu, trong
đó bầy cò nghiêm trang đặt bước, và một chiếc tàu ngự trị trên
biển đông.
Ô”! Ta thật có nhiều tài năng!” - cây đèn đường nói lên khi
tỉnh mộng - ”hầu như ta thích được đúc ra! nhưng không, điều
ấy không thể xảy ra trước khi ông bà già chết. Ông bà thương
yêu ta, trong hình thể này của ta. Ta thay thế cho con ông bà,
họ lau chùi và cho ta dầu! và ta cũng tự thấy đẹp như bức họa
”Công hội” cao quý kia!”
Và từ đó, cây đèn đường trở nên thanh thản, yên ổn hơn. Nó
đáng được như vậy!
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Những gia đình láng giềng
( Nabofamilierne )
Người ta có thể tưởng rằng có một biến cố nào xảy ra trong
ao, nhưng thật ra chẳng có gì xảy ra cả. Bầy vịt lội trên mặt
nước, vài con nhúng đầu xuống nước, - chúng biết làm như vậy
- rồi tất cả lại lên bờ ao.
Có thể nhận thấy dấu chân ướt của chúng, và từ rất xa, đã
nghe tiếng kêu của chúng. Mặt nước xao động, trước đó, mặt
nước trong sáng như một tấm gương, và người ta thấy trong đó
hình dáng từng mỗi thân cây, từng lùm bụi gần đó, và ngôi nhà
xưa cũ quê mùa với những lỗ ở móng nhà, cái tổ chim én, và
nhất là cây hồng to lớn đầy hoa trồng sát chân tường, và trải dài
ra trên mặt nước, tất cả những thứ ấy in hình trên mặt nước ao,
như một bức tranh, bức tranh dựng ngược. Lúc mặt nước bị
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xao động, tất cả trông như rối loạn, và các hình ảnh biến mất
đi. Lông vịt rơi rụng, trong lúc bầy vịt chạy đi, chao động bay
lên và rơi xuống, và bổng chốc trượt dài, như tuồng có gió,
nhưng không có ngọn gió nào, rồi nằm im luôn: mặt nước trở
lại trơn láng như một tấm gương, và người ta lại thấy rõ ràng
ngôi nhà với tổ yến, và cây hồng. Mỗi đóa hồng phản chiếu
xuống mặt nước, những đóa hồng lộng lẩy, nhưng tự nó, nó
không biết sắc đẹp của nó, và cũng không ai nói cho chúng
điều đó. Mặt trời chiếu sáng trên các cành hoa, tươi nhuận, tỏa
mùi thơm ngát. Mỗi đóa hồng cũng như mỗi người chúng ta,
khi chúng ta thả mình trong những tư tưởng vui tươi.
”Sống, thật là kỳ diệu” - mỗi đóa hồng nói lên như vậy ”điều mong ước duy nhất của chúng ta là được đặt lên ánh mặt
trời một nụ hôn, vì ánh dương quang sáng và nóng ấm. Thật
vậy, mình cũng muốn hôn lên các đóa hồng dưới kia, trên mặt
nước. Những đóa hồng ấy giống mình như đúc. Ta cũng muốn
hôn mấy con chim con trong tổ, ở dưới đó, trên mặt nước.
Cũng có những con như thế trên đầu ta. Chúng nhô tí đầu lên
khỏi tổ, và kêu chim chíp, không lớn tiếng lắm. Chúng không
có một sợi lông nào như cha mẹ chúng. Đó là những gia đình
láng giềng với chúng ta, ở trên kia, và ở dưới này. Trời, sung
sướng thay là sự sống!”
Những con chim non trên kia và dưới này, - bọn chúng chỉ
là hình ảnh trên mặt nước - đều là chim se sẻ, cha mẹ của chim
se sẻ. Chúng đã chiếm lấy tổ chim yến để trống từ năm ngoái,
chúng ngủ ở đó và đóng trụ sở ở đó luôn.
”Có phải là những con vịt con đang bơi lội đó không?” Mấy con chim nhỏ hỏi nhau, khi chúng thấy đám lông vịt nhảy
múa trên nước.Mẹ chúng nói:
”Phải nói cho có lý, khi muốn hỏi điều gì. Các con không
thấy đó chỉ là những lông vịt, một cái áo sinh động cũng như
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mẹ đang có, và các con cũng sẽ có. Nhưng áo của bọn mình
sang trọng hơn. Mẹ mong các con sẽ có1ông ngay trong tổ, vì
như vậy các con sẽ được ấm áp hơn. Mẹ cũng muốn biết cái gì
đã làm cho bầy vịt sợ sệt, chắc có cái gì dưới nước, và chắc
cũng không phải vì mẹ, lúc mẹ kêu các con với những tiếng
chíp chíp khá to. Mấy cây hồng to đầu kia đáng ra phải biết,
nhưng chắc chúng cũng không biết gì, chúng chỉ ngắm nhìn
nhau và tỏa mùi thơm ra thôi. Tao chán cái bọn láng giềng ấy
lắm!”
”Hãy nghe bọn chim non trên kia”, - những đóa hoa hồng
lên tiếng -”kìa, chúng cũng muốn hót ca. Bây giờ thì chúng
chưa biết, nhưng chúng sẽ biết. Được vậy, sẽ vui thú biết bao
nhiêu! Có những kẻ láng giềng vui vẻ như vậy, thật là thích
thú!”
Vừa lúc ấy, hai con ngựa phi nước đại đến bờ ao, chắc là để
tắm mát.
Một người dân quê trẻ cởi trên lưng một con ngựa đó, anh ta
trần truồng, chỉ còn đội cái mũ trên đầu, cái mũ đen to và rộng.
Người trẻ kia huýt gío như một con chim non, và dẫn hai con
ngựa ấy đi sâu vào ao nước. Khi đến gần cây hồng, anh hái một
cành hoa, cài lên vành mũ. Anh nghĩ rằng anh ta quả là thanh
nhã, mỹ diệu, rồi lại ra đi với cành hoa ấy. Mấy đóa hồng kia
nhìn theo người chị em, tự hỏi nó sẽ đi về đâu, nhưng không
một bông hoa nào biết được điều đó.
Chúng nói với nhau:
”Tao cũng muốn đi ra ngoài thế giới, nhưng ở đây, giữa đám
xanh tươi, cũng khả ái lắm rồi. Ban ngày, trời nắng ấm. Ban
đêm, bầu trời còn đẹp hơn, và trong sáng hơn. Mình thấy được
như vậy là nhờ nhìn vào vô số lỗ nhỏ trên ấy!”
Đó là những ngôi sao mà chúng cho là những lỗ của bầu
trời. Hoa hồng đâu có phải là những nhà thông thái!
Bà mẹ chim yến nói:
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”Chúng mình làm cho ngôi nhà bỏ trống này được có sinh
khí, và người ta nói, tổ chim yến đem lại hạnh phúc. Vì vậy,
người ta thích có bọn mình ở đây. Nhưng mấy tên láng giềng
kia, cây hồng bám vào bức tường kia, nó tạo ra ẩm khí. Tao
mong chúng nó sẽ ra đi, và những hạt giống thóc sẽ nẩy nở ở
chỗ chúng nó. Hoa hồng, chúng chỉ để nhìn và ngửi thôi, hay
nhiều nhất, là để cài trên mũ. Mẹ tao nói, mỗi năm chúng rụng
xuống, bà dân quê đem về ướp muối, rồi cho thứ ấy một cái tên
Pháp mà tao không thể nói ra được, nhưng điều ấy chẳng quan
trọng gì. Và người ta đặt thứ ấy lên lửa, khi người ta muốn có
mùi thơm. Đó là tất cả đời sống của chúng, chúng chỉ sống cho
con mắt và lỗ mũi. Các con biết thế rồi đó chứ!”
Về chiều, đàn muỗi đến nhảy múa trong khí trời nóng, và
trong lúc mây trở nên đỏ ối thì con chim họa mi đến ca hát cho
những cây hồng. Nó hát rằng cái đẹp là ánh sáng của thế giới,
và cái đẹp là bất tử. Nhưng mấy cây hồng lại nghĩ rằng họa mi
chỉ hát cho chúng nó, về chính nó, và người ta cũng tin như
vậy. Hoa không nghĩ rằng chim họa mi đến hót cho hoa, nhưng
hoa cũng thấy vui thích, và hỏi nhau, bọn chim sẻ non kia có
thể trở thành chim họa mi không nhỉ?
Bọn chim sẻ non nói:
”Tôi hiểu rõ con chim họa mi hót cái gì, chỉ có một chữ mà
tôi không hiểu thôi. Cái ”đẹp” là cái gì?”
Bà mẹ chim đáp:
”Chẳng là gì cả, chỉ là một cái thể điệu, một cái dáng dấp
bên ngoài. Trên kia, trên lâu đài kia, bọn chim câu có một ngôi
nhà riêng, mỗi ngày người ta vải hạt đậu trên mặt sân, mẹ đến
ăn với chúng, và các con sẽ đến với mẹ sau này! Gần mực thì
đen, gần đèn thì sáng! Vậy dưới kia, trong ngôi lâu đài nọ,
người ta có hai con chim, cổ xanh, một cái mồng trên đầu, dưới
thì xòe ra như một bánh xe, mang đủ màu sắc, rực rỡ đến làm
đau mắt người ta, người ta gọi chúng là hai con công, và chúng
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nó là cái đẹp đó. Nhưng nếu người ta nhổ bơt lông chúng nó đi,
thì hình dáng chúng chẳng khác gì bọn ta cả. Tao muốn mổ cho
chúng vài cái, nếu chúng không to lớn quá như vậy!”
”Con sẽ đánh chúng nó!” - con chim sẻ nhỏ nhất nói - Nó
chưa có đủ lông.
Trong túp lều quê mùa, có hai người trẻ tuổi cư trú. Họ
thương yêu nhau lắm, họ đều lanh lẹ và siêng năng. Ở nhà họ,
mọi vật đều ngăn nắp, sạch sẽ.
Sáng chủ nhật, cô vợ trẻ ra đi, hái một nắm hoa hồng đẹp
nhất, đem về đặt trong cái lọ chai giữa sập.
”À! Tôi biết hôm nay là chủ nhật!” - người chồng nói, và
hôn lên má cô vợ nhỏ.
Hai người ngồi lại, đọc một bài thơ, tay nắm tay nhau, và
mặt trời chiếu qua các cửa sổ, dọi trên những đóa hoa hồng
tươi thắm, và trên hai người trẻ tuổi.
”Nhìn họ, tao thấy chán quá!” - Mẹ sẻ nói - Trong khi quá tổ
chim, nó nhìn vào phòng, rồi chim mẹ bay đi.
Chủ nhật sau, mẹ chim cũng làm như vậy, vì mỗi sáng chủ
nhật, những cành hoa hồng đều được cắm vào lọ, và bụi hồng
vẫn luôn luôn sinh ra những đóa hoa hồng xinh đẹp.
Bầy chim sẻ non, bây giờ đã có đủ lông, muốn bay theo mẹ,
nhưng bà mẹ bảo phải ở lại, và chúng ở lại tổ.
Chim mẹ bay đi, nhưng bổng chốc bị tán vào tấm lưới bằng
lông ngựa, mà bọn trẻ nhỏ dăng lên ở một cành cây. Màn lưới
cột chặt chân chim, kéo lôi như tuồng muốn cắt cái chân chim.
Thật là đau đớn, thật là khủng khiếp. Bọn trẻ nhỏ nhảy lên, bắt
chim, tóm lấy nó một cách tàn bạo.
”Chỉ là một con chim sẻ thôi!” - bọn ấy nói với nhau, nhưng
vẫn bắt chim đem về. Mỗi lần chim kêu lên, bọn chúng đánh
vào mỏ chim.
Trong nông trại, có một ông già làm được xà phòng để cạo
râu và rửa tay, xà phòng viên và xà phòng nước. Ông già vui
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tính, đi khắp mọi nơi, lúc ông thấy bọn nhỏ đem chim sẻ về,
con chim mà bọn chúng chẳng xem ra gì. Ông già đề nghị:
”Mình thử làm cho nó trở nên đẹp chơi!”
Mẹ sẻ nghe như vậy rùng mình.
Ông già liền lấy trong hộp đựng nhiều màu sắc rực rỡ, một
số vàng lá lóng lánh. Bọn trẻ phải chạy đi tìm một cái trứng,
lấy lòng trắng ra, bôi trên mình chim mẹ, rồi lấy vàng lá đắp
lên mình nó. Con chim được lợp vàng trên mình, nhưng nó
không nghĩ gì về sự xa hoa ấy, nó còn run lên bần bật. Ông già
xà phòng rút ra trong lớp áo lót cũ của ông một miếng vải đỏ,
cắt xén thành cái mồng gà trống có khía răng cưa, và dán lên
đầu chim.
”Bây giờ bọn bây sẽ thấy con chim vàng bay đi!”
Ông nói xong liền thả con chim ra. Chim hoảng hốt bay đi,
trong ánh mặt trời chói lọi.
”Trời, nó sáng lóng lánh!”
Tất cả bầy chim sẻ, cho đến con quạ đen to lớn, cũng đã già,
trông thấy nó đều sợ hãi, nhưng vẫn bay theo nó, vì chúng
muốn biết con chim gì quý phái đến thế.
”Mầy ở đâu đến? mầy ở đâu đến?” - Con quạ kêu hỏi ”Đừng bay mau quá! đừng bay mau quá!” - Bọn chim sẻ la
lên.
Nhưng con chim kia không muốn chậm lại, lo lắng và hải
hùng, nó muốn bay mau về nhà. Chim mẹ có lúc gần rơi xuống
đất, và bầy chim kia bay đến càng đông, chim nhỏ có, chim lớn
có. Vài con bay gần chim mẹ, để mổ vào nó.
”Trông kìa, con chim gì lạ quá!” - Cả bầy chim con đều la
lên, khi chim mẹ đã về đến tổ - ”Chắc là một con công con, nó
có đủ màu sắc của loài công, làm cho đau mắt, như mẹ mình
thường nói!”
”Chíp, chíp, đó là cái đẹp!”
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Rồi chúng đua nhau mổ vào chim mẹ, làm cho con này
không thể vào tổ được.
Chim mẹ lại càng hoảng hốt cho đến nổi không thể kêu lên
”chíp, chíp”, và cũng không thể nói được: "Tao là mẹ chúng
mày đây!”
Bọn chim sẻ nhỏ lại hò nhau để vào mổ nó, làm rơi rụng tất
cả lông nó, và chim mẹ mình đầy máu rơi xuống bụi hồng.
”Tội nghiệp con vật!” - hoa hồng nói lên - Vào đây, bọn ta
che dấu cho ngươi. Tựa đầu vào chúng ta đi!
Chim mẹ ráng dương cánh lên lần nữa, rồi khép kín lại.
Chim tắt thở trong gia đình láng giềng, bọn hoa hồng đỏ tươi
thắm.
”Chíp! Không biết mẹ đi đâu rồi!” - Bọn chim sẻ nhỏ hỏi
nhau - ”có lẻ là một sự ngông cuồng của mẹ, và bây giờ chúng
mình phải tự túc rồi. Bà để lại cho chúng mình cái nhà làm gia
tài, nhưng ai trong bọn mình sẽ hưởng lấy gia tài này, khi bọn
mình đều có gia đình riêng?”
Con chim nhỏ nhất nói:
”Phải rồi, tôi không muốn các anh chị ở đây, khi tôi có vợ,
có con!”
”Ồ! Tao còn có nhiều vợ, nhiều con hơn mày!” - một con
khác nói ”Nhưng tao là anh cả!” - Con thứ ba lên tiếng.
Rồi chúng trở lại gây gổ nhau, đập cánh, mổ lẩn nhau, và
rồi, bốp! chúng đều bị quăng ra khỏi tổ, con này đến con kia.
Tất cả đều rơi xuống đất, con nào cũng giận dữ. Chúng nghiên
hẳn đầu về một bên, mắt nhìn trời và nhấp nháy, đó là cách
chúng tỏ vẻ giận lẫy.
Chúng biết bay chút ít, chúng tập bay nhiều hơn, và cuối
cùng, chúng thỏa thuận với nhau rằng, để sau này dễ nhận lại
nhau khi gặp lại nhau trong thế giới, chúng sẽ kêu ”chíp chíp”
và lấy chân trái gải lên cánh ba lần.
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Con chim nhỏ nhất còn ở lại trong tổ, tha hồ choán hết chỗ,
từ nay nó là chủ nhân cái nhà, nhưng cũng không lâu. Trong
đêm, một ngọn lửa đỏ chiếu ra từ các cửa sổ, ngọn lửa bốc lên
mái rạ, đám rạ khô cháy lên, tất cả ngôi nhà bị thiêu rụi. Con
chim nhỏ cũng bị thiêu luôn, nhưng cặp vợ chồng trẻ trong nhà
may mắn thoát được.
Lúc mặt trời lên sáng ngày mai, và tất cả đều trở lại linh
động như sau một giấc ngủ đêm êm đềm, trong ngôi nhà quê
mùa kia chỉ còn lại vài cái sà nhà cháy đen thành than, tựa vào
lò sưởi, chỉ còn lò sưởi là còn đứng vững. Mặt đất bốc khói
ngùn ngụt, nhưng phía trước nhà, bụi hồng vẫn tươi đẹp, và
đâm hoa, mỗi cành, mỗi hoa, ngắm mình dưới mặt nước bình
lặng.
”Ô kìa! Những hoa hồng kia càng xinh đẹp trước ngôi nhà
cháy!” - một người đi ngang qua nói vậy- ”Thật là một bức
tranh đẹp. Ta phải họa lại cảnh này mới được!”
Nói xong, anh lôi từ trong bọc áo ra, một tập giấy trắng, một
cây bút chì, - anh là hoạ sĩ - và vẽ lại cảnh điêu tàn khói lửa,
những sà nhà cháy thành than dựa trên thành lò sưởi nghiên
nghiên, vì lò sưởi càng lúc càng nghiên xuống, và trước cảnh
ấy, anh vẽ cây hồng lớn đầy hoa, cây hồng thật là đẹp vô cùng,
và cũng vì cây hồng kia mà họa sĩ đã phải vẽ cả cảnh tượng ấy.
Ngày đã về chiều, khi hai con chim sẻ đã sinh trưởng tại đó,
bay ngang qua đó.
”Cái nhà kia đâu mất rồi! và đâu, cái tổ của chúng mình? Chíp! tất cả đều cháy tan hết, còn đứa em mình khỏe mạnh như
thế cũng bị thiêu đốt chết rồi! nó chết vì nó muốn giữ lại cái tổ
- Những đóa hồng kia vẫn không can gì! Mà chúng còn hồng.
Chúng không chịu tang với sự bất hạnh chung của người láng
giềng. Tao không muốn nói chuyện với chúng. Ở đây xấu xí
quá! Đó là ý kiến của tao!”
Rồi chúng bay đi.
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Vào mùa thu, trong một ngày nắng tốt, người ta tưởng đang
mùa hè. Khoản sân khô ráo và sạch sẽ trải rộng trước bậc cấp
của tòa lâu đài, và bầy bồ câu đen, trắng, nâu, đi dạo trên đó,
phản chiếu ánh mặt trời trên lông mịn, và những bà mẹ câu
gồng mình lên nói với bọn con:
”Bọn con phải sum vầy với nhau! Phải chung sống với
nhau!”
Vì có vậy, chúng mới có vẻ xinh đẹp hơn.
”Ủa, chớ con gì nho nhỏ đen đen đang chạy giữa bọn mình
thế?” - một con bồ câu già mắt có tia đỏ, tia xanh, la lên - ”Con
vật nhỏ đen! Con vật nhỏ đen!”
”Đó là những con chim se sẻ, những con vật đàng hoàng.
Chúng mình có cái tiếng là hiền lành, vậy chúng mình cứ để
cho nó kiếm vài hạt. Bọn đó không nói chuyện với mình,
chúng chỉ lấy chân lên gải gải!”
Bọn chim sẻ gải thật, gải ba lần bằng chân trái, và chúng
cũng kêu: ”Chíp!”
Chúng nhận ra nhau, đó là ba con se sẻ nhỏ ở ngôi nhà bị
cháy. Chúng nói:
”Ở đây có nhiều thức ăn ngon lắm!”
Bọn bồ câu quây quanh nhau, nói chuyện với nhau, chúng
cũng có ý kiến của chúng.
Một con nói với con kia:
”Kìa, cô bồ câu to họng, có thấy nó ngốn ngáo mấy hột đậu
không? Nó ăn nhiều quá. Nó nhặt toàn những hạt tốt nhất. Cù
rù, cù rù… Thấy cái đầu nó không, cái đầu đã trở nên sói hết!
nhìn con vật xấu xa kia! Hãy mắng nó đi! hãy mắng nó đi!”
Mắt chúng đỏ lên vì tức giận.
”Xúm lại với nhau! Xum vầy với nhau! Con vật đen nhỏ!
Con vật đen nhỏ! mắng! mắng! Cù rù! Cù rù!”
Tiếng này tiếp đến tiếng kia, và như vậy cho đến 1000 năm.
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Bọn sẻ ăn thỏa thuê, và nghe ngóng, chúng cũng vênh váo,
nhưng bộ điệu ấy không hợp với chúng. Chúng no nê lắm rồi.
Xong, chúng từ giã bọn bồ câu, và đi nói với nhau những gì
chúng nghĩ về bồ câu. Chúng đi vào vườn, chui qua lưới rào,
và khi cửa phòng khách ra vườn mở ra, một con nhảy lên bực
thềm, nó can đảm lắm, vì nó đã ăn no.
”Chíp!” - nó nói - ”tao dám làm vậy nè!”
”Chíp!” - con khác cũng nói - ”tao dám lắm, dám hơn nữa!”
Rồi nó nhảy vào phòng khách. Trong đó không có ai hết,
con thứ ba thấy rõ vậy, lại bay xa hơn nữa, nói:
”Vào hẳn bên trong, hay là đừng vào! Quả thật đây là một
cái tổ kỳ quặc của con người! Xem bao nhiêu đồ vật trong này!
Hừ, cái gì đây nhỉ?”
Ngay trước mắt bọn chim sẻ, những đóa hoa hồng khoe
tươi, chúng ngắm mình trên mặt nước, và những cây sà cháy
thành than dựa mình vào lò sưởi đổ nát! - Không, cái này nghĩa
là gì? Làm sao lại đến trong phòng khách của lâu đài? Và ba
con chim sẻ muốn bay lên hoa hồng, và lò sưởi, nhưng lại đụng
vào bức tường thấp - vì đó chỉ là bức tranh, to lớn, rất đẹp, mà
hoạ sĩ đã vẽ theo như bản đồ nháp nhỏ của ông.
”Chíp!” - bọn sẻ nói - ”Chẳng có gì hết! Chỉ là một dáng
dấp bên ngoài! chíp! đó là cái đẹp! mày có thể hiểu gì không,
tau thì chịu!”
Rồi chúng bay ra, vì có người vào phòng khách.
Năm tháng trôi qua, bọn bồ câu đã rù rù nhiều lần, để khỏi
nói là la mắng, bọn chim xấu ác kia! Những con sẻ bị cóng
lạnh vào mùa đông, và sống phè phởn vào mùa hè. Chúng đều
đính hôn, hoặc lấy nhau, nói sao cũng được, chúng đều có con,
và con đứa nào dĩ nhiên cũng là đẹp, và thông minh hơn hết.
Con này bay chỗ này, con kia chỗ khác, rồi gặp lại nhau, nhận
ra nhau, bằng tiếng ”chíp”! với chân gảy cánh ba lần.
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Con lớn nhất đã già rồi, nó không có tổ, cũng không có con.
Nó muốn nhìn một lần, một thành phố lớn, và bay về
Kjøbenhavn.
Ở đó, có một ngôi nhà lớn với nhiều màu sắc. Nhà ở gần
dinh thự của Vua, và gần con sông đào, nơi đó người ta thấy
nhiều chiếc tàu với những trái táo, những chậu hoa. Cửa sổ
phía dưới lớn hơn phía trên, và nếu bọn chim sẻ nhìn vào, mỗi
phòng sẽ giống như nhìn từ trên cao một cây uất kim hương,
chúng sẽ thấy đủ mọi màu sắc và trang trí vẽ vời. Và ở giữa
cây uất kim hương ấy, có những con người trắng phau, bằng
cẩm thạch, có người bằng thạch cao, nhưng theo con mắt của
loài chim sẻ, thì chẳng có gì khác nhau.
Phía trên ngôi nhà, những con ngựa bằng kim khí buộc vào
những chiếc xe cũng bằng kim khí, và Tiên nữ Vạn thắng, cũng
bằng kim khí, đang đánh xe. Đó là nhà bảo tàng viện
Thorvaldsen.
Cô gái sẻ nói:
”Chà! thật là bóng nhoáng! Đây chắc là cái đẹp! Chíp!
Nhưng ở đây, nó lớn hơn con công!”
Cô nhớ lại, từ lúc còn bé bỏng, rằng mẹ cô biết cái gì to lớn
hơn nữa về cái đẹp. Cô bay ra sân. Nơi đó cũng lộng lẩy, trên
bức tường đều có vẽ những cây kè có nhiều nhành lá, và giữa
sân có một cây hồng lớn đầy hoa. Cánh hồng vươn lên trên một
ngôi mộ. Cô bay qua phía đó, vì ở đó có nhiều con sẻ đang dạo
chơi. Chíp! Và ba lần gải bằng chân trái. Cô ta đã chào như vậy
nhiều lần trong bao năm, nhưng chẳng con sẻ nào hiểu được
cô, vì những kẻ đã xa nhau thì không phải ngày nào cũng gặp
lại nhau. Cô đã lấy cách chào ấy làm một thói quen. Nhưng lần
này thì có hai con sẻ già và một con trẻ lên tiếng chíp! Và gải
ba lần bằng chân trái.
”Nè! chào! chào! bọn mình là ba kẻ già của tổ xưa và một
đứa trẻ con của gia đình. Mình gặp nhau ở đây! Thật là một nơi
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sang trọng, nhưng chẳng có gì nhiều để ăn. Đó là cái đẹp!
Chíp!”
Nhiều người đi vào trong các phòng chưng bày đồ hình lộng
lẩy bằng cẩm thạch, và đi đến ngôi mộ, dưới đó đang nghĩ
người nghệ sĩ tài ba đã chạm ra những bức tượng kia, và tất cả
mọi người đều đứng trước ngôi mộ, vẻ mặt rạng rỡ, vài người
nhặt những cánh hồng rụng xuống và cất giữ lấy! Có những
người đến từ xa: từ nước Anh, nước Đức, nước Pháp.
Một bà đẹp nhất ngắt một bông hồng và cài lên ngực. Bọn
chim sẻ cho rằng hoa hồng là chủ nhân ở đây, và ngôi nhà to
lớn kia xây lên cũng để cho hoa hồng, và như vậy thì cũng hơi
quá đáng. Nhưng vì tất cả mọi người đều trân trọng hoa hồng,
thì chúng cũng chẳng muốn khác họ. Chíp! - chúng nói - và
dùng đuôi quét sạch cánh hoa, và nhìn hoa với nửa con mắt.
Chẳng mấy chốc, chúng đã nhìn ra đó là những người láng
giềng xưa kia của chúng. Và cũng đúng vậy. Nhà họa sĩ đã họa
bụi hồng trước ngôi nhà cháy, và ông ta lại được phép mang
cây về cho kiến trúc sư của ngôi nhà này, vì không đâu có được
giống hồng đẹp như thế.
Kiến trúc sư đem trồng cây hồng bên ngôi mộ của
Thorvaldsen, ở đó, cây hồng này nở hoa như biểu hiệu của cái
đẹp, và sẳn sàng cống hiến những đóa hoa thơm đỏ, làm kỹ vật
đem đến các xứ xa lạ.
Bọn sẻ hỏi cây hồng:
”Các người có tìm được việc làm ở thành phố này không?”
Hoa hồng ra dấu là đã có việc làm. Hoa cũng nhận ra những
người láng giềng đen ngày trước, và tỏ ra bằng lòng được gặp
lại chúng.
”Thật là vui thích được sống và nở hoa, được gặp lại những
người bạn cũ, và hằng ngày thấy những bộ mặt dễ thương! Có
thể cho rằng ở đây, ngày nào cũng là ngày đại lễ!”
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”Chíp!” - bọn sẻ nói - ”Phải, chính là những người láng
giềng xưa kia của mình. Mình còn nhớ, bọn họ ở gần bờ ao!
Chíp! họ thật là sung sướng! và họ có thể ngủ trên chuyện đó,
chẳng cần làm gì cả, bọn mình cũng không thấy gì đặc biệt
trong cánh hoa đỏ của chúng, thật là khó hiểu! Ồ! Nhưng kìa,
một cành hoa tàn, cái đó thì mình biết rõ!”
Chúng mổ vào cánh hoa tàn, làm rơi rụng cánh hoa, nhưng
cây hồng lại càng xanh tươi hơn, hoa hồng trổ mùi thơm trong
ánh sáng mặt trời, bên ngôi mộ của Thorvaldsen: một cái tên
bất tử kết hợp với sắc đẹp của hoa hồng.
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Bé Tuk
( Lille Tuk )
Vâng, nó là bé Tuk. Thật ra tên nó không phải là Tuk,
nhưng vào thời kỳ nó chưa biết nói, nó tự gọi là Tuk, có lẻ đó
tên là Carl, ta cũng nên biết vậy. Nó phải chăm sóc em bé gái
Gustave của nó, nhỏ hơn nó nhiều, nó cũng phải học bài của
nó, nhưng hai việc ấy khó đi đôi với nhau. Thằng nhỏ đặt em
trên đầu gối, hát cho em những bài hát nó biết, và đồng thời
liếc mắt nhìn vào quyển sách địa lý mở rộng trước mắt nó.
Ngày mai, nó phải đọc thuộc lòng tất cả những thành phố thuộc
giáo phận Sjælland, và phải biết tất cả những gì người ta phải
biết về thành phố ấy.
Mẹ nó trở về, - bà vừa đi ra ngoài- bà ẳm lấy bé Gustave.
Tuk chạy đến cửa sổ, và đọc sách đến gần lồi con mắt, vì trời
đã bắt đầu tối, càng lúc càng tối, mà mẹ nó không có tiền để
mua đèn.
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Bà mẹ nói khi nhìn qua cửa sổ:
”Kìa, bà già giặc mướn đang đi vào ngỏ hẽm. Bà già không
kéo lê nổi thân mình, chúng ta phải giúp bà mang cái thùng
đựng nước mà bà lấy ở máy nước. Con ơi! bé Tuk ơi! hãy
ngoan chút! ra giúp bà già với!”
Tuk lập tức chạy ra, giúp bà già, và khi nó trở về thì trời đã
tối, không có chút ánh sáng trong nhà, bé Tuk phải lên giường
ngủ, một cái ghế dài bằng gỗ. Nó nằm xuống, mà vẫn nghĩ đến
bài học địa lý: giáo phận Sjælland, và những điều thầy đã kể.
Cần phải đọc bài ấy, nhưng Tuk không thể làm được bây giờ,
nó chuồi quyển sách dưới gối, vì nó nghe người ta nói rằng
cách ấy giúp cho nó nhớ lại bài học, nhưng đó là điều khó tin.
Nằm xuống, nó suy nghĩ miên man, bổng hình như thấy có
ai hôn trên mắt và miệng nó, nó ngủ mà không ngủ, nó tưởng
như thấy bà già giặc mướn nhìn nó và nói:
”Thật là nguy hại nếu mày không thuộc được bài học của
mày. Mày đã giúp bà, bây giờ bà sẽ giúp mày, và Chúa cũng
làm vậy luôn!”
Rồi lập tức quyển sách động đậy dưới đầu nhỏ Tuk.
”Cô cô ri cô! cót! cót!” - đó là một con gà mái mới đến, từ
Kjøgeby- Tôi là một con gà mái ở Kjøgeby.
Rồi nó kể số dân cư, nói về trận đánh diễn ra ở đó, thật
không có gì đáng hảnh diện về trận ấy.
”Cric! crac! pa ta tra!” - một tiếng rơi động mạnh: một con
chim gõ rơi xuống, con két trong phòng tập bắn chim ở PræstoNó nói ở nơi đó, số dân cư đông như số kim găm trong mình
nó, nó rất hảnh diện, Thorvaldsen ở đầu làng tôi, crac! ở đó thật
là tuyệt!”
Và rồi nhỏ Tuk không nằm nữa, nó bổng thấy nó đang cưỡi
ngựa. Phi! Phi nước đại! Một kỵ sĩ ăn bận huy hoàng, với một
chùm lông sáng láng, và một cái lông chim trên đầu mũ bay
phấp phới, giữ nó trước mình ông, trên lưng ngựa, hai người
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phi ngựa ngang qua khu rừng, đi đến thành phố Vordingborg
cũ kỹ, một thành phố lớn rất nhộn nhịp. Nhiều tháp cao dựng
lên trên đền Vua, cửa sổ đều sáng trưng dọc theo dãy dài. Vua
Valdemar và những thiếu nữ xinh đẹp hầu cận đang vũ - Bình
minh đến, và mặt trời càng lên cao, thì thành phố biến mất, cả
lâu đài nhà Vua, cả các tháp cao, cái này đến cái kia cũng tan
biến, cuối cùng chỉ còn lại một cái trên gò nơi lâu đài hiện lên
trong đêm, và thành phố trở nên nhỏ và nghèo nàn, bọn học
sinh đi đến trường mang cặp dưới nách, và nói: ”2000 dân!”
Nhưng không đúng vậy, đâu có nhiều như vậy!
Nhỏ Tuk nằm trên giường, nghĩ rằng nó đang mơ, mà cũng
không phải là mơ, nhưng nó bổng nghe ai đứng cạnh nó gọi nó:
”Nhỏ Tuk! nhỏ Tuk!” - đó là một anh thủy thủ, một nhân vật
nhỏ bé, có thể là một sinh viên sĩ quan, nhưng lại không phải là
sinh viên sĩ quan - ”Tôi cần chuyển lại cho anh gấp lời chào
của Corsøer, đó là một thành phố đang hồi bành trướng! một
thành phố đang sống động, có tàu chạy bằng hơi nước và tàu
bưu điện. Xưa kia, người ta cho thành phố ấy là xấu xí, nhưng
đó là lời phán xét lỗi thời!”
Thành phố Corsøer nói:
”Tôi ở trên bờ biển, tôi có một con đường, và một công
viên, và tôi đã sinh ra một thi sĩ vui tánh, không ai trong đời
này hơn ông ấy. Tôi muốn đưa một chiếc tàu thủy đi vòng
quanh thế giới, tôi chưa làm thế, nhưng tôi có thể làm được
như thế, tôi thơm tho lắm, nơi gần cửa tôi, ở đó nhiều bông
hồng đẹp nhất nở rộ!”
Bé Tuk thấy những hoa hồng ấy, tất cả đều đỏ và xanh trong
mắt anh, và khi các màu sắc rõ ràng hơn, nó thấy một đồi cao
um tùm cây cối gần bên vùng bể trong. Trên cao, là một nhà
thờ lộng lẩy cổ kính, với hai tháp nhọn cao lớn. Từ đồi núi,
chảy ra những con suối nước phun thành vòi dày dặc, nước vỗ
bập bềnh, và rất gần đó, một ông Vua già đang ngồi, với vương
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miện bằng vàng trên mái tóc dài. Đó là Vua Hroar, Vua của
thành phố Roeskilde, như ngày nay người ta thường gọi. Và
trên đồi núi, để đi vào ngôi nhà thờ, các Vua và Hoàng hậu đi
lên, tay trong tay, vương miện vàng trên đầu, theo tiếng phong
cầm ngân nga, và tiếng suối róc rách. Nhỏ Tuk thấy tất cả, và
nghe tất cả.
Vua Hroar nói:
”Đừng có quên các Nghị Hội nghe!”
Rồi bỗng tất cả đều tan biến, lần nữa, cái gì sẽ đến đây?
Cũng như lúc người ta lật trang sách.
Và bây giờ, là một bà già, một bà cắt cỏ, đến từ Sorø, nơi
mà cỏ mọc trên công trường. Bà mang một tấm áo choàng bằng
vải xám trên đầu, phủ xuống lưng, tấm áo bị ướt hết, chắc chắn
là trời vừa mưa. Bà nói:
”Ừ, trời vừa mưa!”
Bà biết nhiều đoạn ngộ nghĩnh trong các hài kịch của
Holberg, bà cũng biết chút ít về Valdemar và Absalon. Nhưng
bổng chốc, bà co quắp mình lại, lung lay cái đầu, người ta
tưởng như bà sẽ nhảy vọt lên. Bà kêu:
”Cà óp! Cà óp! ướt hết! ướt hết! trời tốt lắm, yên lặng như
cái mồ ở Sorø!”
Bà trở thành một con nhái, cà ọp! rồi trở lại thành bà già. Bà
nói:
”Mình phải ăn bận theo thời! ướt hết! ướt hết! thành phố của
tôi cũng như cái lọ chai, người ta đi vào theo cái cổ chai, và
cũng đi ra từ chỗ đó. Tôi có nhiều cá trê, và bây giờ tôi có
những đứa bé má hồng, dưới đáy chai, chúng học sự khôn
ngoan ở đó: tiếng Hy lạp! tiếng Hy lạp! cà ọp! cà ọp!”
Tiếng bà vang lên như tiếng hát của giống ếch nhái, hoặc
như một cuộc đi dạo chơi trong rêu ướt, với đôi giày thô. Luôn
luôn vẫn tiếng động đều đều, buồn buồn, buồn cho đến nổi bé
Tuk ngủ say sưa, nó cần được ngủ như thế.
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Nhưng trong giấc ngủ, nó có một giấc mơ, hay là cái gì cũng
được: cô em gái Gustave của nó, mắt xanh, tóc quăn hung
hung, bổng trở thành một thiếu nữ mỹ miều, và tuy không có
cánh, nó vẫn muốn bay, rồi cả hai anh em bay lên trên các khu
rừng xanh, các dòng nước biển của xứ Sjælland.
”Mày có nghe tiếng gà gáy không, nhỏ Tuk! Cô cô ri cô!” Bầy gà mái bay ra khỏi Kjøgeby! - ”mày có một vườn gà lớn,
thật là lớn, mày sẽ không bị đói khổ cơ cực nữa! như người ta
nói, mày bắn trúng con két, mày sẽ giàu, giàu và sung sướng!
Nhà mày dựng lên, như cái tháp của Vua Valdemar, nó sẽ huy
hoàng và trang trí bằng những bức tường cẩm thạch, như
những bức tường ở cuối thành phố Præsto, mày hiểu chưa? Tên
mày sẽ bay đi khắp cả thế giới, như chiếc tàu đi từ Corsøer,
trong thành phố Roeskilde - Đừng có quên các đại hội! Vua
Hroar đã nói, nơi đó mày sẽ nói một cách khôn ngoan và trôi
chảy, và khi một ngày kia, mày có xuống mồ, mày cũng ngủ
một giấc yên lành!”
”Cũng như tôi ngủ ở Sorø!” - bé Tuk nói - và thức giấc.
Một buổi sáng đầy ánh mặt trời. Nó không nhớ gì trong giấc
mơ hết, nhưng đó cũng là điều tốt, vì người ta không nên biết
cái gì sẽ xảy ra.
Nó nhảy xuống giường, đọc trong sách, và lập tức thuộc hết
bài học, và bà già giặc mướn đi ra cửa, nheo mắt với nó, nói:
”Cám ơn về chuyện hôm qua! Xin Chúa làm cho những giấc
mơ đẹp của mày được thực hiện!”
Nhỏ Tuk không biết nó đã mơ những gì, nhưng Chúa đã
biết!
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Chiếc bóng
( Skyggen )
Ở xứ nóng, mặt trời có thể thực sự đốt cháy. Con người trở
thành đen như mun. Ở những xứ nóng nhất, con người có thể
đốt cháy thành mọi đen, nhưng cũng chỉ ở xứ nóng mà nhà học
giả mới muốn đến từ xứ lạnh. Ông tưởng có thể xê dịch tự do
như ở xứ nhà, nhưng ông sẽ sớm mất thói quen ấy. Ông và
những người khôn ngoan khác, phải ở luôn trong nhà, cửa lớn
và cửa nhỏ đóng chặt suốt ngày. Đi ngang qua, ai cũng tưởng
tất cả người trong nhà đang còn ngủ, hay là nhà không có ai ở.
Con đường hẹp, với dãy nhà cao hai bên, con đường nhà học
giả ở lại được xây cách nào mà mặt trời chiếu sáng từ sáng đến
tối, thật là không thể chiụ đựng nổi.
Nhà học giả của xứ lạnh là một người trẻ trung và thông
minh, ông ta phải sống trong một lò lửa nóng rực, ông khổ lắm,
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ông gầy đi nhiều lắm, cho đến chiếc bóng của ông cũng co
quắp lại, trở thành nhỏ hơn lúc ông ở xứ ông, chiếc bóng cũng
khô vì mặt trời. Người ta chỉ sống vào buổi chiều tối, khi mặt
trời tắt nắng.
Thật là một sự thích thú được thấy cảnh đêm tối. Lập tức
sau khi người ta đem đèn vào phòng, chiếc bóng vươn lên cao
trên tường, như thể người ta vươn vai khi thức dậy để lấy lại
sức lực. Nhà học giả ra bao lơn, nằm dài ra và càng lúc càng
thấy sao mọc dày hơn trên nền trời trong, ông cảm thấy như
sinh lực càng lúc càng trở lại nhiều nơi ông. Trên tất cả các bao
lơn của con đường - mà nhà nào cũng có bao lơn - người ngươì
đều ra đứng, để hưởng chút không khí, dù người ta cũng đã
quen thành mun rồi. Mọi sự vật đều hoạt động lên, ở bên trên
cũng như ở bên dưới. Thợ giày, thợ hớt tóc, đều đổ ra ngoài
đường, bày bàn ghế ra, và ánh sáng đèn chiếu lên, hàng ngàn
ngọn ánh sáng. Người này nói, người kia hát, người khác đi
bách bộ, xe cộ chạy qua lại, những con lừa đủng đỉnh đi: cờ
linh, linh, cờ linh! Chúng mang chuông nhỏ trên cổ, người ta
chở những xác chết, và người ta hát những bài thánh ca. Bọn
trẻ trên đường đốt pháo, chuông nhà thờ vang lên, phải rồi, con
đường đang sống dậy. Chỉ có một ngôi nhà trước nhà của học
giả là hoàn toàn im lặng. Nhà có người ở vì trên bao lơn nhà,
có hoa nở được trong ánh nắng mặt trời, điều ấy chứng tỏ rằng
phải có người tưới cây, và phải có người nào ở trong nhà để
làm cái công việc ấy. Vậy phải có người ở trong đó. Vả lại cửa
nhà vẫn mở ra lúc đêm đến, nhưng ở trong thấy tối om, ít nhất
là ở phòng đầu, còn từ những phòng sau vẫn vang lên tiếng
nhạc.
Nhà học giả xứ lạ, cho đó là một kỳ quan, nhưng có thể chỉ
là một ảo tượng, vì ông ta thấy cái gì ở xứ nóng cũng đẹp đẽ,
nếu không có mặt trời. Người chủ nhà ông thuê nói không hề
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biết người nào đã thuê căn nhà trước mặt, người ta không thấy
ai cả, và tiếng nhạc, ông chủ nhà cho rằng đáng ngấy lắm.
Ông nói:
”Thật giống như có người nào đang tập một bài ca, mà
không thể được, luôn luôn chỉ một bài. Rồi tôi sẽ cử bài này
được!”
Người ấy tự bảo vậy, nhưng ông ta cũng không bao giờ
thành tựu, dù cho có tập lâu bao nhiêu đi nữa.
Một đêm, người học giả xứ lạ thức giấc, ông để cửa bao lơn
mở lúc ông ngủ, gío thổi tung bức màn che, và ông thấy một
ánh sáng lạ trên bao lơn nhà đối diện, và những đóa hoa sáng
rực lên như những ngọn lửa, và ngay ở giữa đám hoa, hiện lên
một người con gái mảnh mai, đẹp tuyệt vời, tấm thân cũng rực
sáng. Sáng đến nổi nhà học giả đau cả mắt, quả thật ông ta đã
mở to mắt để nhìn, và cũng vì ông mới chợt thức dậy. Chỉ một
bước nhảy, ông đã đứng trên sàn nhà, rón rén đến sau bức màn,
nhưng cô gái không còn ở đó nữa, ánh sáng cũng tắt. Hoa
không còn chiếu rực lên nữa, nhưng vẫn tươi tốt như ngày
thường. Cửa mở hé, và từ bên trong vang lên tiếng nhạc trầm
dịu, như ru người với những ý nghĩ ngọt ngào. Thật như là một
màn ảo thuật.
Ai ở trong nhà đó nhỉ? cửa đi vào nhà ở chỗ nào? tất cả căn
dưới chỉ là những gian hàng, mà người ta không thể đi ngang
qua gian hàng bất cứ lúc nào cũng được.
Nhà học giả xứ lạ, một chiều tối, ngồi trên bao lơn. Trong
phòng đèn thắp sáng và dĩ nhiên là bóng ông chiếu lên bức
tường nhà đối diện. Chiếc bóng đứng ngay trên đám hoa của
bao lơn nhà đó, và khi ông cử động, chiếc bóng cũng cử động,
vì bóng cũng có thể cử động được chứ.
Ông tự bảo:
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”Tôi nghĩ rằng chiếc bóng của tôi là sinh vật duy nhất mà
người ta thấy ở bên ấy! chiếc bóng trông rõ nét trên nền hoa
quá!”
Cửa hé mở, chiếc bóng chắc tìm được cách khéo léo nào để
vào bên trong, nhìn mọi vật quanh nó, rồi trở về kể cho mình
nghe đã thấy những gì.
”Phải đó, mày sẽ làm được một việc hay”- nhà học giả khôi
hài - ”tao van mày, vào đi mà! ủa, mày đi đâu đó?”
Ông gật đầu ra hiệu cho chiếc bóng, chiếc bóng cũng gật
đầu đáp lại.
”Đi vào đi, nhưng đừng đi mất nhé!”
Nhà học giả đứng lên, chiếc bóng cũng đứng lên theo. Ông
quay lại, chiếc bóng cũng quay lại. Nếu có người để ý, họ sẽ
thấy rằng chiếc bóng đi vào cửa bao lơn phía đối diện, đến lúc
nhà học giả đi vào phòng ông, buông màn xuống đàng sau.
Sáng hôm sau, nhà học giả đi ra ngoài, uống cà phê và đọc
báo.
”Ủa, sao lạ thế này?” - ông thốt lên khi ông ra ngoài trời ”tôi không thấy chiếc bóng của tôi đâu nữa? thật quả là nó đã
đi vào nhà trước mặt tôi tối hôm qua, và bây giờ nó vẫn chưa
trở về. Thật là chán!”
Ông giận lắm, không phải vì chiếc bóng mất đi, nhưng
chính vì nó biết ở bên các xứ lạnh có một câu chuyện con
người mất bóng, và rồi khi ông trở về, ông có kể ra cái chuyện
cái bóng của ông, người ta cho rằng ông bắt chước chuyện cũ.
Điều ấy không bao giờ ông cần đến. Ông bèn quyết định sẽ
không nói tí gì về chuyện này, vì như vậy là khôn ngoan đó.
Chiều đến, ông lại ra trên bao lơn, ông đặt ngọn đèn sau
lưng như thường lệ, vì ông biết rằng bóng ông bao giờ cũng
muốn lấy ông làm bình phong, nhưng ông không thể mời nó
đến được. Ông thừ người lại, ông vươn người lên, không có ai
đến hết. Ông đánh hắng: hùm, hùm! - Cũng chẳng có ma nào.
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Thật là láo xược! Nhưng ở xứ nóng, cái gì cũng mọc lên
mau, và tám ngày sau liền mọc cho ông chiếc bóng khác, khiến
ông rất hả dạ. Cái bóng ấy mọc ra từ dưới chân ông khi ông ra
ngoài trời, cái rễ của nó chắc còn bén ở đó. Sau ba tuần, ông có
một cái bóng thật đầy đủ. Khi ông trở về nước, ông ở nơi miền
bắc, chiếc bóng cũng lớn lên trong cuộc hành trình, cuối cùng
nó lớn qúa, ông nghĩ chỉ một nửa cũng đủ chán.
Nhà học giả về nhà ông, viết sách này đến sách nọ về những
sự thật trong thế giới, và những gì tốt đẹp. Năm tháng trôi qua,
nhiều năm, nhiều tháng.
Một buổi chiều, ông đang ngồi trong phòng khách, thì nghe
có ai gõ nhè nhẹ ngoài cửa. Ông nói lên:
”Vào đi!”
Nhưng không có ai vào cả. Ông đi ra mở cửa, thấy một
người ốm quá cở, ông ngạc nhiên không thể nói ra lời. Người
ấy lại ăn bận sang trọng, có thân hình mạnh mẻ, chắc là một
ông nào quan trọng lắm đấy.
”Xin cho biết tôi có hân hạnh tiếp đón ai đây?” - nhà học giả
nói ”Vâng, tôi đoán đúng không sai” - con người sang cả ấy nói
lên - ”rằng chắc chắn ông không nhận ra tôi đâu! Tôi đã thành
hình, có da, có thịt, và có aó quần. Chắc ông không bao giờ
nghĩ rằng tôi có thể thịnh vượng như ngày nay. Thật ông không
nhìn ra chiếc bóng của ông ngày xưa sao? Ồ, chắc ông tưởng
rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại. Tôi quả thật đã thịnh đạt từ
sau khi tôi lìa ông, tôi trở nên giàu có về mọi phương diện! Nếu
cần trả tiền cho ông để lấy lại tự do bao nhiêu tôi cũng sẽ trả!”
Nói xong, anh ta vổ lanh canh vào những đồng tiền vàng
dính trên chiếc đồng hồ, đưa tay sờ lên chiếc dây chuyền vàng
đeo nơi cổ. Ồ! ngón tay anh lóng lánh toàn là kim cương! Và
tất cả những thứ ấy toàn là đồ thật cả.
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”Thật là tôi không thể hết ngạc nhiên được!” - nhà học giả
nói - ”Vì sao có cơ sự này nhỉ?”
”Vâng, thật là vượt ra ngoài sự thường” - bóng nói - ”nhưng
mà ông cũng vậy, ông cũng đâu có trở lại sự bình thường. Ông
cũng biết tôi theo dõi dấu vết ông từ khi ông hãy còn nhỏ. Đến
lúc ông nghĩ rằng tôi đủ sức để ra ngoài đời một mình, tôi liền
tự mình ra đi. Tôi gặp những hoàn cảnh kỳ diệu, nhưng có một
nổi nhớ nhung nào bắt buộc tôi trở về nhìn lại ông, trước khi
ông chết. Vì ông sẽ chết! Vả lại, tôi cũng muốn thấy lại cái xứ
sở này, vì người ta ai cũng yêu xứ mình. Tôi biết bây giờ ông
đã có một cái bóng khác, tôi cần trả tiền gì cho cái bóng ấy,
hay là trả cho ông? Xin ông cho tôi biết!”
”Trời, quả thật là anh đó sao?” - nhà học giả nói - ”Kỳ lạ
thật! không bao giờ tôi có thể nghĩ rằng cái bóng của con người
lại trở về dưới hình thái của một con người thật sự!”
Bóng nói tiếp:
”Xin ông cho tôi biết tôi phải trả bao nhiêu? Vì tôi không
muốn mắc nợ!”
”Anh nói gì lạ thế? nợ gì mới được chứ? đừng thắc mắc gì
hết, tôi rất sung sướng được thấy anh thịnh vượng. Ngồi xuống
đây, ông bạn cũ. Anh chỉ cần kể lại cho tôi sự việc gì đã xảy ra,
và những gì anh thấy trong ngôi nhà đối diện với nhà mình
ngày trước, ở xứ nóng ấy!”
”Vâng, tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả”- cái bóng vừa nói, vừa
ngồi xuống ghế - ”Nhưng xin ông hứa với tôi là ông sẽ không
kể cho người nào nữa hết trong thành phố này, rằng tôi là chiếc
bóng cũ của ông, nếu thảng hoặc ông có gặp tôi bất cứ nơi đâu
tại nơi đây. Tôi có ý định cưới vợ, tôi có đủ để nuôi một gia
đình!”
”Cứ yên trí đi, bóng ạ!” - nhà học giả đáp - ”Tôi sẽ không
nói lại với ai anh thật sự là cái gì. Đây, tay tôi đây, tôi hứa như
vậy đó, quân tử nhất ngôn mà!”
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Cái bóng cũng chỉ có một lời thôi. Bóng lại nói:
”Đó là điều tôi muốn mọi người hiểu cho!”
Thật đúng là đặc biệt. Chiếc bóng này quả đúng là một con
người. Anh ta bận toàn đồ đen, thứ vải đen sang trọng nhất,
giày véc ni bóng loáng, và cái mũ mềm dịu chóp nhọn, vành
nhỏ, không kể những thứ trang sức mà chúng ta đã biết: đồng
tiền vàng, nhẫn nạm kim cương, giây chuyền vàng - Vâng,
bóng chưng diện thật sang trọng, và y phục, trang sức ấy đã
làm cho bóng trở thành một con người thật sự.
”Bây giờ tôi sẽ kể mọi chuyện!” - bóng nói, và anh ta lấy
chân mang giày vét ni bóng láng dẫm mạnh lên trên cánh tay
của chiếc bóng mới của nhà học giả, chiếc bóng này đang nằm
yên như con chó con dưới chân chủ nhân. Cử chỉ ấy là một
biểu lộ cho tính kiêu căng nơi bóng cũ, và cũng là một ý đồ
muốn lôi kéo chiếc bóng mới của chủ nhân về với mình. Bóng
mới nằm yên lặng, ý chừng muốn nghe câu chuyện sắp kể, để
tìm hiểu cách nào tự giải phóng, hầu trở thành chủ nhân của
chính mình.
Bóng bắt đầu kể: ”Ông có biết ai ở cái nhà đối diện ấy
không? Đó là một nhân vật kỳ diệu nhất đời, đó là Nàng Thơ!
Tôi ở đó ba tuần, và ba tuần ấy có kết quả với tôi như người ta
sống ba nghìn năm và đọc hết cả sách bài đã in ra. Tôi dám nói
vậy, và đó là sự thật. Tôi đã thấy hết và biết hết!”
”Nàng Thơ!” - nhà học giả la lên - ”Thơ thường sống ẩn giả
trong những thành phố lớn. Thơ, ừ! tôi cũng có thấy một lần
ngắn ngủi, nhưng giấc ngủ đã vội khép mắt tôi lại. Nàng đứng
trên bao lơn và sáng ngời như bình minh ở Bắc cực. Kể đi, kể
đi anh! Vậy là anh leo lên bao lơn ấy, rồi anh vào phòng, rồi
sao nữa?”
”Vâng, tôi vào gian tiền sảnh, ông cũng bao lần ngắm nghía
cái phòng trước ấy. Ở đó không có chút ánh sáng nào, người ta
như đang ở trong một thứ hoàng hôn, nhưng có một cánh cửa
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đối diện với cửa ngoài, mở thông vào một dãy dài những gian
và phòng. Trong đó, sáng thực sáng, tôi có thể bị ánh sáng giết
chết, nếu tôi vội vã chạy lại chỗ nàng đứng. Nhưng tôi khôn
ngoan dè dặt lắm. Tôi thong thả, và đó là điều cần thiết”
”Rồi anh thấy gì?” - nhà học giả hỏi tiếp ”Tôi thấy hết, tôi sẽ kể cho ông nghe. Nhưng - đây không
phải là tôi kiêu căng, nhưng - con người tự do mà - với những
điều hiểu biết của tôi, chưa nói đến địa vị cao sang của tôi, đến
tài sản to tát của tôi, tôi rất muốn ông xưng hô với tôi là ”
Ông”!”
”Vậy xin lỗi ông” - nhà học giả nói - ”đó là một thói quen
đóng neo vào người rồi. Ông rất có lý! Tôi sẽ để ý đến điều ấy.
Bây giờ ông hãy kể tiếp cho tôi nghe những gì ông đã thấy!”
”Kể hết mà!” - bóng đáp - ”tôi thấy hết và tôi biết hết!”
”Những phòng bên trong có vẻ thế nào?” - nhà học giả hỏi ”có giống như trong những khu rừng xanh biếc? có giống như
trong một ngôi Thánh đường? Phòng có giống bầu trời đầy sao,
khi người ta ngắm bầu trời từ trên đỉnh núi?”
”Tất cả đều ở đó” - bóng đáp - ”Thật ra tôi chưa vào hẳn bên
trong, tôi còn đang đứng trong bóng hoàng hôn của gian phòng
đầu, nhưng tôi thấy rất thoải mái, tôi thấy hết, tôi biết hết, tôi
đã ở ngoài sân của Nàng Thơ, trong tiền sảnh!”
”Nhưng ông đã thấy gì chứ? Có phải tất cả vị Thần Tiên
thời tiền cổ đi đứng trong các phòng lớn ấy không? Hay là
những đứa trẻ chơi đùa, và kể cho nhau nghe những giấc mơ
của chúng?”
”Tôi đã nói là tôi đã ở đó, và ông cũng hiểu rằng tôi thấy tất
cả những gì đáng thấy. Nếu ông mà vào chỗ ấy, chắc ông
không trở thành con người được. Nhưng tôi, tôi đã thành
người. Đồng thời, tôi cũng biết được bản chất của tôi, biết cái
gì thiên phú trong tôi, biết được sự liên hệ của tôi và Thơ. Thời
gian tôi ở với ông, tôi không nghĩ đến những điều ấy, nhưng
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luôn luôn như ông biết, khi mặt trời mọc hay mặt trời lặn, tôi
trở nên to lớn biết chừng nào. Giữa đêm trăng sáng, tôi hiện rõ
nét như ông, nhưng tôi không biết đến bản chất thật sự của tôi.
Từ khi vào tiền sảnh ngôi nhà ấy, tôi hiểu rõ tôi trở thành
người! Tôi già dặn lên, nhưng ông không còn ở xứ nóng nữa.
Tôi đang hổ thẹn rằng với tư cách con người, tôi đã phải trần
truồng mãi. Tôi cần đôi giày, áo quần, cái hào nhoáng bên
ngoài của con người, cái gì làm cho con người tự phân biệt với
mọi loài. Tôi đi vào - ấy, đừng ghi chuyện này vào sách nghe tôi đi vào cái váy của bà bán bánh, núp ở đó. Bà kia đâu có biết
bà đang che chở cho ai đâu. Tôi chỉ đi ra lúc trời tối. Tôi chạy
rong trên các ngỏ đường ngập ánh trăng. Tôi tựa lưng vào
tường, thấy nhột nhạt đằng sau lưng kỳ thú lắm. Tôi chạy chỗ
này, chỗ nọ, nhìn vào các cửa sổ cao, vào các phòng, trên mái
nhà - Tôi nhìn những nơi không ai nhìn thấy được. Thật là cả
một thế giới, nói tóm tắt. Tôi không muốn thành người, nếu
không được chấp nhận như vậy, một lần vĩnh viễn! Tôi thấy
những sự kiện không thể tưởng tượng nổi ở người đàn bà, ở
người đàn ông, ở các đấng cha mẹ, ở các đứa trẻ dễ thương kỳ
diệu! - Tôi thấy, - bóng tiếp - tất cả những gì mà mọi người
không biết, những điều muốn biết, cái xấu xa của bên nhà láng
giềng. Nếu tôi viết một cuốn nhật ký, chắc là hàng vạn người
muốn đọc. Nhưng tôi viết thẳng cho con người, và điều đó gây
nên một nổi kinh hoàng trong các thành phố mà tôi kinh qua.
Người ta sợ tôi lắm, và người ta cũng thương tôi biết bao!
Những ông giáo sư gọi tôi là giáo sư, thợ may dâng hiến cho
tôi những áo quần mới, tôi có đầy đủ cả: người cai quản kho
tiền đưa tiền cho tôi, đàn bà nào cũng khen tôi đẹp! - và như
vậy, tôi trở thành con người như tôi bây giờ. Bây giờ thì tôi xin
cáo từ ông. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi ở phía mặt trời, và
tôi ở nhà luôn khi trời mưa!”.
Bóng ra đi.
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”Kỳ lạ thật!” - nhà học giả lẩm bẩm.
Ngày tháng trôi qua rồi bóng trở lại.
Bóng hỏi:
”Độ này ông ra sao?”
Nhà học giả nói:
”Chặc! tôi viết về Chân, Thiện, Mỹ, nhưng chẳng ai thèm
nghe các chuyện ấy. tôi chán lắm, điều ấy làm cho tôi phiền
bực lắm!”
”Tôi thì không vậy”, - bóng nói - ”Tôi mập lên, và đó là
điều cần gắng mà đạt đến. Phải rồi, ông hiểu sai cái cuộc đời
này. Vì vậy mà ông gầy ốm đi. Phải đi! tôi sẽ du hành một
chuyến vào mùa hè này. Ông có muốn theo tôi không? Tôi
thích có một người bạn đồng hành! Ông có muốn đi với tôi với
tư cách là cái bóng của tôi không? Tôi rất vui sướng đem ông
theo. Tôi sẽ trả hết mọi chi phí!”
”Ông cũng có hơi quá đà rồi đó!” - nhà học giả đáp ”Cái đó cũng còn tuỳ theo quan niệm của mỗi người”, bóng nói -”thật ra thì cuộc du hành sẽ đem lại cho ông nhiều
lợi ích. Nếu ông bằng lòng làm cái bóng của tôi thì ông sẽ khỏi
tốn một đồng nhỏ nào!”
”Vô lý!” - nhà học giả nói ”Nhưng đó là cuộc đời!” - bóng đáp -” và cuộc đời sẽ luôn
luôn như vậy!”
Rồi bóng ra đi.
Nhà học giả rất bực mình, lo âu, khắc khoải dày vò ông.
Những gì ông viết về Chân, Thiện, Mỹ, đối với mọi người đều
như đem hoa hồng cho bò cái. Cuối cùng ông sinh bệnh.
”Ông độ này trông như cái bóng của ông!” - người ta nói với
ông như vậy Nhà học giả rùng mình vì câu nói ấy, vì nó bắt ông suy nghĩ.
Ngày nọ, bóng lại đến thăm ông, và nói:
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”Ông cần phải đến một nơi nghỉ mát. Phải vậy mới được.
Nghĩ đến mối tình cũ, tôi sẽ đem ông đi. Tôi sẽ chịu mọi phí
tổn, ông thì viết về chuyến du hành này, và ông làm vui cho tôi
trên đường đi. Tôi cũng muốn đến một thành phố tắm biển, râu
tôi nó không chịu mọc, đó cũng là một bệnh. Và tôi rất cần bộ
râu! Nào! Nghĩ lại đi! hành sự phải hữu lý. Nhận lời mời của
tôi đi! Chúng mình sẽ đi với nhau như hai người bạn!”
Rồi họ ra đi. Bóng trở thành chủ nhân, và chủ nhân thành
cái bóng. Họ cùng đi xe, cỡi ngựa, đồng thời với nhau hoặc
cánh kề cánh, hoặc người trước kẻ sau, tùy theo vị trí của mặt
trời. Bóng luôn luôn biết đặt mình vào vị trí một chủ nhân. Vị
học giả chẳng lưu ý gì đến chuyện ấy. Ông có tấm lòng lương
thiện, hiền lành và lịch thiệp. Một ngày kia, ông nói với cái
bóng:
”Chúng mình là bạn đồng hành, vả lại chúng mình vốn sinh
trưởng với nhau từ tấm bé, vậy sao chúng mình không cụng ly
với nhau một chuyến và xưng hô mày tau với nhau cho thân
mật hơn nhỉ?”
”Ông nói vậy sao?” - bóng la lên - (bóng bây giờ đã trở nên
một chủ nhân ông thực sự) Lời nói của ông rất thành thực và
thân thiết, và tôi cũng sẽ thân thiết và thành thực như ông. Ông
là nhà học giả, ông biết rõ cái tánh kỳ quái của con người. Có
người không chịu nổi tờ giấy xám, họ đau xót khi phải đụng
chạm đến thứ ấy. Có người rung cả tay chân khi có người cọ
cây đinh vào mặt kiếng, tôi cũng có cảm giác như vậy, khi
nghe ông xưng mày tau với tôi, tôi có cảm tưởng như đang
phục dưới chân ông, trong tư thế ngày xưa của tôi, khi tôi còn
là cái bóng của ông. Đó là một cảm tưởng, ông hiểu cho, chứ
không phải là một sự tự cao tự đại gì cả. Tôi không thể để ông
gọi tôi là mày. Nhưng tôi rất thích gọi ông là mày. Âu đó cũng
là một nửa điều ông muốn vậy!”
Từ đó bóng gọi cựu chủ là mày.
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”Thật là vô lý!” - nhà học giả tự nghĩ - ”khi mình phải xưng
ông, và nó lại xưng mày với mình!”
Nhưng rồi ông cũng chấp nhận điều vô lý ấy.
Họ đến một thành phố tắm biển, nơi có rất nhiều khách
ngoại quốc. Trong số đó có một nàng Công chúa mỹ miều con
Vua, cô mắc bệnh là đã thấy quá nhiều, quá rõ, rồi đâm ra lo
lắng. Lập tức cô thấy có người mới đến là một người không
phải như mọi người thường. Có người nói với cô:
”Cái ông kia đến đây để cho mọc râu, nhưng cái lý do chính
theo tôi thấy là vì ông ta không có bóng!”
Động lòng hiếu kỳ, cô Công chúa trong một buổi đi dạo, nói
chuyện với ông khách lạ, vì là con Vua, cô chẳng cần khách
sáo gì, cô hỏi thẳng:
”Cái bệnh của ông có phải là vì không thể chiếu được bóng
mình ra, phải không?”
Bóng đáp:
”Trình Công chúa, công chúa cần phải tỉnh dưỡng hơn nữa.
Tôi biết rằng bệnh của Công chúa là thấy quá rõ mọi sự, nhưng
bệnh ấy đã hết rồi, bệnh ấy đã lành. Thật ra tôi có một cái bóng
vô cùng đặc biệt. Công chúa có thấy cái người lúc nào cũng đi
với tôi đó không? Người khác có cái bóng tầm thường, tôi
không muốn cái gì bình thường cả. Người ta cũng thường cho
kẻ hầu hạ mình một bộ đồng phục, có khi đẹp đẽ hơn y phục
của mình nữa. Cũng vậy, tôi đã nâng cái bóng của tôi lên hàng
ngủ con người. Đó, Công chúa thấy không, tôi lại cho nó một
cái bóng nữa. Chuyện ấy tốn cho tôi nhiều tiền lắm, nhưng tôi
muốn có một lối xử sự đặc biệt của tôi mà thôi!”
”Sao nhỉ?” - Công chúa nghĩ thầm - ”mình đã quả hết bệnh
rồi sao? vụ tắm biển ở đây thật là tốt nhất thế giới. Vào thời đại
chúng ta, nước có khả năng kỳ diệu. Nhưng mình không đi đâu
nữa, ở đây vui lạ quá mà, cái ông lạ mặt này, mình thích ông ta
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quá. Mong sao râu ông đừng mọc để ông đừng lìa khỏi chốn
này”.
Đêm đến, cô Công chúa và cái bóng nhảy với nhau trong
phòng dạ vũ. Cô rất nhẹ nhàng, bóng lại nhẹ hơn, không bao
giờ cô gặp được người đồng vũ như thế này.
Cô kể cho bóng biết cô ở xứ nào, bóng nói đã có biết xứ ấy.
Chàng ta có đến đó nhưng nàng không còn ở đó nữa. Chàng có
nhìn vào các cửa sổ tầng trên, tầng dưới, có thấy cái này, cái
nọ, cho nên chàng ta có thể trả lời cho Công chúa, và có những
ám chỉ khiến cô rất ngạc nhiên. Chàng có thể là người thông
thái nhất thế giới đấy. Công chúa rất kính trọng sự hiểu biết
quảng đại của bóng, và khi họ nhảy lại một lần nữa, thì Công
chúa sinh lòng yêu cái bóng. Bóng cũng biết như vậy, vì nó nói
sắp nhìn được xuyên qua nó. Họ nhảy với nhau lần nữa, và cô
muốn nói cho chàng rõ tình yêu của cô, nhưng bản tính vốn
thận trọng, cô nghĩ đến xứ sở của cô, đến vương quốc của cô,
và nghĩ đến số người rất đông mà cô sẽ cai trị. Cô nghĩ: ”Ông
này là một bác học, đúng rồi! và ông vũ cũng tuyệt diệu, cũng
đúng nốt, nhưng ông ta có một thực học, một kiến thức chắc
chắn hay không, điều ấy cũng quan trọng lắm. Mình phải xét
kỹ ông ta đã!”
Thế rồi cô bắt đầu đặt cho bóng những câu hỏi rất khó, khó
đến mức chính cô cũng không thể trả lời được, bóng tỏ ra một
vẻ mặt kỳ lắm, rất khó tả.
”Chắc ông không trả lời được những câu hỏi ấy?” - Cô nói ”Tôi học qua những điều ấy lúc còn bé!” - bóng đáp - ”tôi
nghĩ rằng cái bóng của tôi, ở đằng kia, gần cánh cửa, cũng có
thể giải đáp cho cô được!”
”Bóng của ông! Cái đó cũng độc đáo nhỉ?” - Công chúa nói
”Vâng, tôi không cam đoan là nó đối đáp được, nhưng nó ở
với tôi từ lúc còn bé, nó nghe tôi học từ bao năm rồi, cho nên
tôi cũng tin là nó đáp được. Nhưng tôi cũng xin lưu ý Công
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chúa rằng nó rất hảnh diện được xem như con người, cho nên
muốn cho nó vui vẻ, để được câu trả lời thích đáng, thì nên đối
xử với nó như đối với một người thật!”
”Tôi cũng thích vậy!”- Công chúa đáp Cô liền đi đến nhà học giả bên cạnh cửa, và cô nói với ông
về trăng, sao, mặt trời, con người, chiều ngang, chiều dọc. Nhà
học giả đối đáp với cô một cách chính xác và thông minh.
Cô Công chúa nghĩ thầm: "một người có một cái bóng bác
học như vậy, thì người sẽ thế nào nữa! Thật là một diễm phúc
cho nước ta và nhân dân ta, nếu mình lấy được ông này làm
chồng - Đó là điều mình sẽ thi hành”.
Hai người đồng ý với nhau, cô Công chúa và cái bóng,
nhưng họ đồng ý với nhau rằng sẽ dấu kín ý định với tất cả mọi
người, trước khi Công chúa về đến nước nhà. Bóng nói thêm:
”Không ai được biết cả, kể cả cái bóng của tôi!”
Chàng ta có một hậu ý khi nói câu nói ấy. Rồi cả hai về đến
cái xứ mà con gái Vua cai trị. Khi đến nhà Công chúa, cái bóng
nói với nhà học giả:
”Này bạn, nghe đây! Tao đã trở thành con người sung sướng
và oai quyền nhất thế giới, và tao cũng muốn làm cái gì cho
mày. Mày sẽ ở luôn bên tao, trong lâu đài này, ngự xa với tao,
và mày sẽ có 1000 đồng vàng một năm, nhưng mày phải để
cho mọi người gọi mày là cái bóng, mày không được nói rằng
mày đã là con người, và cuối cùng, một năm một lần, khi tao
đứng ngoài bao lơn, mày phải theo ra, nằm dài dưới chân như
cái bóng thật sự. Đó, bây giờ tao có thể cho mày hay rằng tao
sẽ cưới Công chúa! Hôn lễ sẽ cử hành đêm nay!”
Nhà học giả la lên:
”Không! Cái điều đó quá trời rồi! Tôi không muốn, tôi sẽ
không làm như vậy! Vậy là lừa dối cả nước, lừa dối cả Công
chúa. Tôi sẽ nói lên hết! Tôi sẽ nói tôi là con người và người là
cái bóng, người chỉ là kẻ trá hình!”
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”Không ai tin mày đâu!” - bóng nói - ”Phải biết điều, nếu
không tao sẽ gọi lính hầu!”
”Tôi sẽ đến thẳng chỗ Công chúa ở!”- Nhà học giả nói tiếp ”Tao sẽ đến đó trước, và mày thì sẽ vào nhà tù!”
Nhà học giả bị bắt buộc vào tù thật, vì lính hầu cần phải
vâng lời người sắp cưới con gái Vua.
”Chàng sao run rẩy như vậy?” - Công chúa hỏi khi bóng đến
gặp cô - ”Chuyện gì xẩy ra vậy? Đừng có dấu tôi hôm nay
nghe, vì sắp cử hành hôn lễ rồi!”
”Tôi vừa gặp một chuyện không có gì đau tức bằng!” - bóng
đáp - ”Em hãy tưởng tượng, một bộ óc nghèo nàn của cái bóng
như nó khó mà vững vàng lắm. Em hãy tưởng rằng cái bóng
của tôi - con người khốn nạn - đã trở thành điên loạn. Nó tưởng
nó là con người, và anh - trời!, em đâu có ngờ nổi, và anh chỉ là
cái bóng của nó!”
”Rùng rợn thật!” – Công chúa nói - ”nhưng ít nhất thì nó
cũng bị cầm tù rồi chứ?”
”Rồi! anh sợ rằng nó sẽ không bao giờ lành mạnh lại được!”
”Khốn nạn cho cái bóng!” - Công chúa thương hại - ”Nó sẽ
khổ lắm, em nghĩ rằng cũng là một chuyện làm phúc, nếu rút đi
chút sinh lực trong người nó, ừ, nghĩ cho kỹ thì cần diệt nó đi
một cách bí mật là hơn cả!”
”Cũng bất nhân thật!” - bóng thốt – ”Nó vẫn luôn luôn là
một tên đầy tớ trung thành!”
Rồi anh thở dài.
”Anh có một tâm hồn cao quý lắm!” - Công chúa thán phụcĐêm hôm đó, tất cả thành phố đều chưng đèn sáng trưng,
súng thần công lên tiếng ”Bùm, Bùm” và đoàn lính danh dự
dàn chào! Cô Công chúa con Vua và chàng bóng xuất hiện trên
bao lơn để nghe lời chúc tụng.
Nhà học giả không nghe gì hết, vì người ta đã giết ông rồi.
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Ngôi nhà cũ
( Det gamle Huus )
Ngày xưa, trong một con đường, có một ngôi nhà cũ, thật
cũ, gần 300 năm, người ta biết được tuổi của nó nhờ đọc 4 chữ
chạm trổ trên sà nhà che lấp trong đám cây uất kim hương, và
nhánh leo của cây hốt bố (dùng để chế rượu mạnh). Trên sà ấy,
có khắc nhiều câu thơ viết theo lối chữ ngày xưa, và trên mỗi
cửa sổ, đều chạm hình một khuôn mặt nhăn nhó. Tầng lầu trên
dài hơn tầng lầu dưới, và dưới lề mái nhà, một ống máng bằng
chì đầu rồng chạy dài, nước mưa đáng lẻ chảy ra đầu miệng
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rồng, nhưng lại chảy ra từ bụng rồng, vì ống máng bị thủng ở
đó.
Tất cả những ngôi nhà khác trong con đường ấy đều mới mẻ
và sạch sẽ, với những tấm cửa kính lớn, và những bức tường
thẳng tắp. Người ta thấy rõ các ngôi nhà ấy chẳng muốn dính
líu gì đến ngôi nhà cũ kia. Chắc là chúng đều nghĩ rằng: "Cái
đồ vật xấu xí ghê tởm kia làm xấu hổ cho con đường đến bao
giờ nhỉ? Cái phòng trên nhô ra quá sức, làm cho từ cửa sổ
chúng ta, người ta không nhìn được cái gì xảy ra bên phía kia!
Thang cấp đi vào thì rộng như bậc cấp của một tòa lâu đài, cao
như một cái tháp nhà thờ. Hàng rào sắt trông như cái cửa của
một hầm chôn người cũ kỹ, và nó lại có nhiều nấm nút bằng
đồng nữa, thật là xấu xí!”
Phía trước mắt, bên kia đường, cũng có những ngôi nhà mới
và sạch, chúng cũng nghĩ như vậy, nhưng ở một cửa sổ, một
đứa bé má hồng hào, mắt sáng và lanh, lại thấy ngôi nhà cũ kia
thật là tốt đẹp, trong ánh nắng hay dưới ánh trăng. Và khi nó
nhìn vào bức tường vôi loang lổ, nó tưởng tượng đến những
hình ảnh kỳ lạ của bộ mặt xưa kia của con đường, với những
bậc cấp, những căn phòng nhô ra, với mái nhà nhọn hoắc, nó
có thể nhìn thấy bọn lính mang dáo dài, và những ống máng
chạy dài như những con rồng hay những con mãng xà trấn
môn. Thật là một ngôi nhà đáng nhìn! Một ông già ở trong đó,
ông mang quần ngắn bằng nhung, một bộ áo có nút to bằng
bạc, và một bộ tóc giả - người ta có thể thấy đó là một bộ tóc
giả thật sự. Mỗi sáng mai, có một ông già khác đến đó, sắp xếp
lại đồ đạc trong nhà, và làm các việc vặt. Ngoài ra, ông già chủ
nhà thật là cô đơn trong ngôi nhà cũ. Có lúc ông đứng nhìn qua
cửa kính, và đứa bé gật đầu chào ông, ông đáp lễ lại, như vậy là
hai người quen biết nhau, và trở thành đôi bạn, mặc dầu chưa
bao giờ họ nói chuyện với nhau, nhưng điều ấy có gì là quan
trọng đâu.
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Đứa bé nghe cha mẹ nó nói rằng:
”Ông già trước mặt giàu có lắm, nhưng ông cô độc quá!”
Ngày chủ nhật sau, đứa bé mang một vật gì bao trong giấy,
đi xuống, ra đường, và khi ông già giúp việc đi ngang qua, nó
nói với ông:
”Này ông, nhờ ông thay tôi mang cái này đến cho ông già
trước mặt, tôi có hai tên lính chì, và đây là một tên. Tôi tặng
cho ông già, vì tôi thấy ông quá cô đơn!”
Ông già giúp việc tỏ vẻ bằng lòng lắm, hứa sẽ làm theo lời
đứa bé, và mang tên lính chì vào ngôi nhà cũ. Lát sau, ông ra
hỏi đứa bé có muốn vào thăm ngôi nhà trước mặt không, cha
mẹ đứa bé bằng lòng cho phép. Nó băng qua đường, đi vào nhà
cũ kỹ kia.
Những nắm tay bằng đồng trên lan can bậc cấp sáng lên hơn
ngày thường nhiều, người ta tưởng chúng được đánh bóng lên
để tiếp khách, và những cây kèn chạm - có nhiều người thổi
kèn chạm trổ trên mặt cửa, chen trong hàng cây uất kim hương
- hình như thổi lên hết sức của chúng, má của chúng trông như
phồng to hơn lúc bình thường, chúng thổi chào: ”Ta Ta Ta Ta!
Cậu bé đến chơi! Ta Ta Ta!”.
Cửa lớn mở ra. Dọc hành lang treo đầy tranh ảnh cũ, hình
những kỵ sĩ mang vũ khí, những bà mệnh phụ áo lụa, vũ khí
kêu lẻng kẻng, áo dài kêu xào xạt! Rồi đến bậc cấp, đi lên một đổi, rồi đi xuống chút tí - dẫn
cậu đến một bao lơn nứt nẻ, qua vết nứt mọc lên cỏ và lá, vì cả
cái mái hiên ngoài kia, ngôi nhà và bức tường có nhiều cây
xanh như một thuở vườn, nhưng đó chỉ là một bao lơn. Người
ta thấy phía đó nhiều chậu hoa có hình mặt và tai lừa, hoa mọc
tự do. Trong một chậu, cây cẩm chướng tràn lan ra tứ phía, ít
nhất là nhành lá nó, những đọt non nhiều vô số nói lên rõ ràng:
"Không khí ve vuốt tôi, mặt trời hôn tôi, hứa cho tôi một cành
hoa nhỏ vào ngày chủ nhật!”
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Rồi cậu đi vào một căn phòng lợp bằng da heo, trên đó có in
những cành hoa bằng vàng
”Vàng son tàn tạ,
Cón lại tấm da heo!”
Các bức tường đọc lên câu thơ ấy, và những ghế bành đưa
cao lên tấm lưng chạm trổ của chúng, với hai tay hai bên.
Chúng mời: "Cậu ngồi xuống! Cậu ngồi xuống đi! aí! mình tôi
kêu răng rắc quá! tôi chắc sẽ bị bệnh phong thấp, như cái tủ cũ
kỹ kia. phong thấp nơi lưng, Ái!”
Rồi cậu bé đi vào căn phòng làm việc nhô ra đường, nơi đó
ông già đang ngồi.
”Cám ơn về tên lính chì, ông bạn nhỏ! Và cám ơn đã đến
thăm tôi!”
”Rắc! Rắc!” - bàn ghế kêu lên - Bàn ghế nhiều quá, đến nổi
che lấp nhau, cậu bé không thấy hết.
Ngay giữa tường, có treo tranh vẽ một thiếu phụ xinh đẹp,
trẻ, vui vẻ, nhưng ăn bận giống như ngày xưa, với phấn bột
trên tóc và trên bộ áo quần cứng nhắt. Bức tranh không nói:
"Rắc!”, nhưng nhìn đứa bé với cặp mắt dịu hiền, cậu liền hỏi
ông già:
”Ông tìm thấy bức tranh này ở đâu?”
”Ở tiệm bán đồ cổ!” - ông già đáp - ”Ở đó nhiều hình vẽ
lắm, không ai biết đến, cũng không ai chú ý đến, vì những
người trong tranh đã chết và chôn đi hết rồi, nhưng ngày xưa
tôi có biết người này, nhưng bây giờ thì nàng đã chết trên 50
năm nay rồi!”
Phía dưới bức hình, có một lọ đựng vài cành hoa héo, cũng
đã đến 50 năm rồi, trông bó hoa quá cũ. Quả lắc đồng hồ to
lớn, đưa qua đưa lại, kim quay, và tất cả, trong căn phòng, đều
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có vẻ già nua cũ kỹ hơn, nhưng chúng không tự biết điều đó.
Cậu bé nói:
”Ở nhà tôi, mọi người đều nói ông rất cô đơn!”
”Ồ!” - cụ già đáp - ”những ý nghĩ xưa cũ, đến thăm tôi và
mang đến cho tôi những gì chúng có, và bây giờ thì cậu đến! Tôi thấy thoải mái lắm!”
Rồi ông lấy từ hộc tủ phía dưới, một quyển sách hình, trong
đó có hình đám rước to lớn, với những chiếc xe ngựa quái lạ,
ngày nay không còn thấy nữa, những tên lính như con bài bồi
chuồn, và những ông trưởng giả mang cờ, trải rộng, bọn thợ
may may cổ có thêu cái kéo được hai con sư tử nâng lên, cổ
của bọn thợ giày thì không thêu giày, mà lại thêu con đại bàng
hai đầu, vì trong giới thợ giày tất cả đều xếp đặt để cho người
ta nói: đây là một đôi. Ồ! thật đúng là một quyển sách hình!
Ông già đi qua phòng bên cạnh, mang lại nước ngọt, táo và
trái bồ đào… Ở ngôi nhà cũ kỹ này cũng thật là thú vị.
”Tôi không chịu nổi rồi!” - tên lính chì (quà của cậu tặng
ông già) đứng trên tủ nói - ”Ở đây cô đơn quá, và buồn quá.
Thật vậy, khi người ta quen sống cảnh gia đình, người ta không
thể quen sống như thế này được! - Tôi chịu không nổi rồi.
Ngày sao mà dài quá, buổi tối lại càng dài hơn nữa! Không
phải như ở nhà cậu, ba má cậu chuyện trò vui vẻ, và tôi với các
cậu cô, toàn là bọn trẻ, chúng ta ồn ào vui vẻ lắm. Ông già này
quả thật là cô đơn! Cậu có nghĩ rằng ông ta nhận được cái hôn,
hay là những tia nhìn trìu mến, hay là ông có cây Noel nào
không? Ông chẳng có gì hết, ngoài cái đám tang của ông - Thật
tôi chịu không nổi!”
Cậu bé đáp:
”Anh đừng có buồn như thế. Ở đây cũng dễ chịu, theo tôi
thấy, và những ý nghĩ xa xưa, với những gì chúng đem đến cho
mình, trở về thăm viếng mình!”
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”Cái đó, tôi không hề thấy và cũng không hề biết đến!” - tên
lính chì trả lời - ”Tôi chịu không nổi!”
”Gắng cho quen đi!” - cậu bé đáp Ông già trở lại, mặt mày rạng rỡ, với một thứ nước ngọt hảo
hạng, trái táo và bồ đào, làm cho cậu bé không nghĩ gì đến tên
lính chì nữa.
Rồi cậu về nhà, sung sướng và thỏa mãn hết sức. Tuần lại
tuần, những cái gật đầu chào hỏi trao đổi từ ngôi nhà cũ kỹ và
ngôi nhà mới của cậu.
Cậu bé trở lại ngôi nhà cũ luôn. Những cái kèn thổi lên: ”Ta
Ta Ta Ta! cậu bé đến kìa! Ta Ta Ta!” Và gươm và khí giới kêu
lên lẻng kẻng, những chiếc áo lụa nghe xào xạc, tấm da heo lên
tiếng, và những cái ghế bành già nua bị phong thấp kêu ái ái,
giống in như lần đầu tiên, vì đây là một ngôi nhà trong đó ngày
nào và giờ nào cũng giống như nhau.
Tên lính chì nói:
”Tôi không chịu nổi rồi! tôi khóc ra nước mắt chì! ở đây quá
sức buồn! Thà đi ra trận và mất tay mất chân! Dù sao thì như
vậy cũng là một sự thay đổi. Tôi không chịu nổi! - Bây giờ tôi
biết được cái gì là sự viếng thăm của những ý nghĩ xa xăm về
trước, với những gì chúng đem theo! Tôi cũng có những ý
tưởng cũ của tôi đến thăm, cậu nên biết rằng lâu ngày sự kiện
ấy chẳng có gì vui vẻ cả. Tôi gần muốn nhảy xuống tủ cao này
đó. Tất cả mọi người bên nhà cậu, tôi đều thấy rõ ràng như họ
đang ở đây. Cũng lại là sáng chủ nhật, theo như cậu thường
thấy. Các cậu cô đều ngồi vào bàn, và hát bài Thánh ca, như
các cô cậu thường hát buổi sáng. Các cậu trông vẻ trịnh trọng,
hai tay chắp lại, cha mẹ các cậu cũng trịnh trọng không kém,
bổng cửa mở ra, và em bé Maria, chưa đầy hai tuổi, được dẫn
vào, cô bé thích nhảy thường xuyên mỗi khi cô nghe tiếng nhạc
và tiếng hát, bất cứ thứ nhạc hay hát gì. Cô đi vào, và cũng
nhảy, nhưng không lâu vì thời giờ dài quá. Cô liền đứng trên
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một chân, nghiên đầu hẳn về phía trước, rồi đổi chân đứng, rồi
nghiên đầu hẳn về phía trước, nhưng cũng không ra cái gì cả.
Các cậu đều giữ vẻ nghiêm trọng, một cách khó khăn, nhưng
tôi thì tôi cười trong lòng quá sức, vì vậy tôi rơi xuống bàn, bị
sưng đầu, vết sưng còn đây, vì tôi có lỗi đã cười. Tất cả mọi
hình ảnh ấy, bây giờ trở lại trong đầu óc tôi, đó chắc là những ý
tưởng xa xưa với những điều chúng đem lại! Này cậu, nói cho
tôi nghe cậu còn hát mỗi sáng chủ nhật không? Nói cho tôi
nghe chút ít về cô bé Maria! Và anh bạn của tôi, tên lính chì
kia, bây giờ ra sao? Ồ! chắc là anh ta sung sướng lắm! Tôi, thì
tôi không chịu nổi rồi!”
Cậu bé nói:
”Tôi đã đem anh cho người ta rồi. Anh phải ở đây. Anh có
hiểu thế không?”
Ông già trở lại với một cái hộc tủ, trong đó có rất nhiều thứ:
một cái lọ bột, một lọ nước hoa, nhiều con bài cũ, to và sơn
vàng, bây giờ không còn thứ bài ấy nữa. Rồi những hổc tủ khác
được mở ra, cây dương cầm mở nắp lên, ở phía trong nắp có vẻ
một phong cảnh, và tiếng trầm trầm vang lên khi ông già đánh
đàn và hát.
”Phải, bà ấy biết hát bài này!”- ông nói và gật đầu về phía
bức chân dung ông đã mua ở tiệm bán đồ cổ, mắt ông sáng rực
lên ”Tôi muốn đi ra trận! tôi muốn đi ra trận!”- tên lính chì la to
hết sức nó, rồi nó nhào xuống đất.
Ủa, nó đâu rồi? Ông già tìm, cậu bé cũng tìm, tên lính chì
biến mất.
Ông già nói:
”Tôi sẽ tìm ra nó!”
Nhưng ông không bao giờ tìm thấy tên lính chì, nền nhà nứt
nẻ và có quá nhiều lổ hổng. Tên lính chì rơi vào trong một vết
nứt và nằm yên trong một ngôi mộ không nắp đậy.
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Ngày trôi qua, cậu bé trở về nhà, rồi một tuần nữa qua đi, rồi
nhiều tuần khác. Các cửa sổ đều đóng băng, cậu bé phải thổi
hơi nóng lên cửa kính mới có thể nhìn qua ngôi nhà cũ kỹ.
Tuyết đóng vào trong các đường chạm, và chữ khắc, tuyết lên
cao trên bực cấp, như trong nhà không có người ở. Ông già đã
chết.
Một buổi chiều, một chiếc xe ngừng lại trước cửa nhà,
người mang áo quan của ông ra, ông sẽ được chôn ở nhà quê.
Chiếc xe ra đi, không một người nào theo sau, bạn của ông đều
chết hết cả. Cậu bé gởi một cái hôn bằng tay về chiếc áo quan,
khi xe khởi hành.
Vài ngày sau, có một vụ bán đấu giá trong ngôi nhà cũ, cậu
bé nhìn qua cửa sổ thấy người ta mang đi mấy ông kỵ sĩ và các
bà mệnh phụ già, những chậu hoa có tai dài, những chiếc ghế
bành cũ, và tủ đứng cổ. Tất cả đều ra đi chỗ này hay chỗ kia,
bức chân dung của bà mệnh phụ mua ở tiệm bán đồ cổ trở lại
cửa tiệm ấy, và ở luôn đó, không còn ai để ý đến bức tranh ấy
nữa. Mùa xuân đến, người ta triệt hạ ngôi nhà cũ, vì cho rằng
nó xấu xí quá. Từ ngoài đường, người ta có thể nhìn tận trong
phòng lớp da heo, các tấm da ấy đều bị xé và vứt xuống. Cây
xanh lọt vào tiền phòng, bám víu lộn xộn vào các sà nhà lung
lay - và tất cả đều bị quét sạch.
”Tốt lắm!”- mấy nhà láng giềng nói vậy –
Rồi người ta xây một ngôi nhà mới, huy hoàng với những
cửa sổ lớn, và tường trắng và thẳng, và phía trước, nơi ngôi nhà
cũ tọa lạc, người ta lập một thuở vườn nhỏ, trên tường nhà láng
giềng, một cây nho xanh mọc lên, một hàng rào chấn song sắt,
có cửa sắt, bao bọc thuở vườn. Trông thật là đồ sộ. Khách qua
đường dừng lại để nhìn vào. Hàng chục con se sẻ đậu trên cây
nho, trò chuyện với nhau bất tận, nhưng chúng không nói đến
ngôi nhà cũ, vì chúng đâu có biết ngôi nhà ấy.
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Đã bao nhiêu năm qua rồi, cậu bé đã trở thành một người
lớn, một con người tài giỏi, khiến cho cha mẹ cậu rất vui lòng.
Anh lại vừa cưới vợ, và ở với vợ trong ngôi nhà ở trong vườn.
Anh đứng gần cô vợ trong lúc cô trồng một cây hoa đồng mà
cô cho là xinh đẹp. Cô trồng bằng bàn tay nhỏ nhắn, đào xới
đất với ngón tay - Ái! cái gì thế này! Cô bị chích ở tay, có cái
gì nhọn trong đất mùn.
Đó là - bạn có thể nghĩ đến không? Đó là tên lính chì bị biến
mất trong ngôi nhà ông già, bị xáo trộn trong đám đồ rác rưới,
và cuối cùng bị chôn vào đất trong bấy nhiêu năm trời.
Cô vợ trẻ chùi rửa tên lính, trước hết với một ngọn lá xanh,
sau lại bằng tấm khăn tay thơm tho của cô. Anh lính hầu như
tỉnh lại sau một cơn mê dài dặc.
Anh chồng nói:
”Nào, đưa anh xem!” - rồi anh cười và lắc đầu - ”Hừ! chắc
không phải là nó, nhưng nó gợi lại cho anh câu chuyện của một
anh lính chì mà anh có lúc anh còn là đứa bé!”
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Rồi anh kể lại cho vợ nghe về ngôi nhà cũ, về tên lính chì
anh đem tặng ông già, vì thấy ông quá cô đơn, anh kể lại mọi
sự một cách trung thực như đã xảy ra, cho đến nổi câu chuyện
ông già và ngôi nhà cũ đã làm cho cô vợ chảy nước mắt.
Cô nói:
”Rất có thể anh lính chì này chính là anh lính trước kia, em
muốn giữ nó, để nhớ lại những gì anh vừa kể cho em nghe.
Nhưng anh phải chỉ cho em ngôi mộ của ông già đó!”
Anh nói:
”Anh không biết ở đâu, mọi người đều không biết, bạn cũ
của ông già đã chết hết, không còn ai săn sóc ông và anh thì
còn nhỏ quá!”
Cô vợ:
”Ông già thật đã quá cô đơn!”
”Vô cùng cô đơn!”- tên lính chì nói - ”nhưng cũng sung
sướng vì có người nhớ đến ông!”
”Sung sướng lắm!” - có tiếng đáp gần đó - nhưng chỉ một
mình anh lính chì biết được rằng tiếng nói đó là do một mảnh
màn da heo thốt lên. Mảnh màn da đã phai màu, và bôi đầy đất
ướt, nhưng nó cũng có ý kiến của nó, và nó nói lên ý kiến đó:
”Vàng son tàn tạ,
Còn lại tấm da heo!”
Nhưng anh lính chì không tin điều đó!
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Giọt nước
( Vanddraaben )
Chắc bạn có biết thứ kính khuếch đại, một thứ kính tròn,
nhìn qua đó ta thấy mọi sự to lớn lên gấp trăm lần. Nếu cầm
tấm kính ấy trên tay, đưa lên mắt, nhìn xuyên qua kính, ta sẽ
thấy trong một giọt nước hồ có hàng ngàn con vật quái lạ, mà
khi thường, ta không nhận thấy được chúng trong nước, nhưng
quả thật, chúng vẫn ở trong đó. Người ta có thể nói đó là một
cái dĩa đựng đầy tôm, con này nhảy lên con kia, vồ vập cắn xé
tay chân, đuôi, ăn thịt nhau, nhưng chúng đều tỏ ra rất thích thú
theo kiểu của chúng.
Ngày xưa, có một ông già được mọi người gọi là Kiến Rúp,
vì đó chính là tên ông ta. Ông luôn luôn muốn tìm lấy ra ở mọi
sự vật, cái gì quý nhất trong sự vật ấy, và nếu không lấy được,
ông dùng phù phép tà thuật.
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Ngày kia, ông ngồi với tấm kính khuếch đại trước mắt, ông
nhìn giọt nước lấy từ một vũng nước trong hồ bên đường. Ồ!
Trông rung rúc loi nhoi dễ sợ! Hàng ngàn con vật nhỏ nhoi
nhảy lên vồ xé, ăn lẩn nhau.
Ông già Kiến Rúp nói:
”Ghê gớm quá! người ta không thể bảo chúng sống hòa bình
với nhau, vật nào lo chuyện vật đó sao?”
Ông suy nghĩ hồi lâu, nhưng không làm thế nào được, cuối
cùng ông phải dùng đến pháp thuật. Ông tự bảo: ”Ta phải tô
màu sắc cho chúng, để chúng được rõ nét hơn!”
Ông liền đổ vào giọt nước, một thứ gì giống như giọt rượu
đỏ, thật ra không phải rượu, mà là máu của bà phù thủy, loại tốt
nhất, giá đáng hai xu. Và những con vật quái lạ đều trở nên
hồng cả thân hình, và giống như một thành phố đầy bọn mọi
trần truồng.
”Anh có thứ gì đó?”- Một con quỹ già khác hỏi, con quỹ
không có tên, vì vậy nó khác biệt bọn quỹ khác.
Kiến Rúp nói:
”Ê! nếu anh đoán được đây là thứ gì, tôi sẽ cho anh cả đó.
Nhưng khó đoán lắm anh ơi, khi người ta không biết gì cả!”
Tên quỹ không tên nhìn vào tấm kiếng khuếch đại. Người ta
phải nói đây là một thành phố trong đó mọi người chạy trần
truồng. Thật là kinh khiếp, kinh khiếp hơn nữa là khi chúng xô
đẩy nhau, đánh đập nhau, lôi kéo nhau và cắn xé nhau. Con ở
dưới muốn vươn lên trên, con ở trên muốn xuống dưới. ”Kìa,
con vật lạ kia có cặp chân dài hơn chân tôi! Bập! hạ chân
xuống nào!” Và con kia, có một cục u sau lỗ tai, một cục u
không đáng gì nhưng làm cho nó đau. Kìa, nó càng đau hơn
nữa kìa! Và nó bị hất hủi, lôi kéo, bị ăn mất vì cục bu ấy. Một
con thì trông yên lặng như một cô gái nhỏ, không đòi hỏi gì
hơn là được để yên, nhưng cô ta cũng phải tiến lên, những con
kia xé nó ra và ăn nó.
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”Thật là kỳ quái!” - con quỹ nói ”Phải, nhưng anh nghĩ đó là thứ gì?” - Kiến Rúp hỏi - ”Anh
có thể đoán ra không?”
”Thấy rõ chứ!” - con quỹ đáp lại - ”Đây là Kjøbenhavn, hay
là một thành phố lớn nào đó, các thành phố đều giống nhau.
Một thành phố lớn!”
”Đây là nước ở vũng trong hố bên kia đường đó!” – ông già
Kiến Rúp đáp –

480

Một gia đình sung sướng
( Den lykkelige Familie )
Tấm lá to nhất trong xứ này, chắc chắn là lá cây ngưu đàn.
Nếu nắm nó trước mắt bằng cái bán cầu của nó, thì nó như là
một tấm áo choàng đầy đủ, nếu đội lên đầu khi trời mưa, thì nó
là một cái dù (ô), vì nó to lắm. Không bao giờ cây ngưu đàn
mọc lẻ loi, không, ở đâu có một cây, là có nhiều cây khác, thật
là quý giá, nó là thứ thực phẩm tốt nhất cho loài ốc sên. Nhưng
con ốc sên trắng to lớn, người giàu ngày xưa đem làm thịt trộn,
họ ăn và khen: ”Ồ, ngon quá!”, vì nó thơm tho, nó sống bằng lá
ngưu đàn, vì vậy người ta gieo trồng loại cây này.
Có một ngôi lâu đài cũ trong đó người ta không ăn ốc sên,
tất cả ốc sên trong đó đều không còn nữa, nhưng có nhiều cây
ngưu đàn, chúng xâm chiếm tất cả mọi luống đất và các con
đường. Không ai có thể chống lại chúng, đây là cả một khu
rừng ngưu đàn. Nếu không có rải rác đó đây, một cây táo hay
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một cây mận, thì không ai nói được đây trước kia là một thuở
vườn: chỉ có những cây ngưu đàn…và ở trong đó, còn sống hai
con ốc sên già cuối cùng, tuổi đã lớn lắm.
Chúng không biết tuổi chúng, nhưng chúng nhớ rằng lúc
xưa, chủng loại của chúng rất đông đảo, rằng chúng thuộc về
một gia đình đến từ xứ lạ, và cả khu rừng này được trồng lên
cho chúng dùng. Hai con ốc sên già ấy không ra khỏi rừng,
nhưng chúng biết rằng trong thế giới này, còn có cái gì đó nữa,
một ngôi lâu đài, trong đó dòng giống chúng bị đem xào nấu,
trở nên đen đúa, và được đặt lên một cái khay bằng bạc, rồi sau
đó ra sao, hai ốc già không biết được nữa. Thật ra chúng không
thể tưởng tượng được khi người ta bị đem lên nấu, và đặt lên
dĩa bạc, người ta có cảm tưởng gì, nhưng chắc là thú vị và sang
trọng lắm. Con chuột cống, con cóc, con trùn, được hai ốc già
hỏi đến, đều không thể trả lời gì được, vì chúng chưa bao giờ
được nấu chín, và đặt lên dĩa bạc.
Các con ốc già trắng đứng hàng đầu trên thế giới, chúng biết
vậy.
Rừng mọc lên vì chúng, và ngôi lâu đài kia tồn tại để cho
chúng được nấu chín và đặt lên dĩa bạc. Hai con ốc già sống cô
đơn và sung sướng, vì chúng không có con cái, chúng nhặt một
con ốc sên thường, đem về làm con, nhưng con ốc kia không
chịu lớn lên, vì nó là loại ốc thường. Hai con ốc già, nhất là con
ốc mẹ, nghĩ có thể thấy được sự trưởng thành của con ốc nhỏ,
ốc mẹ hỏi ốc cha có thấy vậy không, bà nói bà nhận thấy được
bằng cách sờ vào cái vỏ ốc nhỏ. Ốc cha sờ vào, và cho rằng ốc
mẹ nói đúng.
Một hôm, cơn mưa lớn đổ xuống.
Con ốc cha nói:
”Mấy cây ngưu đàn đánh trống dữ quá!”
Ốc mẹ nói:
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”Có mấy giọt rơi xuống đây, chúng nó chạy dọc theo thân
cây. Ông sẽ thấy rồi chỗ này ướt hết! Tôi rất sung sướng có
được cái vỏ, con nhỏ cũng vậy! Bọn mình thật là được hậu đãi
hơn các loài sinh vật khác. Ai cũng thấy bọn mình là chúa tể
của thế giới! Chúng mình có cái nhà ngay từ mới lúc sinh ra, và
rằng cây ngưu đàn được gieo lên để phụng sự chúng mình! Tôi muốn biết khu rừng tràn lan ra đến đâu, và ngoài khu rừng
còn có cái gì nữa không?”
Cha ốc nói:
”Ngoài kia chẳng có gì đâu, không ở đâu sướng hơn ở đây,
tôi không ao ước gì hơn nữa!”
Mẹ ốc nói:
”Có, có chứ! Tôi muốn được nấu chín và đặt lên dĩa bạc,
như ông cha chúng ta, chắc là kỳ thú lắm!”
Cha ốc:
”Có lẽ ngôi lâu đài đã bị sập xuống rồi, hay là rừng ngưu
đàn mọc tràn lên đó, làm cho con người không còn lối đi ra
được. Vả lại, chúng ta có thể chờ đợi, nhưng sao bà gấp gáp
quá vậy, mà con chúng ta cũng như bà. Đã ba ngày nay, nó trèo
lên thân cây này. Nhìn nó cheo leo trên trời mà nhức cái đầu!”
Mẹ ốc:
”Ông đừng la rầy nó, nó leo trèo có ý tứ lắm. Nó sẽ làm vui
lòng chúng ta, và mình còn có ai nữa để mà lo lắng. Nhưng ông
có nghĩ đến điều này không? Mình tìm đâu được cho nó con
vợ? Ông có nghĩ rằng xa xa trong khu rừng ngưu đàn còn có
thể tìm ra giống loại của mình không?”
”Tôi nghĩ có thể có loại sên đen không có vỏ, nhưng tầm
thường quá và cao kỳ lắm. Dù sao, mình có thể nhờ bọn kiến lo
việc đó, chúng chạy rong khắp nơi như bận rộn lắm, chắc
chúng có thể tìm ra một người vợ cho con mình!”
Kiến đáp:
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”Chắc rồi! tôi biết một cô sên đẹp nhất, nhưng tôi sợ cô
không đến đâu, vì cô là bà Hoàng hậu!”
”Cái đó không quan hệ gì!” - hai ốc già nói - ”Cô ấy có một
cái nhà không?”
”Không có nhà, nhưng có một tòa lâu đài, một lâu đài kiến
tuyệt xinh với nhiều ngỏ ngách”
”Cám ơn!” - mẹ ốc nói - ”con tôi không đi vào tổ kiến đâu.
Nếu các chú không có gì hơn nữa, bọn tôi sẽ nhờ bọn muỗi
trắng giúp cho việc ấy, chúng bay vào trời nắng hoặc trời mưa,
chúng biết khu rừng ngưu đàn này, về bên trong cũng như về
bên ngoài!”
Bọn muỗi nói:
”Tôi có thể tìm được người vợ cho cậu ấy, vào lối 100 bước
chân người cách đây, có một cây phúc bồn tử, trên đó có một
con ốc nhỏ có vẻ sống lẻ loi và đến tuổi lập gia đình. Chỉ cách
đây 100 bước chân người thôi!”
Hai ốc già nói:
”Vậy thì nó cứ đến đây gặp con tôi. Con tôi có cả một khu
rừng ngưu đàn, cô ta chỉ có một cây phúc bồn tử!”
Rồi đám cưới được cử hành. Sáu con đom đóm chiếu sáng
hết sức mình. Mọi việc đều diễn ra một cách yên lặng, vì ốc già
chẳng chịu được tiệc tùng và sự huyên náo. Nhưng mẹ ốc đọc
một bài diễn văn hùng hồn, cha ốc chẳng biết nói gì, ông quá
xúc cảm. Hai ốc già cho cặp vợ chồng trẻ cả khu rừng ngưu
đàn, và nói, như chúng thường nói, rằng không có gì tốt đẹp
hơn trong cả thế giới, và nếu hai vợ chồng biết cư xử, và sinh
con đẻ cháu nhiều, thì chúng và con cháu chúng một ngày nào
đó, sẽ đến trong tòa lâu đài, được nấu chín, và được đặt lên
mâm bạc.
Bài diễn văn nói xong, hai ốc già thu mình vào vỏ, không
còn ló đầu ra nữa. Chúng ngủ.
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Cặp vợ chồng ốc trẻ ngự trị trong khu rừng, và sinh ra đám
hậu duệ đông đảo. Nhưng chúng không bao giờ bị nấu chín, và
đặt lên dĩa bạc. Chúng kết luận rằng tòa lâu đài đã bị sập, tất cả
loài người trên thế giới đều chết tiệt, vì không ai nói ngược lại,
thì tất là đúng.
Mưa rơi trên lá ngưu đàn, làm như đánh trống mừng hai vợ
chồng.
Mặt trời chiếu sáng, vì mặt trời muốn tô màu lá ngưu đàn,
mừng cho chúng, tất cả gia tộc đều sung sướng, hết sức sung
sướng.
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Chuyện một bà mẹ
( Historien om en Moder )
Bà mẹ ngồi bên cạnh đứa con, bà rầu rỉ, bà sợ nhìn thấy đứa
con chết. Đứa bé xanh xao, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, hơi thở
yếu ớt, thỉnh thoảng hút vào, nghe như tiếng thở dài. Bà mẹ
nhìn tấm linh hồn nhỏ bé kia với nổi thảm sầu càng trỉu nặng.
Một tiếng gỏ cửa. Và một lão già nghèo khổ đi vào, mình
choàng một tấm vải rộng như tấm chăn ngựa, để cho ấm mình,
ông lão cũng cần thế, vì trời đã về mùa đông lạnh. Bên ngoài,
mọi vật đều trắng xóa vì tuyết giá, và ngọn gió thổi như cắt da
mặt.
Trong lúc lão già đang run vì lạnh, và đứa bé ngủ thiếp được
một lát, bà mẹ đi hâm bia nóng cho ông già, và ông già ngồi ru
đứa bé. Xong rồi, bà đến ngồi gần ông lão, nhìn đứa con đang
bệnh. Nó thở khó nhọc, đưa cánh tay nhỏ bé lên.
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Bà nói:
”Ông lão có tin rằng tôi có thể giữ cháu nó lại được không?
Chúa lòng nào bắt con tôi đi!”
Ông lão, chính là Thần Chết, gật gật đầu một cách kỳ lạ, có
thể có nghĩa là không, mà cũng có nghĩa là có thể.
Bà mẹ nhắm mắt lại, nước mắt trào ra má - đầu bà nặng
chĩu, vì đã ba đêm ba ngày, bà không hề khép mắt. Bà ngủ, bà
chỉ chợp mắt một lát, rồi giật mình thức dậy.
”Sao thế này?” - bà thốt lên và nhìn quanh Ông lão đã đi mất, ông mang theo đứa bé. Trong góc phòng,
một chiếc đồng hồ treo chạy rè rè. Quả lúc lắc chì rơi xuống
bàn, bùm! Và đồng hồ đứng lại.
Bà mẹ đau khổ chạy ra khỏi nhà, và kêu gọi tên con.
Ngoài đường, một bà bận áo đen dài đứng trên tuyết. Bà nói
với bà mẹ:
”Thần Chết đã vào nhà bà. Tôi thấy ông đi ra, mang theo
đứa con của bà. Vị Thần đi mau hơn gió, và ông có tật không
trả lại cho ai cái gì ông đã lấy!”
”Xin nhờ bà cho tôi biết, ông Thần ấy đi về ngả nào!” - Bà
mẹ khẩn khoản - ”Xin chỉ đường cho tôi, tôi có cách tìm ra ông
ta!”
Bà bận áo đen nói:
”Tôi biết đường, nhưng nếu muốn tôi nói ra, bà phải hát cho
tôi nghe tất cả những bài hát mà bà đã hát ru con bà! Tôi thích
những bài hát ấy lắm, tôi đã có nghe. Tôi là Dạ Thần, tôi cũng
có thấy nước mắt bà chảy ra khi bà hát!”
”Tôi sẽ hát hết cho bà nghe!” - bà mẹ khốn khổ nói - ”nhưng
xin đừng ngăn tôi lại, để cho tôi chạy đi tìm con tôi đã!”
Dạ Thần đứng yên, câm lặng. Bà mẹ vặn đôi tay vào nhau,
bà hát, và khóc. Nhiều bài hát, mà nước mắt lại nhiều hơn.
Dạ Thần nói:
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”Hãy đi về phía phải, và ở trong rừng tùng rậm kia, tôi thấy
Thần Chết mang con bà về ngả đó!”
Vào sâu trong rừng, đường mòn chằng chịt, bà mẹ không
biết đi về ngã nào.
Ở đó có một bụi gai, không lá, không hoa, vì đang trong thời
tiết đông giá, còn vài mảnh tuyết bám vào trên cành trơ. Bà mẹ
hỏi:
”Có thấy Thần Chết đem con tôi đi ngang qua đây không?”
”Có!” - bụi gai đáp - ”nhưng tôi chỉ nói cho bà hay, khi nào
bà ấp tôi vào con tim bà, tôi sắp chết vì lạnh đây, trời chỉ là
đông giá!”
Bà mẹ liền ép bụi gai vào ngực, thật sát vào, để sưởi ấm nó.
Gai đâm vào da, máu chảy ra từng giọt lớn, rồi cây gai đâm lá
xanh non, trổ hoa trong đêm đông giá lạnh, vì tim người mẹ
đau khổ nóng biết chừng nào.
Bụi gai trỏ đường cho bà.
Bà đến một bờ hồ rộng lớn, ở đó không có tàu và thuyền gì
hết. Mặt hồ chưa đông cứng, vì nước quá sâu, bà không thể
bước chân lên mặt hồ. Nhưng bà phải cần đi qua hồ, mới mong
tìm thấy đứa con. Bà nằm xuống, uống hết nước hồ, nhưng sức
người đâu có thể làm được việc đó. Bà hy vọng một phép lạ.
”Không, không bao giờ được!” - hồ lên tiếng - ”chúng mình
hãy thử thương lượng xem sao. Tôi muốn sưu tầm hạt ngọc, mà
đôi mắt của bà là hai viên ngọc trong xinh nhất, tôi chưa từng
thấy, nếu bà khóc sao cho đôi mắt rụng ra, tôi sẽ đem bà đến
cái vườn ương cây và hoa, nơi trú ngụ của Thần Chết, ở đó mỗi
cây, mỗi hoa là một đời sống của con người!”
Bà mẹ khóc, khóc cho đến nổi hai con mắt rơi xuống đáy
hồ, và trở thành hai viên ngọc quý. Rồi đó, mặt hồ dâng bà lên,
bà như ngồi trên một cái đu, chập chờn lên xuống, đưa bà qua
bên kia bờ, ở đó có một ngôi nhà kỳ lạ rộng rải, người ta không
biết đó là núi rừng với hang hóc, hay là sườn cột gì nữa, nhưng
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bà mẹ khốn khổ không thấy gì hết, vì bà đã mất đôi mắt vì
khóc quá nhiều.
Bà hỏi:
”Tôi có thể tìm thấy Thần Chết mang con tôi, ở nơi nào
không?”
”Ông ta chưa về” - bà lão trông nom vườn cây nói - ”Nhưng
làm sao bà đã tìm ra đường, và ai đã giúp cho bà?”
”Chúa đã giúp tôi” - bà mẹ đáp - ”Chúa đầy lòng thương, và
mong rằng bà cũng vậy. Tôi có thể tìm thấy con tôi ở đâu, bà?”
Bà lão đáp:
”Tôi chẳng biết đâu nữa. Nhưng bà, bà lại không nhìn thấy
được. Đêm nay, nhiều hoa đã tàn, nhiều cây đã rụi. Thần sẽ đến
thay thế cây và hoa ấy. Bà cũng biết rằng mỗi con người đều có
một cây hay một cái hoa bổn mệnh. Cây cây, hoa hoa đều
giống nhau, nhưng mỗi một đều có trái tim đang đập. Tim của
trẻ con cũng vậy. Đi mà nghe, có thể bà nhận ra tiếng tim của
con bà. Nhưng bà sẽ có cái gì cho tôi để tôi nói rõ thêm cho bà
cần phải làm gì?”
Bà mẹ đau khổ nói:
”Tôi chẳng còn gì tặng bà, nhưng tôi sẽ đi đến cuối cùng thế
giới, nếu bà muốn vậy!”
Bà lão:
”Tôi chẳng cần gì phải đến đó, nhưng bà có thể cho tôi mái
tóc xanh của bà, bà cũng biết tóc bà đẹp lắm, tôi thích quá, và
bà được đổi mái tóc bạc của tôi, thì bà chẳng thiệt gì lắm!”
Bà mẹ:
”Nếu bà đã không đòi hỏi gì khác hơn nữa, tôi sẳn sàng tặng
mái tóc cho bà!”
Bà mẹ đổi mái tóc xanh cho bà lão, và nhận mái tóc bạc phơ
của bà này. Rồi cả hai đi vào trong vườn ương của Thần Chết.
Ở đó, hoa và cây lẩn lộn một cách kỳ lạ. Có những hoa phong
tính tử ngọc sang quý nở với những chậu úp bằng thủy tinh, có
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những hoa mẫu đơn to lớn, những cây thủy tiên chen nhau, cây
thì còn tươi tốt, cây thì úa bệnh. Những con trăn nước cuộn vào
cây, tôm đen kẹp ngọn cây. Có những cây dừa nước, cây sồi,
cây dương, cây ngô đồng oai vệ, cây ngò tây, cây bạch lý
hương trổ hoa. Mỗi cây, mỗi hoa là một mạng người. Đàn ông,
đàn bà đều còn sống, như ở Trung Hoa, ở Grønland,
ở mọi nơi trên trái đất. Có những cây lớn trong chậu con, bị
ngột ngạt gần làm nứt vở chậu, và cũng có vài nơi, một cành
hoa vô nghĩa nhỏ nhoi, trong đất phì nhiêu với rong rêu quanh
gốc, được nâng niu săn sóc. Bà mẹ khốn khổ tột cùng nghiên
mình xuống mỗi cành hoa, mỗi thân cây nhỏ bé, lắng nghe
tiếng đập của tim người, và giữa muôn vàn thứ hoa cây, bà
nhận ra tiếng tim của con bà.
”Nó đây rồi!” - bà mẹ reo lên - và đưa tay đến cành hoa kỵ
phù lam xanh, có vẻ bệnh hoạn nghiên về một phía.
”Đừng đụng đến cành hoa!” - bà lão la lên - ”Cứ đứng đó,
cho đến lúc Thần Chết trở về, tôi đang chờ ông đây!”
Bà lão ngăn bà nhổ cây, và đụng đến những hoa khác, vì bà
chịu trách nhiệm trước Chúa, không để cho ai nhổ lên, nếu
không có phép của Chúa.
Bổng, một ngọn gió lạnh buốt thổi vào vườn, bà mẹ mù biết
Thần Chết đã về.
Ông hỏi:
”Làm sao bà có thể tìm đường đến đây, trước cả tôi?”
”Tôi là mẹ!” - bà trả lời Bà đưa cánh tay dài đến cái hoa nhỏ dại, mảnh mai, hai bàn
tay bà chụm lại để che chở cho hoa, giữ gìn không dám cho
một cánh hoa rơi xuống. Thần Chết thổi lên tay bà, bà cảm thấy
hơi thở còn lạnh hơn gió rét, và hai tay bà rơi xuống, cứng đờ.
Thần Chết nói:
”Dù sao thì bà cũng chẳng làm gì được với tôi!”
”Nhưng Chúa có thể làm đủ mọi chuyện!” - bà mẹ trả lời -
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”Ta cũng chỉ thi hành theo ý Chúa. Ta là người giữ vườn
của Chúa. Ta nhận tất cả hoa, cây của Chúa, ta đem trồng vào
đại viên của chốn Thiên Đường, ở nơi xa lạ. Nhưng cây và hoa
mọc ở đó thế nào, ta không dám nói cho bà biết!”
”Trả con tôi cho tôi!” - Bà mẹ van khóc, lạy lục Rồi bổng nhiên, bà nắm lấy hai cái hoa hồng đẹp nhất ở gần
đấy, và la lên:
”Tôi sẽ nhổ hết tất cả hoa ở đây, tôi đã quá thất vọng rồi!”
”Đừng đụng đến chúng! Bà nói rằng bà khổ quá rồi, sao bà
còn làm cho một bà mẹ khác cũng khổ như bà?”
”Một bà mẹ khác!” - bà rên lên, và buông tay ra.
Thần Chết nói:
”Này, đôi mắt của bà đây! Ta vừa lấy ở đáy hồ, chúng sáng
quá, ta không biết là mắt bà. Nhận lại đi! Nó còn sáng hơn
trước nữa. Bây giờ bà hãy nhìn xuống đáy cái giếng kia, ta sẽ
nói cho bà rõ tên của hai đóa hoa mà bà vừa muốn ngắt, bà sẽ
thấy tất cả tương lai của chúng, cả cuộc đời làm người của
chúng, và rồi bà sẽ biết là bà sắp đã phá hoại, và làm rối loạn
cái gì!”
Bà mẹ nhìn vào đáy giếng, và quả là một sự kỳ diệu khi bà
thấy trong hai đóa hoa ấy là cả một Thiên Ân cho người, với
hạnh phúc và niềm vui nở tưng bừng quanh hoa. Và bà mẹ thấy
số phận của hoa kia, cả một sự thống khổ vô biên, tang tóc, hải
hùng và khốn đốn.
Thần Chết nói:
”Hoa này cũng như hoa kia, đều là Tôn ý của Chúa!”
Bà mẹ hỏi:
”Hoa nào là hoa khốn khổ, hoa nào là hoa được Thiên Ân?”
Thần Chết:
”Ta không nói đâu! Nhưng ta sẽ cho người hay là một trong
hai đóa hoa ấy, là hoa bản mệnh của con bà, và bà sẽ thấy cái
số phận của nó, tương lai của nó!”

491
Bà mẹ hải hùng la lên:
”Hoa nào là con tôi! Nói cho tôi biết đi! Cầu xin người cứu
vớt người vô tội! Cứu con tôi ra khỏi cảnh đau khổ khốn cùng
kia! Mang nó lên cõi của Chúa! Hãy quên đi những lời khẩn
cầu, những giòng nước mắt của tôi, tất cả những gì tôi đã nói
và đã làm!”
”Ta không hiểu gì nữa!” - Thần Chết đáp - ”Bà muốn lấy lại
đứa con, hay bà muốn tôi đem nó đi đến một nơi mà chính bà
không rõ gì hết?”
Bà mẹ vặn hai tay vào nhau, quỳ xuống và cầu Chúa:
”Xin Chúa đừng nghe lời tôi, nếu lời cầu của tôi là trái với ý
muốn của Chúa, ý của Chúa là trên tất cả! Đừng nghe tôi! đừng
nghe tôi!”
Rồi bà gục mặt xuống.
Thần Chết mang đứa con đi về một nơi không ai biết đến.

492

Cái cổ áo giả
( Flipperne )
Thủa xưa, có một người kỵ sĩ đẹp sang mà tất cả đồ vật
dụng chỉ là một cái xỏ giày và một cái bót chải đầu. Nhưng ông
lại có cái cổ áo giả (cổ cồn) đẹp nhất đời. Chính câu chuyện về
cái cổ áo giả ấy, chúng ta sẽ nghe đây.
Cái cổ áo giả đã đến tuổi nghĩ đến chuyện hôn nhân, tình cờ
nó gặp một nịt tất trong buổi giặc đồ.
Nó nói:
”Quả thật tôi chưa thấy người nào mảnh mai, ẻo lả, dịu dàng
và hiền hậu như cô này. Tôi có thể hỏi cô tên gì không?”
”Tôi không nói đâu!” - nịt tất trả lời ”Nhà cô ở đâu?”
Nhưng cái nịt tất vẫn có bản tánh e thẹn, cô thấy khó trả lời.
”Cô phải là một cái nịt lưng!” - cổ cồn nói - ”một chiếc nịt
quần lót, tôi thấy cô là một món trang sức vừa là một vật có
ích, cô nhỏ ạ!”
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”Đừng nói chuyện với tôi!” - nịt tất nói - ”tôi tưởng không
có lý do gì để nói về tôi!”
”Có chứ, nhất là khi người ta xinh đẹp như cô, đó là một lý
do đầy đủ rồi!”
”Xin đừng nói hổn với tôi. Trông ông có vẻ đàn ông lắm!”
”Đúng tôi là một kỵ sĩ sang đẹp!” - cổ cồn nói - ”tôi có một
cái xỏ giày và một cái lược!”
Điều ấy không đúng, chính ông chủ nó mới có các thứ ấy,
nhưng nó khoe khoang một chút.
”Đừng đến gần tôi!” - nịt tất nói - ”tôi không quen chuyện
ấy!”
”Đồ làm điệu!” - cổ cồn tự nói Rồi cổ cồn được đem ra khỏi chậu giặc, được phết hồ gạo,
đặt lên lưng ghế phơi nắng, rồi đưa lên bàn ủi. Chiếc ủi được
đặt lên mình nó.
Cổ áo giả nói:
”Bà ơi! bà quá trẻ ơi! tôi trở nên nóng quá, tôi không còn
như trước nữa. Tôi không còn nhăn nheo nữa, bà nung đốt tôi,
làm thủng tôi mấy chỗ. Hu! -.tôi xin cưới bà!”
”Đồ tồi!” - chiếc ủi nói - trong lúc nó đi qua đi lại trên cổ
áo, nó tự thấy như là một chiếc tàu hơi nước, chạy trên đường
rầy, kéo những chiếc toa.
Cái cổ cồn bị xơ ra vài nơi. Chiếc kéo cắt giấy đến cắt mấy
chỗ sợi xơ xác đó.
Cổ áo nói:
”Ồ! Cô đáng là một vũ nữ hạng nhất. Cô biết dang hai chân
ra đẹp lắm. Tôi chưa thấy cái gì xinh hơn thế bao giờ. Không
một con người nào có thể bắt chước cô được!”
”Tôi biết lắm!” - cặp kéo nói ”Cô đáng làm bà Bá Tước!” - cổ áo nói - ”tôi chỉ có một kỵ
sĩ đẹp sang, một cái xỏ giày và một cái lược! - ước gì tôi có cả
một lảnh địa Bá Tước!”
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Cặp kéo tự bảo: ”Ý chừng anh ta muốn cưới mình chắc”.
Nó liền cắt một cái mảnh trên cổ áo, để cảnh cáo nó.
Cổ áo tự bảo: ”Hay là ta xin cưới cái bót chải tóc”.
”Thật là lạ lùng, sao cô còn đầy đủ tóc lông, cô bé kia ơi! Cô
có bao giờ nghĩ đến sự hứa hôn không?”
Cái bót nói:
”Có chứ! Anh cũng biết tôi đã hứa hôn với cái xỏ giày!”
”Hứa hôn!” - cổ áo nói - vậy là không còn ai để xin hỏi cưới
nữa, vì vậy anh ta đâm khinh cái việc đó.
Một hồi lâu trôi qua, cái cổ áo được đem vào một chiếc hộp
đựng đồ vặt vảnh. Ở đó có một đống dẻ, thứ tốt để một bên, thứ
xấu để bên kia, theo đúng lễ nghi. Chúng nói chuyện huyên
thuyên, nhất là cái cổ áo, nó là kẻ hay khoe khoang.
Nó nói:
”Tôi có rất nhiều vị hôn thê, vì vậy tôi không được yên ổn.
Quả tôi là một kỵ sĩ đẹp và sang cả, có phết hồ gạo. Trước đây,
tôi có một cái bót chải và một cái xỏ giày, nhưng tôi không bao
giờ dùng đến! Ồ! nếu các cô thấy tôi vào hồi đó, nếu các cô
thấy tôi nằm nghiên! Không bao giờ tôi quên được người vị
hôn thê thứ nhất của tôi. Cô ta là một cái nịt lưng mỹ miều, dịu
dàng và dễ thương. Cô ta phải nhảy vào một chậu nước vì tôi..
Lại có một bà góa yêu tôi đến điên cuồng, tôi bỏ rơi bà ta, vì
vậy bà trở nên đen thui. Rồi lại có cô vũ nữ hạng nhất, cô ta
tặng tôi một vết chém mà hiện tôi còn mang dấu tích, cô đã quá
nóng giận! Cái bót chải của tôi lại yêu tôi, cô ta mất trụi hết
lông vì thất tình. Ồ! Tôi có thật nhiều câu chuyện tình như vậy.
Người làm cho tôi buồn nhất là cái nịt tất - tôi muốn nói cái nịt
nhảy vào chậu nước đó. Phải, tôi hối hận lắm, bây giờ tôi có trở
thành tờ giấy trắng cũng tốt cho tôi!”
Và rồi, tất cả các giẻ rách, đều hóa thành giấy trắng, và cái
cổ áo giả trở thành tờ giấy mà chúng ta thấy ở đây, trên tờ giấy
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đã in câu chuyện này, nó phải như vậy vì nó quá khoe khoang
khoác lác về những điều không bao giờ xảy ra với nó.
Chúng ta đừng làm như nó, vì chúng ta không biết được
ngày nào chúng ta phải vào trong sọt giấy rách, để trở thành tờ
giấy trắng, và nhìn thấy cây chuyện của chúng ta được in lên
trên đó, kể cả những điều bí mật nhất cũng bị phơi bày ra, làm
cho chúng ta phải chạy khắp nơi để kể chuyện mình ra, như cái
cổ cồn vậy.
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Cây gai
( Hørren )
Cây gai đã nở bông, có những đóa mỹ miều, xanh, dịu và
mảnh khảnh. Mặt trời chiếu lên cây gai, mây tưới nó, đó là
những điều tốt cho nó như trẻ con được tắm và được mẹ hôn:
chúng trở nên xinh tươi hơn. Cây gai cũng vậy.
Cây gai nói:
”Người ta nói rằng tôi đứng thẳng tắp, và rồi tôi sẽ cao lắm.
Tôi sẽ tạo ra một mảnh vải rất đẹp. Ồ! Tôi sung sướng quá!
Chắc tôi là kẻ sung sướng nhất! Tôi đứng thẳng, người ta sẽ
dùng tôi để tạo ra cái gì tốt! Mặt trời sao mà vui vậy, trận mưa
sao làm tôi khỏe đến thế, và làm tôi tỉnh táo quá! Hạnh phúc
của tôi là tuyệt trần, tôi là kẻ sung sướng nhất!”
”Phải, phải!” - mấy cột trụ hàng rào nói - ”Anh không biết
đời, chứ chúng tôi biết đời lắm, chúng tôi có những nút thắt!”
Rồi cột trụ kêu tiếp răng rắc khổ sở:
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”Cric! crac! pa ta pa!
Hết rồi, bài ca!”
Cây gai nói:
”Không, bài ca chưa dứt, ngày mai mặt trời lại chiếu sáng,
mưa sẽ tưới mát. Tôi nghe tôi đang lớn lên, tôi biết tôi có nhiều
hoa, tôi có những điều sung sướng nhất!”
Nhưng một ngày kia, người ta đến nắm đầu cây gai, nhổ nó
lên, kể cả rễ nữa, thật là đau đớn. Rồi nó bị bỏ vào nước, như bị
dìm nước, sau đó, lại bị đặt lên lửa để nấu chín. Thật là khủng
khiếp!
Nó tự bảo: "Không phải bao giờ người ta cũng được đối xử
tử tế đâu. Cần phải chịu đau khổ mới học được điều hay!”
Khổ thì khổ thật. Cây gai bị bẻ ra từng khúc, bị nghiền nát,
bị tước thành sợi, bị chải chuốt, chính nó cũng không biết để
làm gì. Rồi nó bị đưa lên guồng quay sợi kêu rì rì rù rù! Không
thể hiểu được nó nghĩ sao.
”Trước kia, tôi quá sung sướng!” - cây gai nói trong nổi
thống khổ hiện tại của nó - ta cần biết tận hưởng điều hay sự
tốt khi còn được hưởng, vui thích, ừ, vui thích! Nó còn nói như vậy khi nó bị đem lên máy dệt - và trở thành
một tấm vải lộng lẩy. Tất cả cây gai, tất cả chân tay nó, không
chừa một cái gì, đều trở thành tấm vải độc nhất ấy.
”Hừ! mà thật là tuyệt trần rồi! không bao giờ tôi ngờ được
như vậy. Hừ! quả là tôi may mắn quá! Thật bọn cọc hàng rào
có lý, với câu hát của chúng:
“Cric! crac! pa ta pa!
Hết rồi, bài ca!
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Bài hát chưa chấm dứt mà! Nó chỉ mới bắt đầu! Tuyệt quá!
phải, tôi cũng có đau khổ chút ít, dù sao, tôi cũng đạt được kết
qủa. Tôi là kẻ sung sướng nhất đời!...Tôi mạnh mẻ, và mềm
mại, và trắng, và dài! Như vậy còn hơn chỉ là một thứ thảo
mộc, mặc dù có hoa, không ai săn sóc đến, chỉ có nước và mưa.
Bây giờ người ta săn sóc tôi nhiều. Bà ở lật qua lật lại thân tôi
mỗi sáng, và buổi chiều, tắm cho tôi bằng vòi hoa sen. Bà vợ
ông Mục sư còn làm một bài diễn văn về tôi, và mọi người cho
rằng tôi là món đồ đẹp nhất trong cả giáo khu. Tôi không thể
sung sướng hơn thế được nữa!”
Thế rồi tấm vải được đem vào nhà, ở đó nó làm quen với
cặp kéo. Nó bị cắt xén, bị đâm kim vào, nó phải chịu đựng tất
cả! cũng không khó chịu quá.
Tấm vải trở thành 12 tấm dẻ.
”Hừ, bây giờ tôi đã đến một kết quả! đó là cái số phận của
tôi! Nhưng cũng tuyệt trần rồi! tôi có ích cho mọi người, đó là
điều cần thiết, điều đem đến sự thỏa mãn thật sự cho tôi!
Chúng tôi là 12 con người! Hạnh phúc tuyệt vời quá!”
Ngày tháng trôi qua, tấm vải mòn đi.
Một mảnh nói:
”Thì cũng phải có ngày chấm dứt chứ. Tôi muốn kéo dài
thêm bao lâu nữa, nhưng không nên đòi hỏi những điều vô lý!”
Rồi chúng bị xé vụn ra, và tưởng rằng đã đến giờ chấm dứt
mọi sự, vì chúng bị vằm ra, nghiền nát, và nấu chín, tôi không
biết còn gì nữa - và trở lại thành một tờ giấy trắng!
Hừ, thật là một sự ngạc nhiên - một sự ngạc nhiên thú vị - tờ
giấy nói - bây giờ tôi lại đẹp hơn lần trước nữa, và người ta sẽ
viết trên tôi. Người ta viết đủ thứ! Thật là một hạnh phúc vô
song!
Và trên tờ giấy, được viết lên nhiều câu chuyện hay tuyệt,
mọi người đều nghe những gì viết trên tờ giấy ấy, những điều
đúng và hay, làm cho con người trở nên thông minh hơn, và tốt
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hơn, những chữ viết trên giấy đó, là cả một sự ban phúc cho
đời.
”Thật là hơn quá những gì tôi mơ ước khi tôi còn là một
bông hoa xanh trong đồng nội. Sao tôi có thể nghĩ rằng tôi sẽ
đem lại cho người đời niềm vui và sự giáo dục! Bây giờ tôi
cũng không hiểu được nổi. Nhưng đó là sự thật! Chúa biết rằng
tôi chỉ làm mọi việc trong phạm vi khả năng của tôi, để sinh
sống thôi. Và Chúa cho tôi niềm vui, và vinh dự, cái này sau
cái khác. Mỗi lần tôi tự nói. Bài hát đã dứt! là mỗi lần tôi lên
cao và thành tựu hơn nữa. Bây giờ, chắc tôi sẽ đi du lịch, được
gởi đi khắp cả thế giới để cho tất cả mọi người được đọc đến
tôi. Đó là điều chắc nhất! Ngày xưa, tôi có hoa xanh, bây giờ,
thay vì mỗi đóa hoa, tôi lại có những tư tưởng cao siêu đẹp đẽ
nhất. Không ai sướng hơn tôi!”
Nhưng tờ giấy không đi du lịch. Nó đi vào nhà in, ở đó mọi
việc viết lên giấy đều được sắp xếp lại để làm thành sách, vì
như vậy, thì sẽ tăng bội số người được thấy niềm vui và sự lợi
ích, trong lúc bản sách viết tay nếu có đi vòng quanh thế giới,
cũng sẽ bị tàn tạ giữa đường.
”Phải, đó là điều hữu lý nhất!” - tờ giấy chữ nói - ”tôi không
nghĩ đến điều đó! Tôi ở lại quê hương, và tôi sẽ được kính
trọng như một ông nội già. Chính người ta đã viết trên tôi, chữ
chữ chạy ra từ ngọn bút, thẳng vào trên thân mình tôi. Tôi ở lại,
và chỉ những quyển sách mới chạy đi khắp nơi! Thật không
phải là ít ỏi gì nếu được làm như vậy. Ồ! Tôi bằng lòng quá! tôi
sung sướng quá!”
Tờ giấy được bó lại và được đặt trên ngăn tủ. Nó nói:
”Được nghĩ ngơi sau khi làm tròn phận sự, đó là điều tốt.
Người ta có lý khi được dịp tỉnh tu và suy nghĩ đến những gì
mình đang chứa đựng. Bây giờ tôi mới biết tôi sẽ mang cái gì
trong tôi! Tự biết mình, đó là tiến bộ thật sự. Bây giờ còn có gì
xảy ra nữa? Người ta còn tiến lên, tiến lên luôn luôn!”
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Một ngày kia, tờ giấy được đưa vào lò sưởi. Phải đốt nó đi,
vì không thể bán nó cho tên hàng thịt, hay dùng nó để gói bơ
và đường bột. Tất cả bọn trẻ nhỏ quây quần chung quanh, để
xem tờ giấy bốc lửa, chúng muốn thấy trong đám tro, những
tàn lửa cháy dài, tắt ngúm lần lượt, mau, mau quá - Cũng như
bọn học sinh ra khỏi cửa nhà trường, và tia lửa cuối cùng là
ông thầy giáo. Lắm lúc người ta tưởng ông đã đi rồi, nhưng
ông đi ra một lát sau bọn học sinh. Và cả tập giấy bị vứt vào
lửa. Aí! Trông nó bốc lửa kìa! Nó la lên: "Ái! ái!” và cùng lúc
ấy, nó chỉ là một ngọn lửa cao, cao hơn cây gai lúc cây này
muốn đưa cao đóa hoa xanh của nó. Ngọn lửa sáng rực lên như
không bao giờ tấm vải trắng sáng được như vậy. Bao nhiêu chữ
viết trên đó, đều đỏ cả lên, và những chữ đều bốc lên thành
ngọn lửa.
Ngọn lửa nói:
”Bây giờ thì ta lên thẳng mặt trời!”
Và người ta tưởng rằng có nghìn tiếng nói lẩn lộn vào nhau,
ngọn lửa thoát từ ống khói ra ngoài - rời xa, mắt người không
trông thấy được, trong đó những con vật li ti bay tản ra, nhiều
hơn những đóa hoa của cây gai, chúng còn nhẹ hơn ngọn lửa,
và khi ngọn lửa tắt, tờ giấy chỉ còn là tro đen, những vật li ti ấy
còn bay một lần cuối trên ngọn lửa, nếu sờ vào đó, người ta
còn thấy vết tích của nó, trong các tia lửa tàn. Bọn học sinh ra
khỏi trường, và ông thầy giáo ra sau hết.
Nhìn cảnh ấy cũng rất vui thú, bọn trẻ trong nhà đứng trước
đống tro tàn, và hát:
“Cric! crac! pa ta pa!
Hết rồi, bài ca!”
Những vật li ti vô hình nói:
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”Không bao giờ bài hát chấm dứt. Đó là điều đẹp nhất! Tôi
biết thế, vì vậy không có gì sung sướng hơn tôi!”
Nhưng bọn trẻ con không thể nghe và hiểu được lời kia, thế
là cũng tốt, vì trẻ con không nên biết hết mọi sự.
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Một câu chuyện
( En Historie )
Táo trong vườn đã đâm chồi non, chúng gấp có hoa trước
khi có lá xanh non. Trong sân, bầy vịt con đã ra ngoài trời, và
con mèo nữa, nó cũng liếm ánh sáng mặt trời, liếm ngay trên
chân nó. Nếu nhìn ra cánh đồng lúa mì đã trở màu xanh tráng
lệ, bầy chim nhỏ chíp chíp và hót, như vào một ngày lễ lớn. Mà
cũng là ngày lễ chứ, vì hôm đó là ngày chủ nhật. Chuông nhà
thờ vang vang, mọi người kéo nhau đến nhà thờ, trong bộ áo
quần đẹp nhất, và trông có vẻ rất sung sướng. Hạnh phúc hình
như lan tràn khắp nơi. Một buổi sáng nắng ấm huy hoàng,
khiến cho người ta có thể nói: Chúa thật có lòng thương yêu kỳ
diệu đối với loài người chúng ta!
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Nhưng ở phía trong nhà thờ, ông Mục sư đứng trên giảng
đàn, to tiếng và giận dữ. Ông nói rằng con người là nghịch đạo,
bất tín, và Chúa sẽ trừng phạt họ, và khi họ chết, những kẻ ác
độc sẽ bị đày xuống địa ngục, ở đó chúng sẽ bị thiêu đốt vĩnh
viễn, và những con nhòi trong mình họ không chết mất, ngọn
lửa hỏa ngục không bao giờ tắt. Nghe ông ta nói mà khiếp đảm,
vì ông nói một cách chắc chắn, ông tả địa ngục như một cái hố
sâu hôi hám, trong đó đổ xuống tất cả những xấu xa, cặn bả của
thế giới. Ở đó không có một ngọn gió nào ngoài ngọn lửa diêm
sanh phừng phực. Hố sâu không đáy, người ta rơi xuống, rơi
mãi, trong một sự vắng lặng muôn đời. Chỉ nghe ông nói mà đã
rụng rời khủng khiếp, và Mục sư lại nói với tất cả linh hồn, cho
đến nổi những người thính giả trong nhà thờ đều khiếp vía.
Nhưng ngoài kia, chim vẫn hót líu lo, vui sướng, mặt trời chiếu
sáng và sưởi ấm, và mỗi bông hoa nhỏ như nói lên: "Chúa thật
thương yêu chúng ta, tất cả, một cách kỳ diệu”. Phải, ở ngoài
không có gì giống như lời giảng của ông Mục sư.
Buổi tối, khi sắp đến giờ lên giường ngủ, ông Mục sư nhìn
thấy bà vợ ông ngồi im lặng, nghĩ ngợi.
”Mình có sao vậy?” - ông hỏi bà ”Tôi có sao đâu, tôi chỉ có điều không thể làm sao hội lại
được những ý nghĩ của tôi, tôi không thể chấp nhận những lời
ông nói hồi sáng rằng có quá nhiều kẻ vô tín và những kẻ ấy bị
đốt cháy đời đời - đời đời, ờ! lâu quá là lâu! Tôi chỉ là một kẻ
có tội, nhưng tôi không bao giờ nở đang tâm đem đốt cháy vĩnh
viễn một kẻ có tội nhất đời, thì, làm sao Chúa có thể làm như
vậy được, một vị Chúa vô cùng nhân ái, vị Chúa biết vì sao, và
cách thế nào mà tội lỗi đã lan tràn bên trong lẫn bên ngoài?
Không, tôi không thể tin như thế được, mặc dầu đó là những
điều ông nói!”
x x
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Mùa thu đến, lá rụng cây trơ. Ông Mục sư, nghiêm trọng và
khắc khổ, ngôi bên giường một bà sắp chết, một bà rất sùng tín,
sắp nhắm mắt vĩnh viễn, bà vợ của ông.
”Nếu có một người tìm được sự an ổn hòa bình trong mồ
của họ, và nhờ ân sủng của Chúa, người ấy chính là bà” - Ông
Mục sư nói nhỏ và chấp hai tay người chết lại trên ngực, và đọc
kinh cầu nguyện.
Rồi bà Mục sư được đưa ra nghĩa địa. Hai giọt nước mắt to
lớn chảy xuống trên má con người nghiêm khắc, và trong ngôi
mục đường đã tắt ánh mặt trời, trở nên im lặng và trống rỗng:
người nội tướng đã đi rồi!
Đêm đến, một ngọn gió heo may lạnh lùng thổi qua đầu vị
Mục sư. Ông mở mắt ra, và hình như thấy ánh trăng chiếu vào
phòng. Nhưng ánh trăng không sáng mà chỉ là một bóng ma
đứng trước giường ông. Bóng ma của người vợ vừa chết, nhìn
ông với một vẻ buồn vô tận, và hình như muốn nói với ông một
điều gì. Ông ngồi lên, và dang hai tay ra đón. Ông nói:
”Với bà mà Chúa cũng không ban cho sự an hòa vĩnh viễn
sao? Bà đau khổ? Bà, một con người chí thiện và tín thành như
vậy?”
Người chết cúi đầu chấp nhận, và đặt bàn tay lên ngực.
Mục sư tiếp:
”Tôi không thể cầu xin cho bà sự bình an trong mồ sao?”
”Được!” - ông nghe trả lời như vậy ”Cách thế nào?” - ông hỏi lại ”Cho tôi một sợi tóc, chỉ một sợi thôi, lấy trên đầu của một
kẻ có tội, mà ngọn lửa hỏa ngục không ngừng đốt, một kẻ tội
lỗi Chúa đã dạy vào địa ngục để chịu các hình phạt muôn đời!”
”Nếu chỉ như vậy, thì bà sẽ dễ dàng được cứu rổi, ôi! Bà là
kẻ tuyệt đối trong sạch và tín thành!” - ông đáp lại -
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”Vậy ông hãy đi theo tôi! Đây là điều mà chúng ta được
phép làm: ông sẽ bay bên cạnh tôi đến đâu mà lòng ông muốn.
Vô hình đối với mọi người, chúng ta sẽ đi vào những nơi bí
mật nhất của họ. Nhưng ông phải chỉ cho tôi một cách chắc
chắn người nào sẽ bị đày đọa vĩnh viễn, mà phải tìm ra người
ấy trước khi gà gáy!”
Rồi hai người bay đi, mau như luồng tư tưởng. Họ vào
thành phố lớn. Trên bức tường mỗi nhà, đều thấy in rõ bằng nét
chữ lửa những tôi danh của họ: kiêu ngạo, biển lận, say sưa
rượu chè, dâm dật, tóm lại, tất cả móng cầu vồng bảy sắc của
tội lỗi.
Ông Mục sư nói:
”Phải, ở đây như tôi đã tin và biết chắc, sẽ là những kẻ bị
đày vào hỏa ngục muôn đời!”
Rồi họ đến trước một cửa ngỏ lâu đài to lớn, sáng trưng, ở
đó có một thang lầu giải nệm và hoa, và tiếng âm nhạc dạ hội
vang lên đầy các phòng lễ lạc. Người gác cổng bận đồ nhung
lụa nắm trong tay một cây gậy có đầu tròn bằng bạc.
”Dạ hội của chúng ta có thể so sánh với dạ hội của nhà
Vua!” - anh ta nói vậy - và quay ra nhìn đám công chúng đứng
trên đường. Từ đầu đến ngón chân anh, toát ra chói lọi một ý
nghĩ: ”Bọn hèn mạt kia, bên cạnh ta, bọn người chỉ là đồ tiện
dân!”
”Tánh kiêu ngạo!” - bà Mục sư nói - ”ông có thấy người kia
không?”
”Người đó, phải, nó là một tên ngu si, và một kẻ ngu si như
thế kia sẽ không bị đày vào hỏa ngục, và những hình phạt vĩnh
viễn!”
”Một kẻ ngu si”, những tiếng đó vang lên trong ngôi nhà
kiêu hãnh. Tất cả những người trong đó điều đúng như vậy.
Rồi hai bóng hình bay vào trong bốn bức tường trống rỗng
của biển lận, ở đó, một ông già, gầy như một chiếc đinh, run
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lập cập vì lạnh, đói, và khát, đang ôm khư khư một đống vàng
với tất cả linh hồn tập trung vào đó. Hai hồn thấy ông già nhảy
lên như trong cơn sốt, rời khỏi chỗ nằm tồi tàn, đến bức tường,
gở ra một tấm gạch, chôn dấu những đồng tiền vàng ở trong
một chiếc tất chân, ông mân mê một chiếc áo ngủ rách bươm,
may bằng những đồng tiền vàng, và mấy ngón tay ông ướt đẫm
run rẩy.
”Ông này đau bệnh, chính là bệnh điên, một bệnh điên hiểm
ác, đầy kinh hoàng và đầy ác mộng”.
Hai bóng gấp gáp lánh xa, và đến trước đám chỏng tồi tàn
của bọn tôi nhân, nằm xếp thành hàng dài, cạnh sát cạnh. Một
người vùng dậy hoảng hốt như một con thú dữ, hét lên một
tiếng hải hùng. Anh ta lấy cùi chỏ nhọn hoắt thúc vào người
bạn bên cạnh, người này quay lại, ngái ngủ:
”Mày có im đi, và ngủ lại đi không?, đồ mọi rợ! - đêm nào
cũng vậy!”
”Tất cả mọi đêm!” - anh lập lại - ”Phải, đêm nào cũng vậy,
nó hú hét và hành hạ tôi. Tánh hung bạo bắt tôi làm cái này cái
nọ, tôi đâm ra nổi nóng, và vì vậy tôi bị đưa vào đây lần thứ
hai. Tôi có tội, tôi bị hành phạt. Nhưng có một điều mà tôi
không tự thú, khi tôi đi ra khỏi chỗ này lần vừa qua, tôi đi
ngang trước nông trại của ông chủ tôi, máu tôi sôi lên - tôi quẹt
cây diêm sinh vào tường, ngọn lửa bốc lên mái rạ, tất cả đều
cháy lên dữ dội như cơn nóng giận của tôi. Tôi giúp họ cứu dần
gia súc và đồ đạc. Không một sinh vật nào bị chết cháy ngoài
một cặp bồ câu tự bay vào đám lửa, và con chó đang bị buộc.
Tôi không để ý đến nó. Người ta nghe tiếng tru đau khổ của
con chó -và tôi luôn luôn còn nghe tiếng tru ấy trước khi đi ngủ
và trong giấc ngủ. Tôi thấy nó đến, lông sù to lớn, nó nằm phủ
lên trên mình tôi, tru tréo, đè tôi, làm cho tôi ngộp thở - Này,
tôi nói đây! Mày có thể ngáy, nguyên cả đêm, mà tao thì không
thể ngáy được, dù chỉ là một khắc đồng hồ!”
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Hai mắt nảy lửa, người tù hung bạo chồm lên người bạn,
dáng quả đấm vào mặt anh ta.
”Kìa, thằng Mads, thằng dữ tợn kia lại nổi cơn điên lên
nữa!” - mấy người chung quanh nói với nhauRồi bọn người hạ tiện ấy túm lấy anh ta, đánh vật với anh ta,
bắt quặp đầu anh ta xuống tận chân, và trói anh lại trong tư thế
ấy; máu anh ta hình như gần tia ra trong cặp mắt và các lỗ chân
lông.
Ông Mục sư la lên:
”Các người giết chết nó mất! Đồ khốn nạn!”
Ông vừa đưa tay ra muôn bảo vệ người tôi nhân, con người
ngay trên cõi đời này đã phải quá đau khổ, thì cảnh đã đổi thay:
sự trộm cắp bay qua những căn phòng giàu sang và những
phòng nghèo nàn: dâm dật, ghen ghét, tất cả những trọng tôi
đều hiện ra. Một vị Thần Thẩm phán trình bày các tội lỗi, đọc
bản bào chữa.
Chừng ấy thấm gì với Chúa, chắc chắn vậy. Chúa đọc ngay
trong tâm mọi người. Chúa biết hết, điều xấu xa đến tự bên
ngoài và bên trong, Chúa ban ân sủng, lòng tự ái cho tất cả mọi
người.
Tay ông Mục sư run lên, ông ta không dám đưa lên để nhổ
một sợi tóc trên đầu người phạm tội. Nước mắt dàn dụa tuôn
ra, như dòng nước ân sủng và từ ái, làm tắt ngọn lửa muôn đời
nơi địa ngục!
”Chúa nhân ái! xin Chúa hãy ban cho họ bình an trong mồ,
mà con không thể đem đến cho họ được!”
”Như tôi đã nói” - tiếng bà Mục sư - ”chính những lời nói
nặng nề của ông, lòng tin bi thảm của con người ông đối với
Chúa và con của Chúa, đã đưa tôi đến với ông. Hãy hiểu con
người, ngay ở trong những hàng độc ác nhất, cũng có một phần
của Chúa ngự trị trong đó, một phần nó sẽ thắng, nó sẽ dẹp tắt
ngọn lửa hỏa ngục!”
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Rồi một cái hôn đè lên trên môi ông Mục sư, và tất cả đều
sáng lên quanh ông, ánh sáng huy hoàng của Chúa, chiếu ngời
trong phòng, nơi mà vợ ông, sinh động, dịu dàng, từ ái, vừa
đánh thức ông ra khỏi một giấc mơ mà Chúa đã gởi đến cho
ông.
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Quyển sách câm
( Den stumme Bog )
Trong rừng, bên lề đường, có một nông trại cô liêu, người ta
đi thẳng vào nhà qua một cái sân trại. Mặt trời chiếu sáng, tất
cả cửa sổ đều mở ra, bên trong thấy tấp nập, nhưng trong sân,
dưới một vòm hoa tử đinh hương, có một áo quan mở nắp.
Người chết được đặt ra ngoài sáng hôm đó. Không có ai đứng
cạnh người chết với vẻ u buồn, không ai khóc người chết. Mặt
người chết được bao phủ bằng một tấm vải trắng, và dưới đầu
xác, người ta đặt một quyển sách lớn, mỗi trang là một tờ giấy
xám, và trên mỗi trang, được ép một đóa hoa khô, làm thành
một bách thảo tập nhiều phần. Người chết muốn mang theo
quyển sách vào mồ, chính ông đã yêu cầu điều đó. Mỗi đóa hoa
có liên hệ đến một quảng đời của ông.
Chúng tôi hỏi:
Người chết đó là ai?
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Câu trả lời là:
”Một sinh viên già ở Upsala! Lúc sinh thời, hình như ông rất
thông thái, ông hiểu những ngôn ngữ xưa cổ, ông biết hát, và
cũng còn biết làm bài hát nữa, đó là theo người ta nói. Nhưng
nhiều việc rắc rối xảy ra, và ông đã nhận chìm tư tưởng của
ông, cũng như thể xác của ông, trong rượu mạnh. Sức khỏe của
ông cũng theo đà ấy. Ông đến đây trú ngụ nơi thôn quê. Người
ta trả tiền ăn uống cho ông. Ông ngoan đạo như một đứa bé
con, khi mà những ý nghĩ hắc ám không xâm phạm tâm hồn
ông, những lúc ấy ông như con vật mạnh mẻ, chạy rong trong
rừng như một con vật bị săn đuổi. Nhưng khi chúng ta đem ông
về, đưa quyển sách chứa đầy cành lá khô, thì ông ngồi suốt
ngày ngắm nghía một cây, rồi cây khác, lắm lúc nước mắt ông
chảy ra! Chỉ có Chúa mới biết ý nghĩ nào đã đến trong đầu ông.
Ông trối lại xin bỏ quyển sách theo ông trong áo quan. Và bây
giờ ông nằm đó, người ta sẽ đậy nắp áo quan lại, người sinh
viên già sẽ ngủ một giấc yên lành trong mồ”.
Chiếc khăn liệm được dở lên: mặt người chết trông yên tỉnh,
một tia nắng chiếu lên trên mặt, một con chim én bay vào vòm
cây như một mũi tên, và bay đi, hót líu lo trên đầu người chết.
Chúng ta ai cũng phải trải qua cảm giác kỳ lạ khi nhìn lại
những lá thư cũ kỹ thời niên thiếu của chúng ta, và đọc lên, ta
thấy như sống lại tuổi trẻ của ta, với tất cả những hy vọng,
những nổi ưu phiền của thời ấy. Biết bao nhiêu người chúng ta
đã sống thân cận bên cạnh họ vào thời ấy, bây giờ như đã chết
mất rồi. Nhưng từ lâu ta không nghĩ đến họ, đến những người
mà xưa kia, ta nghĩ rằng sẽ sống đời sống kiếp với họ, những
người mà ta nghĩ có thể chia sẻ nổi vui buồn.
Chiếc lá sồi tàn phai kia, trong sách, nhắc ta nhớ đến người
bạn thuở còn đi học, người bạn suốt đời. Lá ấy, ông ta đã găm
trên chiếc mũ sinh viên trong khu rừng biếc, khi hai người cam
kết với nhau một tình bạn suốt đời - Người bạn bây giờ ở đâu?
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- Lá còn đó, tình bạn đã quên đi - Và đây là một cây thảo mộc
lấy từ trong một nhà kính xa xôi, đẹp quá, không thể sống trong
vườn miền Bắc - người ta thấy hình như hương thơm của nó
còn phảng phất trong sách! Chính cây ấy đã sinh ra hoa, cây ấy
như là một thiếu nữ trong ngôi vườn sang trọng. Và đây là hoa
súng mà chính ông đã ngắt, và tưới bằng những giọt lệ nóng
hổi, hoa súng của vùng nước ngọt. Còn đây là cây tầm ma. Lá
của nó nói lên những gì? Người ta nghĩ gì khi ngắt nó, và giữ
nó? Đây là cây linh lan trong khu rừng cô liêu, đây là cây kim
ngân hoa lấy từ trong chậu hoa của quán ăn, và đây là ngọn cỏ
tầm thường nhọn đầu Cây linh lan nở hoa, nghiên cành rậm thơm tho của nó trên
đầu người chết - Con chim én lại bay qua: chíp!chíp! - và nhiều
người đi đến, mang theo đinh và búa, nắp hòm được đậy lại
trên xác chết gối đầu trên quyển sách câm. Giữ lai - quên đi!

512

”Có sự khác biệt”
( ”Der er Forskjel” )
Đã vào tháng năm, gió còn lạnh, nhưng mùa xuân đã đến.
Cây cối, bụi lùm và đồng cỏ thảy đều cảm thấy. Hoa nở khắp
cả, cho đến trong các hàng rào xanh, đâu đâu mùa xuân cũng
lên tiếng, mùa xuân báo hiệu trên một cây táo nhỏ, chỉ gồm có
một cành lộng lẩy, đơm đầy hoa, và nhiều nụ hồng tươi, sắp
sửa nở tung ra. Cây tự biết nó đẹp, nó tự cảm thấy vậy trên
ngọn lá, như con người đẹp từ trong dòng máu. Vì vậy, cây táo
không bở ngở, khi chiếc xe sang trọng dừng lại trước nó, trên
con đường, và bà Bá Tước xác nhận rằng cành cây này đẹp vô
song, nó chính là mùa xuân biểu lộ mỹ miều nhất. Cành cây bị
bẻ gãy, bà Bá tước cầm nó trong bàn tay xinh xắn, và che nó

513
trong cây dù lụa của bà… Chiếc xe đi vào lâu đài, trong đó có
những gian phòng sang trọng. Những bức màn trắng tinh lung
lay trước cửa sổ mở rộng, trang trí nhiều cành hoa đẹp cắm
trong bình trong suốt lóng lánh. Người ta cắm cành hoa táo
trong một cái bình tương tự, như làm bằng chất tuyết mới rơi,
lẩn lộn trong đám cành giẻ gai tươi sáng: thật là thú vị nhìn
thấy cảnh tượng ấy. Cành táo rất lấy làm hảnh diện, đó cũng là
điều thường tình của con người.
Rất nhiều người vào ra căn phòng ấy, tùy theo địa vị từng
người mà phát lời ngưỡng mộ. Có người không nói gì hết, có
người lại nói quá nhiều, và cành táo hiểu rằng có sự phân biệt
giữa người và người, cũng như giữa cây và cây. Nó tự bảo: "Có
thứ cây dùng để trang trí, có thứ dùng làm thực phẩm, có thứ
người ta không thể bỏ qua được!”. Vì nó được đặt trên ngưỡng
cửa sổ mở rộng, nó có thể nhìn xuống thuở vườn dưới kia cũng
như cánh đồng xa xa, nó không thiếu gì cây và hoa để ngắm, và
suy tư về chúng. Có loại giàu, có loại nghèo, vài loại quá
nghèo.
Cành hoa táo nghĩ: ”Thương hại thay, những loại cây bị
khinh rẻ, quả thật là có sự phân biệt! Chúng chắc phải xót xa
lắm, nếu chúng có đầy đủ tri giác như ta và những đồng loại
ngang hàng với ta. Quả là có giai cấp, nếu không thì tất cả đều
là ”cá đối bằng đầu” rồi!”.
Cây táo nhìn, với một tấm lòng thương hại, những cành hoa
tràn đầy đồng cỏ và hố đường. Không ai nhặt chúng làm bó hoa
trang trí, chúng quá ư tầm thường, người ta có thể gặp chúng
bất cứ ở đâu, như giữa hai tấm đá lót đường, chúng mọc bừa
bải như cỏ hoang, và chúng mang cái tên xấu xa là ”bình sữa
của quỹ sứ”. Cành táo nói:
”Đáng thương cho loại hoa bị khinh dễ! mày chẳng làm gì
hơn được nữa, mày chỉ là thế đó, mày quá tầm thường, mày
mang cái tên xấu xí, thì cũng là đúng cái kiếp của mày. Nhưng
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đối với loài người hay với loài thảo mộc, phải có sự phân biệt
chứ!”
”Có sự phân biệt!” - tia mặt trời nói lên, và tặng cho cành
hoa táo một nụ hôn, nhưng cũng hôn các ”bình sữa của quỹ sứ”
trên đồng nội, anh em tia mặt trời cũng hôn tất cả, loại hoa
nghèo nàn, cũng như loại hoa giàu sang Cành táo chưa bao giờ nghĩ đến tấm lòng thương vô cùng
tận của Đức Chúa đối với mọi sinh vật, nó không bao giờ nghĩ
đến cái đẹp và cái tốt mà người ta phải giữ gìn, chứ không
được quên đi… và điều đó cũng là thường tình trong đời.
Tia mặt trời, và những tia ánh sáng hiểu điều ấy rõ hơn:
”Mày chẳng nhìn xa, mày chẳng thấy rõ! thứ cây bị khinh
miệt mà mày thương hại đó, ở đâu?”
”Đó là những ”bình sữa của quỹ sứ!” - cành táo đáp ”Không bao giờ ai nhặt chúng làm bó hoa tặng hay trang trí,
người đạp chúng dưới chân. Chúng mọc quá nhiều, và khi
chúng kết hột, cánh của chúng bay ra khắp đường như bông
gòn vằm nát, dính cả vào áo quần người ta. Chúng là một thứ
cỏ hoang! Nhưng cũng phải có chúng chứ! - Tôi rất hài lòng
thấy mình không phải là chúng nó!”
Một đám trẻ con đi vào cánh đồng. Đứa nhỏ nhất còn quá bé
bỏng, phải được bọn kia bồng trên tay, và khi nó được đặt
xuống cỏ, giữa đám hoa vàng, bé thích thú quá, cười to lên,
rung rung cặp chân, lăn ra trên đất. Bé chỉ ngắt những đóa hoa
vàng, hôn hoa với tấm lòng trong trắng của nó. Bọn trẻ con lớn
hơn chút ít, ngắt đóa hoa ra khỏi thân trống rỗng của nó, rồi
uốn cong thân hoa thành vòng cung, nối liền hai đầu lại với
nhau, tạo thành những vòng liên kết như những vòng nhỏ trong
một xâu chuỗi dài. Chúng mang vòng ấy vào cổ, trên vai,
quanh thân hình, trên ngực, trên đầu, đó là những món trang
sức làm bằng những vòng xanh. Những đứa lớn cẩn thận ngắt
thân cây có hoa tàn, thân cây có mang hạt tròn như đóa tuyết,

515
hay bông gòn nhẹ tênh, trông như một kiệt tác thiên nhiên, làm
bằng lông, bằng tia tuyết, bằng lông măng thanh nhã. Chúng
đưa cành hoa lên trước miệng, thổi nhẹ cho tất cả lông tuyết
bay ra tản mác. Đứa nào làm được như vậy, sẽ được thưởng
một bộ áo quần mới vào dịp cuối năm, theo lời hứa của bà
chúng.
Cành hoa bị khinh miệt hôm nay trở thành một kẻ tiên tri
thật sự.
Tia mặt trời nói:
”Mày thấy chưa, đã thấy vẻ đẹp và uy lực của nó chưa?”
”Vâng, đối với những bọn trẻ con!” - cành táo trả lời Rồi một bà già đi vào cánh đồng, với con dao nhọn không
cán, bà cào nhẹ quanh rể cây, rồi nhặt nó lên. Bà muốn làm cà
phê với những rễ cây ấy, và đem các chùm rễ khác đến cho nhà
bào chế để làm thuốc.
Cành táo nói:
”Cái đẹp dù sao cũng có giá trị khác thế! Chỉ có những
người đặc sắc mới lên được vương quốc của cái đẹp! Có sự
phân biệt giữa loài thảo mộc cũng như giữa loài người!”
Và tia mặt trời nói lên tình yêu vô cùng tận của Chúa, chứa
đựng trong mọi vật được sinh ra, mọi sinh vật, và nói đến lòng
bình đẳng bất tuyệt của Chúa.
Cành táo nói:
”Phải, đó là ý kiến của anh!”
Nhiều người đi vào căn phòng, và bà Bá Tước trẻ đến,
người đã đặt một cách mỹ thuật cành táo trong cái bình trong
suốt, lóng lánh ánh sáng mặt trời. Bà mang theo một đóa hoa
hay là vật gì dấu trong bà, bốn ngọn lá to, cuốn tròn lại như
một chiếc tù và, để cho ngọn gió hoặc hơi gió khỏi làm hư
hỏng vật ấy. Chưa bao giờ cành táo thấy mình được đối xử
long trọng như vậy. Những ngọn lá to được banh ra dịu dàng,
và người ta thấy hạt tròn đầy lông tuyết của thứ ”bình sữa của
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quỹ sứ” thường bị khinh miệt lộ ra. Bà Bá tước trẻ đã hái bó
một cách đầy thận trọng, để tránh cho những lông măng nhẹ
tênh hình mũi tên tạo ra hình dáng mờ ảo của nó khỏi bị rơi ra
và bay đi quá dễ dàng. Bà Bá tước đưa đóa hoa không hoàn mỹ
ấy ra, ngắm nghía hình dáng xinh đẹp của nó, vẻ sáng trong
như sương của nó, sự kết hợp toàn bích mà ngọn gió nhẹ có thể
thổi bay đi. Bà nói:
”Thấy chưa, Chúa đã tạo ra thứ hoa kỳ diệu! Tôi muốn họa
nó cùng với cành hoa táo. Cành này đã là một kỳ quan trong
con mắt mọi người, nhưng đóa hoa nghèo nàn này được Chúa
ban cho ân sủng nhiều như vậy, nhưng bằng cách khác! Hai
loại khác biệt nhau, nhưng cả hai đều là con dân của vương
quốc đẹp!”
Tia mặt trời hôn cành hoa nghèo nàn, hôn luôn cành táo nở
hoa, mà những cánh hoa hình như đỏ mặt lên vì hổ thẹn.
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Phiến mộ cũ kỹ
( Den gamle Gravsteen )
Tại một thành phố nhỏ, trong tư thất của một người đàn ông,
một đêm, tất cả gia đình tụ họp lại, một đêm vào mùa mà người
ta có thể nói: "Đêm đã kéo dài”. Khí trời còn ấm áp dễ chịu.
Đèn đuốc thắp lên, màn dài buông xuống trên các cửa sổ có
chưng các chậu hoa. Và ngoài kia, ánh trăng chiếu rực rỡ.
Nhưng đây không phải nói đến các chuyện đó, người ta chỉ nói
đến phiến đá cũ kỹ ở ngoài sân, gần cửa bếp, trên phiến đá ấy,
thường thường bọn nhà bếp đặt dụng cụ nấu ăn bằng đồng
đánh bóng, để phơi nắng, và nơi đó bọn trẻ con thường thích
đến chơi đùa - Thật ra, đó là một phiến đá mồ cũ xưa.
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”Phải!” - chủ nhà nói - ”tôi nghĩ rằng phiến đá ấy đã lấy ra
từ điện nhà thờ của ngôi tu viện xưa đã bị phá hũy. Người ta
bán cái ghế của Giảng sư, những bức chạm trổ, và những phiến
đá. Tiên phụ tôi đã mua nhiều tấm đá, sau đó những tấm đá ấy
đều bị người ta đập vụn ra để lót đường, nhưng phiến đá này
còn lại đó ở ngoài sân”.
Đứa con trai lớn nói:
”Nhìn nó thì biết ngay là phiến đá mồ, vì còn có cái dấu vết
của một cái đống hồ cát, và một mảnh tượng Thiên Thần,
những chữ bi văn đã phai mờ hết, chỉ còn cái tên Preben, và
một chữ S lớn sau tên ấy, và hàng dưới có tên Marthe!”
Người ta chỉ còn đọc được từng ấy nét, và chỉ đọc được khi
đã lau chùi kỹ sau một trận mưa.
Một ông già theo cở tuổi thì có thể là ông nội của mọi người
trong gian phòng nói:
”Đúng đó, đây là một phiến mồ của ông Preben Svane và vợ
ông ta. Phải rồi, hai người ấy là hai kẻ được an táng cuối cùng
trong nghĩa địa xưa của ngôi tu viện. Hai người ấy là cặp vợ
chồng đáng kính vào thời tôi còn bé bỏng. Mọi người đều biết
họ, ai ai cũng kính mến họ, họ là những người già nhất trong
thành phố. Người ta đồn rằng họ có đến một thùng vàng, nhưng
họ vẫn ăn mặc rất bình dị, áo quần bằng vải thô, nhưng thật là
sạch sẽ trắng bóng. Thật là một đôi lứa già tuyệt diệu, ông
Preben và bà Marthe!”
Những lúc hai vợ chồng ngồi trên chiếc ghế dài cũ trên đầu
bậc cấp cao bằng đá trước cửa nhà, cái ghế dưới gốc cây bồ đề
đó mà, họ thường gật đầu chào thân thiện những kẻ đi ngang
qua, và cử chỉ ấy làm cho mọi người đều vui thích. Hai vợ
chồng đều rất tốt với kẻ nghèo, họ thường cung cấp cái ăn cái
mặc cho những kẻ ấy. Lòng thiện tâm của họ rất công bình và
đúng theo giáo lý của Thiên Chúa. Bà vợ mất trước, tôi còn
nhớ rõ ngày ấy! Lúc đó, tôi còn là đứa bé con, tôi đi với cha tôi
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vào nhà ông Preben, đúng vào lúc bà ấy thở ra hơi cuối cùng.
Ông già quá xúc động, ông khóc như một đứa trẻ con - Thi hài
bà vợ còn nằm trong phòng ngủ, gần phòng chúng ta ngồi hôm
nay - Ông già nói với cha tôi và hai người láng giềng rằng từ
đây cuộc đời ông sẽ cô đơn quá, và bà vợ ông là một người đàn
bà hoàn toàn nết hạnh, và vợ chồng ông đã sống chung bao
nhiêu năm dài, và vì sao họ biết nhau và thương nhau - Tôi còn
nhỏ bé, như đã nói trên, tôi đứng nghe, và tôi rất ngạc nhiên
một cách thích thú khi nghe ông già nói chuyện, và thấy nét
mặt ông càng lúc càng linh động, má ông ửng hồng lên, khi
ông kể lại thời kỳ vị hôn của hai người, và nhắc lại vẻ đẹp
duyên dáng của bà, và những mánh khoé ông đã dùng để gặp
gỡ bà ta, rồi ông kể lại ngày cử hành lễ cưới, mắt ông sáng lên,
hình như ông đang sống lại thời kỳ sung sướng đã qua - trong
lúc thi hài bà còn nằm trong phòng bên cạnh, bà đã chết rồi, và
ông, môt ông già đang nhắc lại thời kỳ huy hoàng của tuổi đầy
hy vọng. Phải, phải, chính là như vậy đó! Lúc ấy tôi còn là một
đứa bé bỏng, mà bây giờ tôi đã già, già như ông lão Preben.
Thời gian trôi qua, và mọi sự đều thay đổi! Tôi còn nhớ rõ
ngày lễ an táng của bà Marthe. Ông Preben đi trước quan tài.
Hai năm về trước, ông bà đã cho khăc tấm bi văn với tên của
họ, nhưng chỉ còn thiếu đề ngày tháng. Phiến đá ấy được đem
đến dựng lên trên mộ bà vợ ngay chiều hôm đó - Và năm sau,
nó được lấy ra, để cho ông già Preben xuống đó cùng với vợ
ông - Họ không để lại một gia tài nào như người ta tuyên
truyền, cái gì họ để lại đều đưa về cho gia đình họ, những kẻ ở
rất xa đây, và không ai biết những người ấy là ai cả. Ngôi nhà
bằng ván, có cái ghế dài trên bậc cấp để dưới bóng cây bồ đề,
bị thị xã phá hũy đi, vì nó quá tàn tệ không thể để lâu được. Về
sau, ngôi tu viện cũng bị phá hũy, và nghĩa địa cũng vậy. Phiến
đá mồ của Preben và Marthe cũng như mọi vật trong nơi đó
đều được rao bán, cho ai muốn mua gì thì mua. Nhưng phiến
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đá mồ kia vẫn còn ngoài sân, không nứt nẻ, không ai đụng đến.
Bọn trẻ con đến chơi đùa ở đó, và bọn nhà bếp đem phơi son
chảo bằng đồng đánh bóng. Con đường lát đá đi ngang qua nơi
yên nghỉ của hai vợ chồng ông Preben, và không còn ai nhớ
đến họ!
Ông già kể chuyện ấy xong, lắc đầu buồn bã.
”Bị lãng quên! - Tất cả đều bị lãng quên hết!” - ông lẩm
nhẩm Rồi ông nói qua việc khác. Đứa bé có đôi mắt to, trông vẻ
đứng đắn hiện diện trong phòng, leo lên cái ghế đặt sau bức
màn, nhìn ra sân. Ánh trăng chiếu sáng trên tấm đá mồ. Trước
đây, trước mắt nó, phiến đá trông trống trải bằng phẳng, bây
giờ lại trải ra trước mắt nó như một trang lịch sử. Những gì đứa
bé nghe kể về ông Preben và bà vợ ông đều phơi bày trên tấm
đá, đứa bé nhìn, và nó nhìn mặt trăng sáng láng trên nền trời
trong xanh, tưởng chừng như mắt Chúa chiếu lên quả đất.
”Bị lãng quên, tất cả đều bị quên lãng hết!”
Âm hưởng câu nói ấy vang lên trong phòng, và chính lúc
đó, một vị Thiên thần vô hình hôn lên ngực và trán đứa bé, và
nói thầm thì:
”Hãy giữ lấy cái mầm giống đó, giữ lấy cho đến ngày nó
chín muồi! Nhờ con, con ơi, mà những chữ bi văn trên phiến đá
mồ đang tàn phai, tan rã, sẽ chiếu sáng lên như những chữ bằng
vàng, truyền đến các thế hệ sau. Cặp vợ chồng già kia sẽ lại đi
dạo chơi, tay trong tay, trên các con đường cũ kỹ, đôi má hồng
tươi vui. Và họ ngồi trên bậc cấp đá che dưới tàng cây bồ đề,
làm dấu đón chào người giàu kẻ nghèo. Mầm giống ấy, sẽ theo
năm tháng mà nẩy nở lên, trở thành một bài thơ hoa gấm. Cái
tốt và cái đẹp không bao giờ bị quên lãng, và sẽ sống mãi trong
truyện truyền kỳ và bài hát của chúng ta”.
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Đóa hồng đẹp nhất thế giới
( Verdens deiligste Rose )
Ngày xưa, có một bà Hoàng Hậu oai quyền. Trong vườn
ngự uyển của bà nở đầy thứ hoa xinh đẹp, suốt trong 4 mùa,
đẹp hơn bất cứ nơi nào trên mặt đất. Nhung bà yêu nhất là hoa
hồng. Bà có đủ thứ hồng, từ bụi hồng dài cánh xanh thơm mùi
táo, cho đến thứ hồng rực rỡ xứ Provence.
Những cây hồng mọc tựa vào tường lâu đài, bao quanh từng
hàng cột, khung cửa sổ, len lỏi vào hành lang, và bám tràn vào
trần nhà, ở tất cả mọi phòng. Hoa tỏa mùi hương thơm ngát,
hoa mang đủ hình thái, và màu sắc khác biệt.
Nhưng trong tòa lâu đài ấy, chỉ có tang tóc và buồn thảm.
Bà Hoàng Hậu lâm bệnh nặng, các bác sĩ nghĩ rằng bà sắp mất.
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”Còn một phương để cứu vãn tánh mạng của bà, - vị lương
y giỏi nhất nói vậy – Bây giờ chỉ cần mang lại cho bà một đóa
hoa hồng đẹp nhất trần đời, một đóa hồng biểu tượng cho tình
yêu cao thượng và trong trắng nhất. Nếu mắt bà thấy được đóa
hồng ấy trước khi nhắm lại vĩnh viễn, thì bà có thể khỏi phải
chết!”
Rồi đó, kẻ già người trẻ từ bốn phương lần lượt kéo đến lâu
đài, với những cánh hồng đẹp nhất của mỗi vườn, nhưng không
có đóa nào đúng như lời nói của lương y. Phải ngắt ở vườn tình
ái mới mong có thứ hồng như vậy. Nhưng ngay ở đó, đóa hồng
nào đúng là biểu tượng của tình yêu cao thượng và trong trắng
nhất?
Và các thi sĩ ca tụng đóa hồng đẹp nhất trần đời, mỗi thi sĩ
gọi tên đóa hồng của thơ họ, và từ bốn phương, từ mỗi con tim
phập phồng tình thương trao gởi cho nhau, từ kẻ nghèo hèn đến
người giàu sang, từ người trẻ đến người già.
Vị lương y nói:
”Chưa có người nào nói lên đóa hồng cải tử ấy. Chưa có
người nào chỉ rõ nơi mà đóa hồng ấy nẩy nở. Không đúng là
những bông hồng mọc lên từ cổ quan tài của Romeo và Julie,
hay ở ngôi mộ của Valborg, mặc dầu những đóa hồng ấy đầy
hương thơm và huyền thoại, vang lên tiếng ca ngợi muôn đời.
Cũng không phải đóa hồng mọc ra từ những vết thương đẩm
máu nơi ngực các vị anh hùng tử vì tổ quốc, mặc dầu không có
cái chết nào dịu dàng hơn, không có đóa hồng nào đỏ hơn màu
máu của các vị ấy. Lại cũng không phải đóa hồng mà con
người nuôi dưỡng năm này qua năm nọ trong những đêm dài
không ngủ, đóa hồng mà người ta đã mua bằng tất cả cuộc đời
hăng say trong cô đơn: đóa hồng của khoa học!”
”Tôi biết đóa hồng ấy nở ở đâu rồi!” - một bà mẹ sung
sướng, mang đứa con nhỏ của mình đến giường bệnh bà Hoàng
Hậu, nói lên - ”Tôi biết tìm ở đâu ra đóa hồng đẹp nhất trần
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đời. Đóa hồng biểu tượng cho tình thương cao thượng và trong
trắng nhất đã nở trên má hồng của con tôi, những lúc ngủ đã
giấc, nó mở mắt ra và cười với tôi với tất cả lòng yêu thương
của nó!”
Nhà thông thái nói:
”Đóa hồng ấy cũng đẹp, nhưng có đóa đẹp hơn!”
”Phải, đẹp hơn nhiều!” - một bà khác nói - ”Tôi đã thấy hoa
hồng thánh thiện và cao cả nhất, nhưng cánh nó xanh như lá
chè, tôi thấy nó nở trên má bà Hoàng Hậu. Bà đã từ bỏ vương
miện bồng đứa con bệnh hoạn trên tay, đi trong đêm dài vô tận,
vừa đi vừa hôn con, vừa dâng lên đấng Cao Cả những lời cầu
nguyện tha thiết của một bà mẹ trong lúc lòng quặn thắt vì
con!”
”Thánh thiện và kỳ diệu nhất, vì đầy sức mạnh vô biên, các
đóa hồng bạc lên vì đau khổ, nhưng cũng chưa phải là đóa
hồng ấy!”
Một vị Linh Mục già đầy lòng tín ngưỡng nói:
”Đúng vậy, bông hồng đẹp nhất đời, tôi thấy nở trước bàn
thờ Chúa, rực rỡ như gương mặt của Thánh Thần. Các cô gái
trẻ đến quỳ làm lễ, xác tín niềm tin, và trên má các cô ấy nở lên
những bông hồng ửng đỏ, hoặc những bông hồng bạc tái. Một
cô thiếu nữ đến đó, hai mắt ngước lên nhìn về Chúa, với tấm
lòng trong trắng và tình thương tràn đầy, đó là biểu tượng cao
quý nhất của tình thương!”
”Đáng kính thay tình thương ấy!” - nhà thông thái nói ”nhưng chưa một ai trong các vị nói lên được tên của bông
hồng đẹp nhất thế giới!”
Vừa lúc đó, một đứa bé đi vào phòng. Đó là người con trai
nhỏ của bà Hoàng Hậu. Lệ đầy mắt, tràn trên má, cậu mang
trên tay một quyển sách lớn, mở rộng, sách bọc bằng nhung,
với những chữ viền bằng bạc. Cậu nói:
”Mẹ ơi, mẹ! mẹ nghe đây những gì con vừa đọc được!”
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Rồi cậu ngồi bên giường mẹ, cậu đọc trong sách câu chuyện
của con người đã đưa mình vào cái chết trên cây thánh giá để
cứu rỗi cho loài người hiện tại, và mãi mãi ở những thế hệ sau.
”Thật không có tình thương nào lớn hơn thế!”
Và một sắc hồng tươi hiện lên trên má bà Hoàng Hậu, mắt
bà mở to ra, sáng long lanh, và từ trong những trang giấy
quyển sách kia, bà thấy hiện lên đóa hoa hồng đẹp nhất thế
giới, hình ảnh của đóa hồng sinh ra từ dòng máu của Chúa
Jesus trên cây thập tự.
Bà nói:
”Tôi đã thấy bông hồng đẹp nhất đó rồi. Người nào thấy
được đóa hồng ấy, sẽ không bao giờ chết cả. Đó là bông hoa
đẹp nhất trên cõi đời!”
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Vui tánh
( Et godt Humeur )

Tôi thừa hưởng được của cha tôi phần gia tài quý báu
nhất…tánh tình vui vẻ! Mà cha tôi là ai? Chà, chuyện đó không
liên hệ gì đối với khí sắc của mọi người. Ông lanh lợi và đẩy
đà, béo tròn, đó là bề ngoài. Bên trong, con người ông đối chọi
hẳn với công việc làm của ông. Và nghề nghiệp của ông là gì?
Địa vị xã hội của ông là thế nào? Nếu cần phải viết và in lên,
ngay trang đầu của một quyển sách, thì rất có thể là rất nhiều
người, khi vừa đọc đến, sẽ đặt nó ra một bên, và sẽ nói:
”Trông sao có vẻ sầu thảm quá, tôi không thích thứ chuyện
ấy”
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Cha tôi không phải là một tên đao phủ, hay trợ tá cho đao
phủ. Nghề nghiệp của ông trái lại, đã đặt ông vào hàng đứng
đầu những người rất trọng vọng trong thành phố. Và ông rất
đáng được ở địa vị ấy, địa vị ấy rất xứng đáng với ông. Ông
đáng phải được đứng hàng đầu, trên cả đức Cha, trên cả các
ông Hoàng chính phái,…và ông đứng hàng đầu thật đấy - Ông
là người đánh xe đám ma!
Đó, tôi đã nói rồi. Và tôi có thể nói rằng khi mọi người thấy
ông ngất ngưỡng ngồi trên chiếc ghế cao phần trước chiếc xe
tang, choàng chiếc áo thụng đen, mang trên đầu chiếc nón tam
giác với những vòng voan đen, và đồng thời khi thấy mặt ông,
giống in như cái hình vẽ mặt trời, tròn vạnh và vui rạng, không
một ai nghĩ đến sự tang tóc, mồ mã gì hết. Bộ mặt ấy nói:
"Chẳng có gì quan trọng, còn tốt hơn người ta nghĩ tưởng”.
Chính ở ông mà tôi nhận được tánh tình vui vẻ của tôi, đồng
thời với thói quen đi vào thăm các nghĩa địa. Thật cũng thích
thú vô cùng, với điều kiện là vào đó với khí sắc vui vẻ. Tôi
cũng là độc giả trung thành của những bích chương như ông.
Tôi không còn trẻ lắm. Chẳng có vợ, con, hay tủ sách,
nhưng như đã nói, tôi đăng ký mua những tờ bích chương nhỏ,
thế cũng là đầy đủ cho tôi rồi. Đối với tôi, đó là những tờ báo
tốt nhất, cũng như ngày xưa đối với cha tôi. Nó giúp ích nhiều,
chứa đựng những gì người ta cần biết. Vị nào giảng đạo trong
nhà thờ, và giảng ở trong các sách mới, nhà cho thuê, người
giúp việc trong nhà, áo quần, vật thực, nó đưa ra tất cả, và
người đọc xong cũng đưa nó vào sọt rác. Và người ta cũng thấy
ở những tờ báo ấy nhiều điều phước thiện, và bao nhiêu là bài
thơ ngây thơ chẳng làm hại gì cho ai, và chẳng làm gì hết!
Người ta tìm cưới hỏi nhau, người ta nhận hay từ chối một
sự gặp mặt, tất cả đều giản dị và tự nhiên! Ai cũng có thể sống
sung sướng và vẫn được an táng, vừa là độc giả dài hạn của
những tờ bích chương nho nhỏ - Cuối đời, người ta còn có một
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đống giấy để lót chỗ nằm êm ái cuối cùng, nếu người ta không
muốn nằm trên đống diêm bào.
Bích chương nhỏ và nghĩa địa luôn luôn là hai nơi đi dạo rất
khích động cho trí óc tôi, hai nhà tắm mát rất tốt cho khí sắc
vui vẻ của tôi.
Ai cũng có thể đi vào tờ bích chương. Nhưng hãy đi với tôi
vào nghĩa địa. Đi vào khi mặt trời chiếu sáng, khi cây lá xanh
tươi. Hãy đi dạo chung quanh các nấm mồ! Mỗi cái mồ giống
như một quyển sách khép, phần lưng dựng đứng, ở đó người ta
có thể đọc đủ sách, những gì sách chứa đựng, mà thật ra chẳng
nói cái gì hết! Nhưng tôi biết rõ, nhờ cha tôi và cũng tự tôi biết.
Tôi có đủ thứ trong quyển sách mở, quyển sách mà tôi là tác
giả, vừa vui vừa ích. Những nấm mồ còn đó, và nhiều, và nhiều
nữa.
Chúng ta đã vào đến nghĩa địa. Ở đây, hàng rào chấn song
sơn màu trắng, mà ngày xưa một cây hường leo lên, phía trong,
cây hường không còn nữa, nhưng cây trường xuân đằng từ bên
ngôi mộ láng giềng vươn qua những cánh tay xanh biếc để
trang sức cho nó chút đỉnh. Dưới nấm mồ, đang nằm nghỉ một
người rất khốn khổ, nhưng trái lại, rất thư thái hồi còn sống,
như người ta kể lại. Ông ta có những nguồn tài trợ dồi dào, có
phần quá dồi dào, nhưng ông ta quá quan tâm đến thế giới nghệ
thuật. Nên có lúc ông đi xem hát, để thưởng thức bằng hết tâm
hồn, ông tức bực vì người chơi ánh sáng đã dọi quá nhiều ánh
sáng lên má mặt trăng, hay vì bức màn vô hình được đặt phía
trước hội trường sân khấu, đáng ra nó phải được đặt vào phía
sau, hoặc một cây dừa nước được dựng lên ở một cành
Amager, một cây xương rồng ở Tyrol, hoặc những cây dẻ gai
lại vào cảnh ở bắc Na Uy! Những cái ấy có gì quan trọng đâu,
ai nghĩ đến điều đó làm gì! Đây là một hài kịch mà, và điều cốt
yếu là để giải trí, để giỡn chơi. Công chúng vỗ tay quá nhiều,
hay quá ít, ”Toàn là bó củi ướt, hỏng mất cả buổi tôi nay!” -
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ông nghĩ thế - và rồi ông quay lại để nhìn khán giả hôm ấy.
Ông nhận thấy họ cười ở những chỗ không đáng cười, điều ấy
làm ông bực mình, ông đau khổ, ông khắc khoải, và bây giờ
ông đã nằm yên trong ngôi mộ.
Ở kia, đang nghĩ một con người rất sung sướng, nghĩa là
một người rất cao sang, sinh trưởng trong một gia đình quý
phái, đó cũng là một điều may mắn cho ông ta, nếu không, ông
chẳng có ra gì cả. Tất cả mọi sự đều được xếp đặt điều hòa
trong thiên nhiên, chỉ nghĩ đến điều ấy ông cũng đã thích rồi.
Ngày xưa, con người ông dệt đàng trước, thêu đàng sau, và
người ta đặt ông trên ghế bành phòng thính khách to lớn, bên
cạnh sợi giây chuông nạm kim cương, để gọi người hát. Sau
lưng ông , cũng có một sợi dây to, một người hầu cận, người
này cũng thi hành sự vụ mới, sau lưng, với sợi dây thêu khác
mới toanh. Tất cả đều được sắp xếp đúng mức, khiến cho
người ta thật sự vui vẻ.
Ở chỗ này, đang nghĩ, ồ! điều này thật là buồn! - đang nghĩ
một người, suốt trong sáu mươi bảy năm, đã tìm cách đưa ra
một câu ngộ nghĩnh, khôi hài. Ông ta sống chỉ để nói một cây
như vậy cho hay ho, và ông ta đã phát minh ra được một câu
mà ông tin chắc là rất khôi hài, rất ngộ nghĩnh. Ông thích chí
cho đến nổi ông chết đi vì nó, chết vì sung sướng về sự phát
minh ấy, nhưng không lợi cho ai hết, không ai nghe được câu
ấy. Tôi có thể tưởng tượng câu kia không để cho ông yên ổn
trong mồ, vì hãy giả tưởng rằng đó là một câu khôi hài đáng
được nói lên trong bửa ăn trưa, nó mới có kết quả mong muốn,
nhưng vì ông ta là con ma, chỉ có thể hiện ra lúc nửa đêm, như người ta thường nói – mà câu khôi hài không hợp với thời
điểm ấy, và chắc là không có một ai cười được! thì ông ta phải
trở về nấm mồ với câu nói ngộ nghĩnh kia. Thật là một ngôi mộ
buồn thảm.
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Ở đây, một bà rất biển lận. Trong đời bà, nửa đêm, bà
thường thức dậy, kêu ”meo, meo” để cho láng giềng tưởng bà
có nuôi một con mèo, có ai biển lận hơn thế không?
Và đây, một cô thiếu nữ con nhà khá giả, trong các buổi hội
người ta thường yêu cầu cô hát: ”mi manca la voce!”, đó là sự
thật duy nhất của đời cô!
Ở đây, nằm nghĩ một cô thiếu nữ về loại khác! Khi con chim
hoàng oanh trong lồng cô reo lên, thì người ta lấy ngón tay bịt
lỗ tai lại. Cô gái đẹp ấy sắp lên xe hoa! - Đó là một câu chuyện
xảy ra hằng ngày - nhưng nói ra một cách đẹp đẽ. Thôi hãy để
người chết nằm yên.
Đây, một bà góa phụ, có tiếng hát trong như tiếng thiên nga
ở miệng, và một thứ mật đắng ở trong lòng. Bà đi chu du trong
các gia đình, để tìm mọi điều xấu xa, lỗi lầm của mọi người,
như ngày xưa, người bạn trật tự đi khắp nơi để tìm một cái cầu
bắc qua dòng suối, cái cầu không bao giờ có cả.
Và đây, là những nấm mồ gia đình. Tất cả mọi người trong
gia đình đều đồng ý để tin rằng, nếu tất cả thiên hạ và báo chí
đều nói: "như vậy đó!”, mà đứa con của họ, ở trường học về,
lại nói:”tôi lại nghe như vầy!” thì tất cả gia đình đều cho rằng
đứa trẻ ấy có lý, vì lẻ nó là con của gia đình. Và nếu bắt chợt
nửa đêm con gà của họ cất tiếng gáy lên, thì họ tin rằng trời đã
sáng, mặc dầu người tuần đêm chỉ mới điểm canh hai, và tất cả
đồng hồ trong thành phố đều gõ 12 tiếng.
Nhà đại văn hào Goethe chấm dứt tác phẩm trứ danh Faust
của ông bằng cách nói rằng: ”câu chuyện có thể tiếp tục”, buổi
dạo của chúng ta ở nghĩa địa cũng vào trường hợp ấy. Tôi trở
lại nghĩa địa luôn luôn!
Nếu người bạn này hay người bạn nọ của tôi, hay là những
ai không phải là bạn của tôi, làm cho đời sống của tôi trở nên
phiền phức, thì tôi đến đây, tìm một nấm cỏ xanh tươi mà tôi
gán cho ông này, bà nọ, mà tôi muốn được chôn ở đó, rồi tôi

530
chôn họ liền tại chỗ. Đó, họ đã chết và trở nên bất lực, cho đến
lúc họ trở thành những người mới mẻ, tốt hơn. Cuộc đời của
họ, theo như tôi tự thấy, tôi viết lên trong quyển sách mộ của
tôi. Mỗi người đều làm như vậy, thay vì phải tức giận, bực bội
với những ai đối xử xấu xa với họ, hãy chôn họ đi, liền lập tức,
mà vẫn giữ nguyên lạc tính của mình, và giữ lại những tấm
bích chương, tờ báo tất cả mọi người đều viết, viết lên với
chính bàn tay mình điều khiển. Cho đến lúc tự tôi tự chôn vào
mồ, tôi cũng viết tất cả cuộc đời tôi lên trên bìa sách mồ cái tựa
đề:
”Lạc tính”
Đó là chuyện đời của tôi.
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Đến ngày mạt nhật
( Paa den yderste Dag )
Cái ngày thiêng liêng nhất của cuộc đời, là ngày chúng ta lìa
đời. Đó là ngày mạt nhật, ngày vỹ đại thần thánh của sự hóa
thể.
Anh có suy nghĩ một cách trịnh trọng về cái giờ cuối cùng
của anh trên cõi thế, giờ uy nghiêm và chắc chắn ấy không?
Xưa có một người rất tín đạo, như người ta thường nói, một
người tin chắc vào Kinh thánh như tin một định luật. Một
người đầy tớ trung thành tận tụy thờ kính một vị Chúa độc tôn.
Thần Chết đã đến đầu giường nằm, một vị Thần Chết trông vẻ
nghiêm khắc và thiên thể.
”Giờ đã điểm, người hãy theo ta”, - vị Thần nói -
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Rồi ông đưa ngón tay lạnh buốt điểm vào chân, chân trở
thành giá lạnh, điểm vào trán, rồi vào tim, tim vỡ ra, và linh
hồn người kia bay theo Thần Chết.
Nhưng trong thời gian vài giây giữa lúc Thần Chết sờ vào
chân, và lúc sờ vào trán và tim, tất cả những gì mà sự sống gợi
lên hay đánh thức lại, chạy rần rần trong cơ thể người kia, như
những làn sóng nặng nề của biển khơi. Chính đó là lúc người ta
nhìn sâu vào cái hố thăm thẳm đến chóng mặt, và là lúc mà chỉ
trong một chớp tư tưởng, người ta thấy lại cả con đường dài
của cuộc đời. Chính lúc đó người ta nhìn thấy trong một tia
nhìn tổng quát, muôn vàn ngôi sao vô tận, bao trùm tất cả vũ
trụ và các thế giới của không gian.
Trong giây phút ấy, kẻ có tội hoảng hốt run rẩy, không bám
dựa vào đâu được hết, kẻ ấy như rơi xuống một hư vô bất tận.
Những người tin đạo lại nghiên đầu vào Chúa, tự khoan thư
như đứa con nít, gởi mình vào Thánh ý của Chúa. ”Xin vâng
theo ý Chúa!”.
Nhưng người sắp chết ở truyện này không có một tâm hồn
trẻ con, ông là một người lớn. Ông không run rẩy như kẻ có tội,
ông tự biết ông là người ngoan tín. Suốt đời ông, ông giữ gìn
cẩn mật những hình thức của tôn giáo, dù nghiêm khắc đến
đâu. Ông biết hàng triệu người sẽ bị dẫn theo con đường đày
đọa. Ông có thể tàn phá thân thể họ bằng lửa và gươm, cũng
như linh hồn họ sẽ bị đánh mất vĩnh viễn. Đường của ông lên
thẳng Thiên đường, mà Thánh Ân đã mở cửa đón ông, Thánh
Ân mà ông được hứa hẹn sẽ có.
Và linh hồn ông bay theo Thần Chết, nhưng ông cũng nhìn
lại một lần cuối chỗ nằm trên đó tấm vải liệm trắng tinh che
đậy đống tro tàn của một kẻ xa lạ là cái tôi của ông ngày trước
- Hai hồn bay, rồi bước đi - Như trong một căn phòng rộng rãi,
và cũng như trong một khu rừng, thiên nhiên bị cắt xén, kéo
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thẳng ra, rút thu lại, sắp thành hàng, tạo tác lại, như những khu
vườn cổ xưa của Pháp: đúng là một trò ngụy trang.
”Đời người như thế đó!” - Vị Tử Thần nói Toàn là những con người ít hay nhiều ngụy trang, không
phải chỉ riêng những kẻ quý phái nhất hay uy lực nhất, đều bận
trên mình gấm vóc, lụa và vàng bạc. Không phải chỉ riêng
những kẻ hèn hạ thấp kém nhất mới mang quần áo rách bươm Thật là một trò giả trang kỳ quặc, và rất đáng để ý là người nào
cũng dấu diếm cái gì dưới lớp áo quần. Người này kéo người
kia để xem họ dấu cái gì ở dưới áo. Và rồi họ thấy ló ra một cái
đầu thú vật. Ở người này, là một con khỉ nhăn nhó, ở người kia,
một con dê đực xấu xa, một con rắn lạnh, hay một con cá chết
không màu sắc.
Con vật mà mọi người trong chúng ta đều có, con vật ấy
cũng lớn lên với người, nó nhảy, nó múa may, nó muốn biểu lộ
ra, và mọi người đàn ông hay đàn bà đều muốn lấy áo quần che
đậy cái đầu thú vật ấy. Nhưng người khác lại kéo nó ra, la lên:
”Kìa, xem kìa! Chính ông ấy đó, chính bà ấy đó!”.
Người này khám phá sự hèn hạ của người kia.
”Con vật của tôi là thứ gì?” - linh hồn lang thang hỏi Tử
Thần Và Tử Thần trỏ vào một vẻ mặt kiêu ngạo, trên đầu có hào
quang mang muôn nghìn màu sắc rực rỡ, nhưng trong trái tim
của người ấy, dấu những cái chân thú, những cái chân của con
công, hào quang kia chỉ là cái đuôi muôn màu của con chim
công.
Trên bước đường đi của hai linh hồn, những con chim lớn
đậu trên cành cây cao, kêu lên những tiếng kêu xấu xa, bằng
tiếng kêu rõ ràng là tiếng người:
”Người kia đang đi về cõi chết, người có nhớ lại không?”
Đó là những tư tưởng xấu xa, những ước muốn ác độc trong
đời sống của ông:
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”Mày có nhớ lại ta không?”
Và rồi linh hồn kia run rẩy một lúc, vì hồn nhận ra những
tiếng nói ấy, những ý tưởng xấu xa và những ước muốn ác độc
kéo nhau đến tố cáo hồn trước tòa án cuối cùng.
Linh hồn tự nghĩ: "Trong xác thịt mọi người, trong cái tội ác
độc của mọi người, đều không có gì tốt cả, nhưng ở trong ta, ý
tưởng không thành hành động, thiên hạ làm sao thấy được
những quả tôi lỗi!”
Và linh hồn đi gấp hơn nữa, để khỏi nghe những tiếng kêu
dữ dội ấy, nhưng những con chim lớn đen điu vẫn luôn bay
vòng quanh linh hồn, và càng kêu to hơn nữa, hình như để cả
thế giới đều nghe tiếng. Linh hồn chợt bay biến như con nai bị
săn đuổi, mỗi bước chân đụng vào những viên đá toại thạch (đá
lửa) sắt nhọn, cứa nát bàn chân, làm cho nhức nhối vô cùng.
”Từ đâu mà có những viên đá toại thạch bén nhọn kia? Nó
rải rác đầy trên mặt đất như lá rụng?”
”Đó là những lời nói vô ý thức của người, đã từng làm đau
lòng kẻ khác, còn hơn là những viên đá nhọn kia đang làm đau
đớn chân người!”
”Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó!” - linh hồn đáp lại ”Đừng có phê phán ai, để chính mình tránh khỏi sự phê
phán!” - Câu châm ngôn ấy vang lên trong không trung”Tất cả chúng ta, ai cũng có tội lỗi!” - hồn nói, và ưởng
thẳng người lên - ”Tôi đã vâng theo luật của Kinh Thánh, tôi đã
làm hết sức mình, tôi không phải giống như bao kẻ khác!”
Hai hồn bay đến cửa Thiên đường, và vị Thần giữ cửa hỏi:
”Người là ai? Hãy nói lên cho ta cái lòng tin của người, và
tỏ rõ lòng tin ấy trong hành động của người!”
”Tôi đã vâng theo từng chữ trong lời phán dạy của Chúa, tôi
tự hạ mình trước mắt thế gian. Tôi đã ghét và đuổi đi sự xấu và
kẻ ác, những kẻ đang đi vào con đường đày đọa. Tôi sẽ hành
động lại như vậy, nếu có thể, bằng lửa và gươm!”
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”Vậy nhà ngươi là tín đồ của Mahomed rồi!”
”Tôi! ồ, không bao giờ!”
”Kẻ nào dùng gươm, sẽ chết vì gươm!” - Đức Chúc đã nói ”Lòng tin của người không phải là lòng tin vào Chúa. Hay có
thể người là một đứa con của Israel, người đã nói với Moses:
mắt chống mắt, răng chống răng! Một đứa con Do Thái mà vị
độc tôn của họ, chỉ là Chúa của dân tộc họ!”
”Tôi là Thiên Chúa giáo!”
”Ta chẳng thấy vậy ở trong lòng tin hoặc trong hành động
của người. Giáo lý của Chúa Jesus là sự tha thứ, lòng bác ái, và
Thánh sủng!”
”Thánh sủng!” tiếng ấy vang trong không trung vô tận, và
cửa Thiên Đàng mở rộng, và linh hồn đi vào trong sự huy
hoàng trước mắt.
Nhưng ánh sáng từ trong đó chiếu ra, quá rực rỡ làm cho
chói mắt, buộc linh hồn phải lui lại, như trước một thanh gươm
loa lên trước mắt. Âm nhạc vang lên, dìu dịu, làm xúc cảm hơn
một thứ ngôn ngữ nào của con người có thể diễn tả nổi. Linh
hồn run rẩy, nghiên mình xuống càng lúc càng thấp, nhưng ánh
sáng thiên đình kia vẫn thấm vào mình, và rồi linh hồn như
cảm nhận một điều gì mà xưa kia nó không bao giờ cảm nhận
sâu sắc đến thế: sức nặng của sự kiêu ngạo, của lòng sắc đá,
của tội lỗi - tất cả đều sáng lên trong nó.
”Những gì tốt đẹp tôi đã làm trong cuộc đời, tôi đã làm vì
không thể làm khác được, nhưng những điều xấu xa - xẩy đến
từ trong thâm tâm tôi!”
Và linh hồn, tự thấy chói chan bởi ánh sáng trong sạch chốn
thiên cung, sụp xuống ngất xỉu, co quắp lại. Đau khổ, không
đáng được vào vương địa của Chúa, và nghĩ đến vị Chúa
nghiêm khắc và công bình, linh hồn không thể ấp úng nói lên
chữ Thánh Ân!
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Chính lúc ấy, Thánh Ân vừa đến với hồn, một Thánh Ân
không thể mơ ước đến được. Bầu trời của Chúa là cả không
gian mênh mông, lòng bác ái của Chúa chứa đầy không gian
một sự sung mãn vô tận.
”Hỡi linh hồn con người, người sẽ thánh thiện, rất thánh
thiện, đầy tình bác ái, người sẽ bất tử, hỡi linh hồn con người!”
Bài hát ấy vang lên. Và tất cả, tất cả, vào ngày phán xét cuối
cùng, chúng ta run lên như tấm linh hồn kia trước ánh sáng và
sự huy hoàng của Thiên đình, chúng ta đều tự hạ mình, quỳ
mọp xuống, nhưng lại được mang chở trong bác ái, trong
Thánh sủng. Chúng ta sẽ đứng vững lại được, chúng ta đi theo
những con đường mới, ta trở nên trong sạch hơn, cao quý hơn,
tốt đẹp hơn, và chúng ta sẽ đến gần sự huy hoàng của ánh sáng,
lấy ở đó một sức mạnh, và chúng ta có thể đạt đến ánh sáng
vĩnh cữu!
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Đó là điều chắc chắn
( Det er ganske vist )
”Đây là một câu chuyện rùng rợn!” - một con gà mái nói –
trong một phần thành phố nơi mà cây chuyện ấy không xảy ra”Một câu chuyện rùng rợn trong một chuồng gà. Tôi không
dám ngủ trong đêm đó, nhưng cũng may thay, chúng tôi đông
đảo trên sân chuồng!”
Rồi gà mái kể lại, làm cho lông bọn gà mái kia đều dựng
đứng lên, và con gà trống đánh rơi mất cái mồng. Đúng như
vậy đó!
Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ lúc đầu, và câu chuyện khởi
đầu trong một chuồng gà ở phía bên kia thành phố:
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Mặt trời xuống thấp, bọn gà mái bay lên sân chuồng. Một
con gà mái có lông trắng, có chân ngắn, thường đẻ trứng luôn,
và rất đáng được kính trọng về tất cả mọi phương diện. Vừa lên
sân chuồng, nó rỉa lông, và để rơi ra một cái lông nhỏ. Nó nói:
”Chỉ là một cái lông mất đi, tôi càng rỉa lông, càng xinh đẹp
thêm lên!”
Nó nói một cách vui vẻ, vì tánh nó vốn vui nhất trong đám
gà mái. Nó rất đáng kính, như đã nói ở trên, và rồi nó ngủ.
Trời tối đen, bọn gà mái nằm sát vào nhau. Con gà nằm gần
con gà mái trắng kia không ngủ được, nó nghe mà như không
nghe, đúng như thái độ của những người muốn sống yên ổn.
Nhưng nó cũng thấy cần nói với con gà nằm bên cạnh:
”Mày có nghe người ta vừa nói gì không? Tôi không muốn
chỉ đích danh là ai, nhưng ở đây có một mụ gà muốn rỉa lông
để trở thành xinh đẹp hơn. Nếu tôi là gà trống, tôi sẽ khinh miệt
nó ngay!”
Ngay phía trên chuồng gà, có gia đình con cú mái, cú trống
và bầy cú nhỏ. Gia đình ấy có lỗ tai thính lắm, chúng nghe
được con gà mái kia nói gì rồi, chúng quay tròn tròng mắt, và
mẹ cú quạt quạt đôi cánh:
”Đừng có nghe bậy bạ! nhưng chúng mày có nghe họ nói gì
không? Tao thì tao nghe bằng chính lỗ tai tao, mà tai tao có
nghe những chuyện như vậy suốt đời cũng không rụng đi được!
Có một con gà mái đã quên hết mọi phép lịch sự, đến nổi nó tự
nhổ hết lông để phơi trần mình ra cho gà trống!”
Cha cú nói:
”Mụ hãy coi chừng bọn trẻ. Chuyện ấy không nên nói với
chúng nó!”
Mẹ cú đáp:
”Dù sao tôi cũng kể lại cho con cú phía đằng trước kia. Nó
là một con cú rất đáng kính, đáng cho chúng ta giao thiệp!”
Rồi mẹ cú bay đi.
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”Hu hu! uhuh!” - cặp cú bạn đi mách với bầy bồ câu trong
chuồng - ”các người đã có nghe chuyện ấy chứ! Có nghe chứ!
uhuh! Có một con gà mái tự muốn nhổ hết lông vì muốn làm
vừa lòng gà trống! Nó sẽ bị chết lạnh, nếu nó còn chưa chết!”
”Ở đâu? ở đâu?” - bọn bồ câu hỏi ”Trong ngôi nhà trước mặt đó! Có thể nói là tôi đã trông
thấy tận mắt tôi. Thật là một câu chuyện khả ố không nên kể
lại! Nhưng đó là điều chắc chắn!”
”Tôi tin lắm, tin từng chữ chứ!” - bọn bồ câu nói xong, liền
bay xuống rù rì với những con bồ câu khác.
”Có một con gà mái, à, có người nói đến hai con lận, tự nhổ
hết lông để cho khác với bọn gà mái kia, và do đó làm cho gà
trống đặc biệt chú ý đến nó. Thật là một trò chơi nguy hiểm,
người ta có thể bị cảm, chết vì bệnh sốt, và cả hai con gà mái
kia đều chết hết rồi!”
”Hãy thức dậy, hãy thức dậy!” - con gà trống gáy lên và
nhảy lên hàng rào - Mặt nó còn ngái ngủ, nhưng nó cũng vẫn
hát - ”có ba con gà mái chết vì yêu con gà trống! Chúng đã tự
nhổ hết lông! Thật là một câu chuyện xấu xa, tôi không muốn
giữ riêng cho tôi. Mong sao câu chuyện ấy được lưu truyền!”
”Chuyện sẽ truyền ra!” - bầy dơi la lên - Rồi đám gà mái lục
tục, bọn gà trống o o gáy:
”Câu chuyện sẽ truyền ra, sẽ lưu truyền!”
Và câu chuyện truyền đi từ chuồng gà này đến chuồng gà
khác, và cuối cùng, trở lại về chuồng gà mà từ đó đã phát xuất
ra câu chuyện:
”Có 5 con gà mái” - chúng kháo với nhau ở đó - ”đều tự nhổ
hết lông, để so sánh xem thử con nào gầy nhất vì sầu tình vì
con gà trống, chúng nó mổ nhau đến chảy máu ra, và đều chết
hết, làm cho cả gia đình nhà chúng nó bị xấu hổ, và gây thiệt
hại lớn cho chủ nhà!”
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Và rồi con gà mái trắng đã làm rơi một chiếc lông trước kia,
dĩ nhiên không cho là câu chuyện của mình, và vì nó là một kẻ
đáng kính mến, nên nó cũng nói:
”Tôi rất khinh bọn gà mái kia! Và thứ ấy cũng không phải là
hiếm! Đừng để cho câu chuyện kia tắt lịm đi! Tôi sẽ làm đủ
cách để câu chuyện được đăng lên báo, và cho mọi người trong
xứ đều dược nghe đến. Mấy con gà mái kia đáng phải được đối
xử như vậy, và cả chuồng nhà nó cũng vậy!”
Và câu chuyện được đăng lên báo, và đó là điều chắc chắn:
từ một chiếc lông nhỏ, có thể đẻ ra 5 con gà mái.
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Tổ của Thiên Nga
( Svanereden )
Giữa bể Østersø và bể Bắc hải, có một cái tổ lâu đời của
giống thiên nga. Đó là nước Đan Mạch. Thiên nga sinh ra ở đó
từ ngàn xưa đến nay, và tên của giống ấy không hề mất đi.
Vào thời xưa, một bầy thiên nga bay đi từ xứ này, vượt qua
dãy núi Alperne, đến những cánh đồng xanh tươi tháng 5, ở đó,
cuộc sống thật là sung sướng. Bầy thiên nga ấy gọi là
Longobarder.
Một bầy khác có lông sáng láng và đôi mắt trung trực, bay
về xứ Byzanz, bao quanh ngai vàng của Vua, xòe cánh trắng to
lớn ra bảo vệ Vua như những cái khiên. Tên nhóm ấy là
Væringer.
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Trên bờ biển nước Pháp bổng vang lên một tiếng la hải hùng
khi thấy một bầy thiên nga máu me đầy mình, đến từ phương
bắc, mang lửa theo dưới cánh, và nhân dân van xin cầu nguyện:
”Xin Chúa giúp chúng con đuổi bọn rợ Normanner đi!”
Ở nước Anh, trên đồng cỏ mịn, có một con thiên nga Đan
Mạch, đầu mang vương miện ba tầng, và đưa cây vương trượng
lên trên quốc gia ấy. Bọn người ngoại đạo quỳ xuống trên bờ
sông Pommern, và bầy thiên nga Đan Mạch chợt đến, mang
dấu cờ thập tự với kiếm trương lên.
”Đó là vào thời cổ xưa, - bạn bảo thế chăng?” Gần đây hơn, người ta cũng thấy những con thiên nga quý
phái bay rời tổ.
Một làn ánh sáng tỏa khắp không gian, chiếu lên các xứ trên
thế giới, thiên nga đã đập mạnh đôi cánh quét sạch sương mù,
và bầu trời đầy sao trở lại trong sáng, người ta tưởng chừng
như bầu trời đến gần mặt đất, đó là con thiên nga Tycho Brahe.
Bạn lại bảo:
”Phải, ấy là vào thời đó thôi, chứ ngày nay, vào thời đại
chúng ta thì sao?”
Hà, chúng ta vẫn thấy con thiên nga này rồi đến con khác
bay lên một cách huy hoàng. Con này đưa đầu, cánh đụng vào
dây của cây phong cầm vàng, rồi tiếng nhạc vang lên ở xứ Bắc,
lâu đài xứ Na Uy dựng lên oai vệ dưới ánh sáng mặt trời thời
cổ xưa, người ta nghe tiếng thì thào của cây tùng bách, những
vị Thần miền bắc, những kẻ anh hùng, những bà quý phái đi
dạo chơi trong các khu rừng sâu.
Chúng ta thấy một con thiên nga đánh đôi cánh vào núi cẩm
thạch, cho đến lúc làm núi nứt ra, làm cho những hình khắc đẹp
đẽ trong đá hiện rõ ra giữa lúc ban ngày, và người người tứ xứ
ngẩng mặt lên để nhìn những dấu hiệu ấy của sức mạnh vô
song.

543
Chúng ta thấy một con thiên nga thứ ba dệt lên sợi tư tưởng
mà ngày nay đã nối liền nước này với nước nọ trên khắp vòng
địa cầu, làm cho lời nói bay đi cùng với tốc độ ánh chớp qua
khắp thế giới.
Chúa ta thương yêu cái tổ thiên nga lâu đời kia ở giữa bể
Østersø và bể Hắc Hải. Biết bao nhiêu loài chim mạnh ác vượt
không trung để đến phá hủy tổ ấy? ”Không, điều ấy không thể
xảy ra được!” Đến cả bầy thiên nga nhỏ chưa đủ lông cánh, sẽ
đứng thành vòng quanh tổ, chúng đem mình ra hứng chịu mỏ
nhọn của bầy ác điểu kia, máu chúng sẽ chan hòa, chúng sẽ
chống cự bằng mỏ và bằng móng vuốt.
Nhiều thế kỷ nữa trôi qua, những con thiên nga còn bay lìa
tổ, người ta còn sẽ thấy chúng và nghe chúng hót khắp cả thế
giới, còn lâu lâu lắm mới đến cái thời mà người ta có thể nói
được: ”Đây là một con thiên nga cuối cùng, tiếng hót cuối cùng
từ tổ thiên nga!”
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Vật nào chỗ ấy
( Alt paa sin rette Plads! )
Đã trên 100 năm qua.
Sau khu rừng, bên bờ hồ lớn, có một lâu đài cổ kính, chung
quanh hào sâu bao bọc, trong hào, những cây bố hoàng, lau sậy
mọc đầy. Gần chiếc cầu dẫn vào cửa lớn, một cây liễu già
nghiên mình trên đám lau sậy.
Từ trong con đường hẽm vang lên tiếng còi săn, và tiếng vó
ngựa. Cô bé giữ ngỗng vội vã xua bầy ngỗng qua cầu, trước khi
đám người đi săn phi ngựa đến. Bầy ngựa phi quá mau, cô bé
phải nhảy gấp lên trên một trong số những tảng đá lớn chất
chồng đê giữ vững bao lơn cầu, hầu tránh khỏi bị xô ngả. Cô
còn là một bé con, mảnh dẻ, với vẻ mặt duyên dáng và cặp mắt
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trong sáng. Nhưng vị Lảnh chúa không để ý gì đến cô, ông
đang phi nước đại, và để đùa chơi, ông quất roi ngựa vào ngực
cô bẻ, làm cô bé bị ngã ngửa xuống.
Ông la lên:
”Vật nào chỗ ấy! mày thì phải xuống dưới bùn kia!”
Rồi ông phá lên cười, chuyện đùa giỡn ấy ông cho là thích
thú lắm, và bọn kia cũng cười theo. Cả đám người đi săn la hét,
làm ầm ỉ, bầy chó sủa gâu gâu, người ta có thể nói như trong
một bài hát:
”Chim sang bay đến từng bầy!”
Chỉ có Chúa mới biết ông Lảnh chúa kia còn giàu có như
người ta tưởng không? Cô bé khốn nạn kia chới với trong lúc
bị xô ngã, tay cô chộp lấy một cành liễu đong dưa, nhờ vậy, cô
khỏi rơi xuống vũng bùn dưới hào. Khi đoàn người đi săn vừa
qua khỏi cầu, cô ráng sức leo lên, nhưng cành liễu gãy lìa khỏi
thân cây, và cô bé bị rơi nặng nề xuống đám lau lách, nhưng
vừa lúc ấy, một bàn tay mạnh mẻ từ trên câu với xuống kéo cô
lên. Đó là ông hàng rong bán áo mũ, trông thấy tình trạng cô từ
xa, và vội vã chạy đến cứu cô bé.
”Vật nào chỗ ấy!” - ông bán hàng rong lập lại câu khôi hài
của vị Lảnh chúa và cười Ông kéo cô bé lên mặt đất, ông đặt lại cành dương gãy vào
thân cây, nhưng ở đây, câu ”vật nào chỗ ấy” không thể áp dụng
được, ông chỉ có thể trồng cành cây gãy ấy trên đất mùn, rồi
nói với cành cây:
”Hãy gắng mà mọc lên, nếu được. Và rồi hãy tạo cho bọn
người trong lâu đài kia một ống sáo!”
Đáng ra là ông muốn quất vị Lảnh chúa và cho bọn ấy vài
nhành cây. Rồi ông đi vào tòa lâu đài, không phải vào phòng
lớn, vì địa vị ông quá thấp hèn không cho phép ông vào đó.
Ông đi vào nhà bếp, để cho bọn giúp việc trong lâu đài xem xét
mua hàng hóa của ông. Ở nhà trên, quanh bàn tiệc, người ta
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cười nói, la hét ồn ào, như muốn hát ca, nhưng không ra một
điệu nào hết. Chỉ là những tiếng cười, tiếng sủa, chỉ là sự no
say phù phởn.
Rượu và bia lâu năm sôi bọt trong ly đầy. Và bầy chó thân
yêu cũng ngồi vào bàn, một con được cô tiểu thư hôn, sau khi
một người khách đã lấy tai nó để chùi sạch mõm nó. Ông hàng
rong được gọi lên trình bày hàng của ông, nhưng bọn người kia
chỉ muốn đùa giỡn ông thôi. Rượu vào thì lý trí bay đi. Họ rót
bia vào chiếc tất đưa ra bảo ông uống, và phải uống mau.
Thật là bất lịch sự, mà cũng thật là khó chịu!
Tất cả bầy gia súc, bọn dân công quê mùa, những nông trại,
đều được đem ra chơi trên bàn cờ bạc, và rồi bị thua mất hết.
”Vật nào chỗ ấy!” - Ông hàng rong lẩm bẩm khi ông ra khỏi
gian phòng mà ông gọi là nơi đám đất xa hoa ấy. ”Con đường
lớn, đó là chỗ của ta, trên kia, ta thấy khó chịu quá!”
Cô bé chăn ngỗng gật đầu chào ông, từ ngoài hành lang bao
bọc cánh đồng cỏ.
Ngày tháng trôi qua, và cành cây gãy ông hàng cắm xuống
đất, bây giờ trở nên xanh tươi, có cả đâm chồi non nữa. Cô bé
chăn ngỗng biết nó đã sanh rễ, và cô rất thích thú, vì đó hình
như là cây riêng của cô.
Phải, cây tươi tốt lắm, nhưng trong lâu đài, mọi sự đều
không được tốt đẹp như vậy. Tiệc tùng phè phỡn và bài bạc đi
đôi với nhau.
Sáu năm trôi qua, ông Lảnh chúa đã mang bị gậy, trở nên kẻ
ăn xin, lìa khỏi tòa lâu đài! - Tòa lâu đài này được ông bán mũ
áo rong giàu có mua lại. Đúng chính là ông bán hàng rong mà
bọn người trong lâu đài trước kia đã đùa cợt và làm nhục mua
vui, bằng cách bắt uống bia đổ vào trong chiếc tất. Hăng hái
làm việc, và buôn bán thật thà ngay thẳng, đó là như diều gặp
gió, và ông bán hàng rong đã trở thành chủ nhân ông của tòa
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lâu đài kia. Nhưng từ đó, trong lâu đài không bao giờ có bài
bạc nữa.
Ông nói:
”Bài bạc là một thứ Thánh kinh xấu xa. Đó là do quỹ sứ lần
đầu tiên thấy quyển Thánh kinh và muốn nhái ngạo chơi, mới
bày ra bộ bài đánh bạc!”
Chủ nhân ông mới lấy vợ, và ai là vợ ông? Chính là cô bé
chăn ngỗng ngày trước, cô vẫn luôn luôn thật thà, ngoan đạo và
có thiện tâm. Trong bộ y phục mới, cô trở nên xinh đẹp và quý
phái như chính cô đã sinh ra từ trong một giòng họ quý phái.
Vì sao có cớ sự ấy? Hà, thật là một câu chuyện quá dài đối với
cuộc đời sôi nổi bận rộn thời ấy. Nhưng sự thật là như vậy,
điều quan trọng nhất cuối cùng đã đến.
Cuộc đời hạnh phúc và từ thiện trôi chảy trong ngôi lâu đài
cổ kính, bà mẹ lo việc nội trợ, người cha lo việc bên ngoài.
Hạnh phúc hình như chảy ra từ một ngọn nguồn, và sự phồn
thịnh trở lại trong lâu đài. Ngôi nhà cổ kính được lau chùi, sơn
phết lại, hào được dọn sạch, vườn cây trái sum sê. Tất cả đều
xinh xắn, sàn nhà được đánh bóng như lưỡi dao mài. Trong
phòng khách lớn, vào những đêm mùa đông, bà chủ nhà cùng
các cô con gái bà dệt sợi, đan len, và mỗi tối chủ nhật, quyển
Thánh kinh được ông Cố vấn đem ra đọc lớn tiếng, ông bán
hàng rong đã trở thành Cố vấn thành phố.
Thật ra, đến tuổi già ông mới được cái vinh dự làm Cố vấn
ấy.
Bọn trẻ lớn dần - tất cả đều nhận được một nền giáo dục tốt
đẹp, nhưng không phải đứa nào cũng vậy, điều ấy cũng thường
tình trong các gia đình.
Và cành liễu đã trở thành một cây to lớn, đẹp đẽ, mọc tự do
không cần tay người cắt xén.
Ông bà già nói:
”Đó là cây gia phả của nhà ta, ta phải kính trọng nó!”
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Ông bà nói với các con như thế, nói cả với những đứa con
không tốt.
Một trăm năm trôi qua.
Đến thời đại của chúng ta. Cái hồ đã trở thành vũng bùn lầy,
và tòa lâu đài cổ kính như đã bị quét bay đi. Người ta còn thấy
một cái rảnh dài hai bờ bằng đá, đó là dấu tích của các hào sâu
ngày xưa, nhưng ở đó còn một cây già cổi, to lớn đẹp đẽ, với
những cành đong đưa, đó là cây ”gia phả” của ông bán mũ
rong. Cây còn đó, đẹp với vẻ đẹp tự nhiên của thứ cây tự do
trong thiên nhiên - Thật ra, thì giữa thân cây có một lỗ hổng đi
từ gốc đến ngọn, mưa gió đã làm cho thân cây hơi quằn lại.
Trong các lỗ hổng, vết nứt của thân cây, gió đã mang đất mùn
đến trám đầy. Ở những chỗ đó, cỏ và hoa dại mọc lên, đặc biệt
là ở trên cao, nơi các cành lớn tỏa ra, đã thành lập một cái vườn
treo nhỏ đầy cây phúc bồn tử và một cây phiến lộ đâm rễ, vươn
lên thẳng tắp mảnh mai từ thân cây liễu còn ngâm mình trong
dòng nước đen ngầu, mỗi khi gió đưa đám bèo trôi vào một góc
của con lạch con.. Một lối mòn dẫn đến cánh đồng của vị Lảnh
chúa xưa kia, đi ngang qua đó.
Cao ở trên ngọn đồi gần khu rừng, từ đó người ta có thể
nhìn một phong cảnh đẹp đẽ, có một ngôi nhà mới, rộng rải
khang trang, với những tấm kính cửa trong bóng cho đến nổi
nhìn vào như không có kính. Bậc cấp lớn trước cửa hầu như kết
bằng những cụm hoa hồng và thứ cây cỏ lá lớn. Sân cỏ xanh
tươi, như có người lau chùi từng mỗi sáng chiều. Trong phòng
khách, treo lên nhiều bức tranh lộng lẩy, lại có cả những ghế
bành, ghế dài bọc nhung lụa linh động như có thể tự xê dịch
được, những cái bàn mặt trên bằng đá cẩm thạch láng bóng, và
nhiều quyển sách bìa da, gáy vàng - Ồ, chắc chắn chủ nhà là
một người giàu có, người có quyền tước, ông Bá tước và bà vợ
chính là chủ nhân ngôi nhà.
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Mọi đồ vật đều hòa hiệp với nhau, và ông bà Bá tước cũng
thường nói: ”Vật nào chỗ ấy!”. Vì vậy, những bức tranh hồi
còn tòa lâu đài cổ kính được treo trong phòng khách, bây giờ
đem treo trong dãy hành lang của phòng tôi tớ. Ở đó, thật là
một đống hổn lổn tranh ảnh, đặc biệt là hai bức chân dung cũ
kỹ, một, của người đàn ông áo dài màu hồng với mái tóc giả
trên đầu, một, của người đàn bà với mái tóc quăn uốn xén, trên
tay cầm một bông hồng đỏ, hai bức ấy đều được viền quanh
bằng một vòng lá liễu. Có nhiều vết lỗ trên hai bức chân dung
ấy, vì mấy vị bá tước trẻ thường đùa bắn ná vào hình hai người
ngày xưa ấy.
Đó là hình ông Cố vấn và bà vợ ông, ông bà của đám hậu
duệ này.
”Họ không phải thuộc dòng họ mình đâu!” - một vị bá tước
trẻ tuổi nhất nói - ”Ông này là một tên bán mũ áo rong, và bà
nọ là một cô gái chăn ngỗng. Họ không giống như cha mẹ
mình!”
Vậy những bức chân dung cũ ấy trở thành một đống đồ rác
rưởi xấu xí. ”Vật nào chỗ ấy!” người ta bảo nhau như vậy, và
ông cố, bà cố của gia đình vào nằm trong phòng tôi tớ. Con
ông Mục sư vào làm gia sư trong gia đình. Một hôm, ông gia
sư đi dạo chơi với bọn Bá tước trẻ và cô chị cả, họ vòng theo
đường mòn đi đến cây liễu già. Trên đường đi, cô chị hái hoa
đồng cỏ làm thàmh một bó. ”Vật nào chỗ ấy!”, và đó là một
đóa hoa rất đẹp. Đồng thời, cô cũng lắng tai chú ý nghe người
ta nói gì, cô thích nghe ông Gia sư nói về những hiện tượng của
thiên nhiên, và lịch sử của những danh nhân trong lịch sử. Cô
có một tấm thân lành mạnh, tâm hồn cao thượng, ý tưởng thanh
cao, một tấm lòng đầy tình thương đối với vạn vật do Chúa tạo
ra.
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Bọn người dừng lại bên cây liễu. Người trai trẻ nhất muôn
tiện một cành làm ông sáo, anh đã có nhiều cây sáo lấy từ
những cây liễu khác. Anh đưa tay bẻ một cành.
”Ồ! Em đừng làm thế!” - cô thiếu nữ la lên nhưng không
còn kịp nữa - ”cây này là cây quý của gia đình ta! Tôi thương
nó lắm! Phải, vì vậy mà trong nhà ai cũng chế nhạo tôi, nhưng
điều ấy không làm tôi bận tâm. Cây này có một huyền thoại!”
Rồi cô kể lại tất cả những điều cô đã nghe về cây liễu già
này, về tòa lâu đài cổ kính, về cô gái chăn ngỗng, và về ông
bán mũ áo rong, về sự gặp gỡ của hai người, là những vị khai
nguyên của gia đình quý phái của cô ngày nay. Cô tiếp:
”Hai vị ấy không muốn chịu phong tước để vào hàng quý
tộc. Họ có châm ngôn: ”Vật nào chỗ ấy!”, và họ tự cho là họ sẽ
không ở vào chỗ của họ, nếu họ đem tiền ra mà mua một chức
tước nào. Chỉ đến con họ, là ông nội mình, mới thành Bá Tước.
Hình như ông nội rất thông thái, những ông Hoàng bà Chúa rất
kính mến ông, và ông cũng thường đi dự các buổi lễ lạc của
nhà Vua.
Trong gia đình mình, mọi người đều thích ông bà nội,
nhưng tôi thì tôi lại kính yêu cặp vợ chồng già kia. Cuộc đời
chắc là êm đềm thân ái trong tòa lâu đài cổ kính, ở đó bà chủ
nhà thường dệt vải với các cô con gái bà, và ông già thường
tuyên đọc Thánh kinh!”
”Họ là những người tốt nhất, những vị hiền triết!” - người
con ông Mục sư nói - ”Họ tốt cả đến lúc nói đến hàng quý tộc
và hàng trưởng giả!”
”Thật là một vinh dự được thuộc thành phần của một gia
đình sang cả, được mang trong dòng máu một thứ kích thích tố
để tiến lên cao hơn nữa. Thật là quý nhất, nếu được mang một
dòng họ có khả năng đưa mình vào thế giới của hàng quý phái.
Quý phái, có nghĩa là cao quý, cũng như đồng tiền vàng tự nó
đã có giá trị riêng - Châm ngôn của thời đại này, và số đông thi
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sĩ, dĩ nhiên truyền bá tư tưởng này, rằng quý phái là xấu xa và
ngu dốt, và chỉ ở những kẻ nghèo, càng nghèo thì sự quý phái
mới là chân thật, mới là sánh láng!
Nhưng, tôi không đồng tư tưởng ấy, vì tư tưởng ấy hoàn
toàn vô lý và sai lầm. Trong hàng quý tộc, người ta thường gặp
được nhiều nét đẹp và cảm động. Mẹ tôi có kể cho tôi một ví
dụ, và riêng tôi cũng có thể kể ra nhiều ví dụ khác. Mẹ tôi đến
thăm một gia đình quý tộc trong thành phố, tôi nghĩ rằng bà
ngoại tôi là một người vú làm việc cho một bà quý phái. Mẹ tôi
ngồi ở phòng khách với ông chủ nhà thuộc hàng cao quý. Bà
thấy một bà gìa chống nạng đi vào sân nhà. Chủ nhật nào, bà ta
cũng đến, và người nhà thường cho bà một chút tiền. Ông chủ
nhà nói: ”Bà này thật là tội nghiệp, bà đi cũng khó nổi nữa!”.
Mẹ tôi chưa kịp hiểu gì, thì ông đại quý gia này hấp tấp chạy ra
phòng khách, xuống thang cấp, mặc dầu ông đã trên 70 tuổi.
Ông tự thân đến trước mặt bà già ăn xin để tránh cho bà này
khỏi leo một cách khó nhọc lên các bậc cấp để xin tiền. Đó chỉ
là một chi tiết nhỏ, nhưng cũng như cái đồng tiền bà già kia
nhận đã vang dội trong mỗi cõi lòng, trong tận đáy lương tri
của mỗi người, và đó là những điều mà các thi nhân phải nhắm
đến, và cũng chính điều ấy, ngày nay, vào thời đại chúng ta,
mọi người cần ca tụng. Một cử chỉ nhỏ có thể đem lại điều
lành, sự an ủi cho kẻ khác. Nhưng nếu một con người không ra
gì, mặc dù đẽ ra đã thuộc dòng giống quý tộc, có một gia phả
cao quý, có bầy ngựa Á Rập hí vang giữa đường, nếu ông ta
vừa thấy một người tầm thường vào sân đã nói: ”Kìa, bọn lộn
giống đã đến đây kìa!”, thì tính cách quý phái đã bị tan rã, nó
trở thành cái mặt nạ giống như mặt nạ của thần Thespis, khiến
cho người ta thêm nhạo báng nhân vật mang mặt nạ ấy thôi!”
Trên đây là bài giảng của con ông Mục sư, bài có hơi dài,
nhưng cái ông sáo đã làm xong.
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Hôm đó, có một buổi dạ hội trong lâu đài, nhiều tân khách
láng giềng và trong kinh đô được mời đến. Có những bà ăn bận
rất đài các, cũng có bà lố lăng. Phòng khách lớn đầy chật. Các
Mục sư ở lân cận khiêm tốn ngồi tụ với nhau trong một góc
phòng. Trông quang cảnh như một đám tang, nhưng đây là
buổi đại dạ hội để chơi đùa giải trí. Nhưng sự náo nhiệt chưa
khởi sự. Cần phải có một cuộc hòa nhạc lớn, vì vậy anh Bá
tước trẻ lấy ống sáo liễu ra, nhưng anh không thổi ra tiếng, cha
anh cũng không thổi được, ống sáo không đáng giá gì hết.
Thế nhưng cũng có âm nhạc, bài hát, thuộc thứ nhạc và ca
chỉ làm vừa lòng người chơi nhạc, và chính người ta thôi,
nhưng dù sao cũng tạm được.
”Ông chính là một thiên tài!” - một kỵ sĩ của cha mẹ cô gái
nói - ”Ông thổi sáo, ông tự làm lấy cây sáo, chính thiên tài đã
hướng dẫn ông - Thiên tài ngồi ở bên phải - Chà! thời đại này
phải thế đó! Đúng rồi, ông sẽ làm say mê chúng tôi bằng một
điệu nhạc với cái nhạc khí nhỏ này!”
Rồi ông ta đưa cây sáo làm bằng nhánh liễu già cho anh gia
sư, và tuyên bố rằng ông này sẽ giúp vui cho quan khách bằng
một cuộc độc tấu sáo.
Hiển nhiên là người ta muốn chế nhạo anh gia sư, anh này
không muốn thổi sáo, mặc dù anh biết chơi sáo, nhưng mọi
người nài nỉ, cuối cùng anh phải mang ống sáo lên miệng.
Thật là một ống sáo kỳ quái! Một âm thanh lanh lảnh vang
lên như tiếng còi tàu hỏa, còn to hơn thế nữa. Nó vang dội lên
trong nhà, ngoài vườn, trong rừng, và đi xa hàng dặm quanh
nơi đó. Cùng với tiếng sáo, một trận cuồng phong nổi lên, tiếng
vang âm: "Vật nào chỗ ấy!” Lập tức, ông cha (chủ nhà) bay
lên, như bị gió thổi mang đi, bay thẳng ra chuồng bò, và con bò
đực bay luôn - không phải bay vào phòng khách lớn, nó đâu
được phép vào đó, mà lại bay vào phòng bọn tôi tớ, ngay giữa
đám bồi bếp bận đồng phục với đôi bít tất lụa, và bọn này đều
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như bị trúng phong khi thấy cái nhân vật hèn mọn ấy tự nhiên
đâm nhảy vào ngồi cùng bàn với họ.
Trong phòng trên, bà Bá tước trẻ cũng bay vào chỗ ngồi đầu
bàn tiệc, chỗ ấy đáng cho bà ta ngồi, và con ông Mục sư ngồi
bên cạnh bà, cả hai trông như một cặp vị hôn. Một ông hầu
tước già thuộc một gia đình xưa nhất trong xứ vẫn ngồi yên tại
chỗ ngồi danh dự, vì ống sáo rất công bình. Anh chàng kỵ sĩ
ranh mảnh đã gây nên câu chuyện thổi sáo, anh chàng rất được
ông bà chủ nhà cưng quý, chạy trốn vào chuồng gà, và không
riêng gì anh ấy.
Ngoài hai dặm xa, tiếng sáo vẫn còn dội đến, và nhiều biến
cố lớn xảy ra. Gia đình một ông thương gia giàu có, đang đi xe
tứ mã, đều bị vứt ra khỏi xe khá giả, hai người nông phu giàu
đã lìa xa ruộng lúa mì của họ ở thôn quê, bị xô nhào xuống hố
bùn. Thật là một ống sáo nguy hiểm. May thay nó liền bị gãy
sau khi nốt nhạc đầu đã phát lên, ông sáo trở về trong bọc của
nó: "Vật nào chỗ ấy!”
Qua ngày sau, không ai nói đến biến cố nữa, vì vậy có thành
ngữ: "Thử lại ông sáo!” Tất cả đều trở về trật tự cũ, trừ hai bức
chân dung cổ kính của ông bán hàng mũ rong và cô gái chăn
ngỗng được treo vào phòng lớn theo ngọn gió đưa áp vào
tường. Một người sành đồ cổ tuyên bố rằng những bức tranh ấy
đều là tác phẩm của một họa sĩ trứ danh, cho nên hai bức chân
dung được tu bổ lại. Trước kia không ai để ý đến giá trị của
bức họa, ai mà biết được? Từ đó, hai bức chân dung kia được
luôn luôn treo trên chỗ danh dự trong nhà: ”Vật nào chỗ ấy!”
Điều ấy đã được thực hiện. Sự vĩnh cửu thật là lâu dài, còn lâu
dài hơn câu chuyện này nữa.
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Vị Thần trong nhà hàng thực phẩm
( Nissen hos Spekhøkeren )
Ngày xưa có một anh sinh viên chính hiệu, ở trên rầm
thượng, và nghèo khô, nghèo kiết. Ông chủ hàng ở phòng dưới,
là chủ nhân của ngôi nhà, và chính vị Thần chiếu cố đến ông,
vì cứ mỗi đêm Giáng sinh, có một tô cháo thịt với một cục bơ
to tướng trong bát cháo! ông chủ tiệm dâng lên, vị Thần ngự trị
luôn trong cửa tiệm, đó là một điều có khả năng khai trí.
Một buổi tối, chàng sinh viên đi vào cửa sau của tiệm hàng
để mua một cây đèn sáp và phó mát. Không có đầy tớ, nên anh
ta phải tự đi mua lấy. Anh nhận hàng, trả tiền, và ông bà chủ
tiệm gật đầu chúc anh một đêm tốt đẹp. Bà chủ tiệm không
phải chỉ biết gật đầu chào mà thôi, bà ta còn có tài múa miệng
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nữa…Anh sinh viên chào lại, nhưng bổng dừng lại đọc vào tờ
giấy bọc miếng phó mát. Đó là một tờ giấy lấy ra từ một quyển
sách đáng ra không được xé hủy, vì là một tập thơ. Ông chủ
nói:
”Còn nhiều tờ khác nữa, tôi đã cho một bà già vài nắm cà
phê để đổi lấy, nếu anh đưa tôi 8 đồng, tôi sẽ trao cho anh hết
cả tập!”
”Xin cám ơn ông!” - anh sinh viên đáp - ”Vậy xin ông cho
tôi tập ấy, thay vì miếng phó mát. Tôi có thể ăn bánh mì bơ mà
không cần phó mát. Xé nát tập sách này thật là một tội lỗi. Ông
chủ là một người tốt, một người sành nghề buôn bán, nhưng
ông đâu hiểu gì là thơ, ông cũng như cái chậu gỗ này vậy!”
Câu nói có vẻ bất lịch sự, mà nhất là vì ví ông chủ với cái
chậu gỗ, nhưng ông ta cười, anh sinh viên cũng cười: đó chỉ là
cách nói khôi hài cho vui thôi. Nhưng vị Thần thì nổi giận, vì
nói phạm đến ông chủ tiệm vừa là chủ nhà, bán thứ bơ hảo
hạng.
Đêm đến, cửa tiệm đóng, mọi người đều đi ngủ, trừ anh sinh
viên, vị Thần đến lấy cái miệng láu lỉnh của bà chủ tiệm, bà ta
đâu có dùng cái miệng lúc ngủ, rồi đem đến gắn vào một đồ vật
thì đồ vật ấy có thể phát ra lời nói, dùng nó diễn tả ý nghĩ và
tâm tình như bà chủ tiệm, nhưng cũng may, một vật chỉ nhận
được một lần thôi, nếu không thì sẽ ồn ào biết bao nhiêu!
Vị Thần đặt cái miệng láu liên kia lên chậu gỗ, nơi chứa
đựng những tờ báo cũ. Thần hỏi:
”Có phải đúng là các người không biết gì là thơ phải
không?”
”Biết chứ, tôi biết!” - chậu gỗ đáp - ”đó là cái gì ở cuối tờ
báo và để cho người ta xé ra. Tôi nghĩ tôi chứa nhiều thơ hơn
anh chàng sinh viên, mà tôi chỉ là một cái chậu hèn hạ, nếu
đem tôi so sánh với ông chủ tiệm!”
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Vị Thần lại đem cái miệng đặt vào cái cối xay cà phê. Ồ!
anh này lắm chuyện quá! Rồi ông đem gắn lên cái thùng đựng
bơ, và trên hộc tủ đựng tiền - Tất cả đều đồng ý với cái chậu
gỗ, do đó sự đồng ý được hoàn toàn rồi, cần phải tôn trọng ý
kiến ấy. Vị Thần nói:
”Hừ, nó sẽ thấy, tên sinh viên kia!”
Thần len lén leo lên bậc thang ở phòng bếp, đến tận rầm
thượng, nơi anh sinh viên trú ở. Phòng nhỏ này còn sáng ánh
đèn, vị Thần nhìn qua lỗ khóa, thấy anh chàng đang đọc trong
tập sách rách nát mà anh mới mua hồi chiều.
Nhưng sao căn phòng trông sáng rực lên thế! Từ trong
quyển sách, tỏa ra một tia ánh sáng, tia sáng trở thành một thân
cây, một cây to lớn hùng tráng vươn lên cao, dăng cành lá trên
đầu anh sinh viên. Mỗi ngọn lá đều xanh tươi, mỗi đóa hoa là
đầu một con sáo đẹp tuyệt, với đôi mắt khi thì âm u lanh lợi,
khi thì xanh và sáng long lanh. Trái cây là những ngôi sao sáng
chói, và người ta nghe cả tiếng hát dịu huyền!
Không, thật không bao giờ vị Thần nhỏ kia tưởng tượng
đến, thấy đến, hoặc nhận được một thứ gì huy hoàng hơn thế!
Ông nhón nhẹ gót chân để nhìn cho đến khi ánh sáng tắt đi.
Anh sinh viên thổi tắt đèn, lên giường ngủ, nhưng ông Thần
nhỏ vẫn đứng yên đó, vì tiếng hát còn văng vẳng dư âm huyền
diệu, mơ màng như điệu hát ru anh chàng sinh viên trong giấc
ngủ.
Vị Thần nói:
”Ở đây thật là huy hoàng, trước kia ta không thể tưởng
tượng được. Ta nghĩ ta nên ở đây luôn với anh sinh viên!”
Rồi ông suy nghĩ, ý nghĩ hữu lý, và ông thở ra:
”Tên sinh viên này không có cháo thịt!”
Ông liền đi ra - đi xuống nhà ông chủ tiệm. Ông đến vừa
lúc, vì cái chậu gỗ đã gần làm mòn cái miệng láu lỉnh của bà
chủ bằng cách kể lể dài dòng câu chuyện, và đang bắt đầu kể
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lại. Vị Thần lấy cái miệng đem trả cho bà chủ tiệm. Nhưng tất
cả trong tiệm, từ cái hộc tủ tiền đến bó củi đều đồng ý với cái
chậu gỗ. Tất cả đều tôn trọng ý kiến ấy và chấp nhận ý kiến ấy
một cách rất tin cậy, cho đến ông chủ tiệm từ đó cũng chịu khó
đọc những bài ”tường thuật về nghệ thuật và sân khấu” trong tờ
báo ông, tờ báo buổi chiều, mọi người và đồ vật đều tin sự kiện
ấy đều do cái chậu gỗ phát ra.
Nhưng vị Thần nhỏ không yên lặng nghe những lời khôn
ngoan có lý của mọi người trong phòng phía dưới. Đến khi đèn
sáng lên trong căn phòng ở rầm thượng, ánh sáng đèn trông
như những giây neo sắt chắc nịch kéo ông lên đó, và vị Thần
phải đi lên, nhìn qua lỗ khóa, và lúc ấy, vị Thần tự thấy đang ở
giữa một cảnh tượng huy hoàng lao xao, như con người đang ở
trên mặt biển sóng gầm, khi Chúa nổi cơn bão tố để đùa với
biển. Vị Thần bỗng thấy nước mắt chảy tràn, ông không hiểu vì
sao ông khóc, nhưng tiếng nức nở hình như chứa đựng một thứ
cảm giác vui vui! - Nghĩ rằng nếu được cùng ngồi với anh sinh
viên dưới bóng cây, thì thú vị biết mấy! nhưng không thể được!
- Vị Thần tự bằng lòng với lỗ khóa cửa. Ông đang ở trong hành
lang lạnh lẻo, thì ngọn gió thu đã thổi qua cửa sổ nhỏ trong vựa
lúa, và trời bỗng lạnh quá sức, nhưng ông chỉ nhận ra điều ấy
khi ánh đèn trong rầm thượng tắt đi, và tiếng gió đã đánh lấp
tiếng sóng gầm. Ái! ngoài kia đã đóng băng, ông trở về chỗ an
trú ấm áp của ông, và cảm thấy thoải mái - và khi tô cháo thịt
lễ Giáng sinh được đem đến với miếng bơ to tướng - thì ồ! ông
chủ tiệm quả là chủ nhân vậy!
Nhưng giữa đêm khuya, vị Thần bị đánh thức bởi tiếng ồn
ào đánh vào các cửa sổ, do bọn người ở ngoài kia, ông gác đêm
thổi còi, một đám cháy lớn đang đốt phá cả con đường. Cháy ở
đây hay ở nhà lân cận? ở đâu? thật là khủng khiếp. Bà chủ tiệm
hoảng hốt quá, bà vồ lấy đôi hoa tai bằng vàng nhét vào bọc áo,
để cứu vớt lấy một cái gì. Ông chủ tiệm chạy đến tập công trái
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phiếu của ông, cô ở vồ lấy cái áo choàng lụa mà cô đã dành
dụm để mua nó, người nào cũng muốn cứu vớt lấy một vật gì
quý báu nhất đối với họ, và vị Thần cũng vậy. Ông nhảy lên
một cái thang gác, đến tận phòng anh sinh viên, anh này đang
thản nhiên nhìn qua cửa sổ, ngắm ngọn lửa phát ra từ ngôi nhà
trước mặt. Vị Thần nhỏ chụp lấy quyển sách trên bàn, đút vào
mũ ông và lấy hai tay giữ lấy: kho tàng quý giá nhất trong ngôi
nhà đã được cứu thoát! Rồi ông chạy bay ra ngoài, nhảy lên
mái nhà, ngồi bên ống lò sưởi, mắt ông được ánh lửa nhà kia
chiếu sáng. Ông đưa hai tay giữ chặt lấy cái mũ, trong đó đã
đựng kho tàng kia. Bây giờ ông mới ý thức được rõ ràng điều
gì ông thích nhất. Nhưng khi trận cháy nhà đã tắt, và ông nghĩ
lại - ông lẩm bẩm:
”Được rồi! ta sẽ tự phân chia ra cho cả hai bên. Ta không
thể bỏ ông chủ tiệm vì cái tô cháo thịt!”
Điều ấy cũng thường tình! - Bọn chúng mình cũng đi đến
ông chủ tiệm - vì tô cháo thịt!
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Hàng nghìn năm sau
( Om Aartusinder )
Phải, hằng nghìn năm sau, sẽ có những cánh đồng bằng hơi
nước bay xuyên không trung, vượt trên Đại Tây Dương, người
Mỹ châu trẻ tuổi sẽ viếng thăm Âu châu. Họ đến ngắm những
đền đài, những thành phố đang đến hồi điêu tàn ở đây, cũng
như ngày nay chúng ta ngắm những kỳ quan của miền Trung
Đông, đã trở thành tro bụi.
Họ sẽ đến trong hàng nghìn năm sau.
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Sông Themsen, sông Donau, sông Rhinen vẫn còn trôi chảy.
Ngọn Bạch Mã Sơn còn vươn đỉnh tuyết lên trời, bắc cực
quang còn chiếu lên các xứ miền Bắc, nhưng các thế hệ con
người, thế hệ này, rồi thế hệ khác, đã tan thành cát bụi. Bao
nhiêu danh nhân, người quyền cao chức trọng, đều bị quên
lãng, cũng như những người đã nằm nghỉ vĩnh viễn dưới đống
gò kia, nơi mà ông chủ xưởng bột giàu có sở hữu chủ của đám
đất ấy, đã dựng lên một ghế dài để ngồi thưởng ngoạn cảnh
tượng cánh đồng lúa mì bằng phẳng đang nhấp nhô dưới làn
gió thổi.
Bọn trẻ Mỹ châu sẽ nói:
”Đến Châu Âu! - xứ sở duyên dáng của cha ông, của kỹ
niệm và của sự phóng túng!”
Chiếc phi cơ hạ cánh: đầy nhóc kẻ du hành, vì tốc độ phi cơ
nhanh hơn đi đường bể nhiều. Giây cáp điện tử khí chạy dưới
đáy Đại Tây Dương đã đánh tín điện về chuyến du lịch quan
trọng này của đoàn người đi bằng đường hàng không. Đất Âu
châu đã ló dạng, trước hết là những bải bể xứ Irland, nhưng
hành khách vẫn còn ngủ. Người ta sẽ đánh thức họ dậy khi tàu
bay trên không phận nước Anh. Ở đó, người du hành sẽ đặt
chân trên đất Âu châu, trên xứ sở của Shakspeare, như người trí
thức nói, trên xứ chính trị, xứ của máy móc, như những người
khác nói. Họ ở đó một ngày, những kẻ du hành luôn luôn gấp
gáp chỉ có thể cho nước Anh to lớn và xứ Skotland chút thời
gian đó thôi.
Rồi họ đi qua nước Pháp bằng con đường hầm, nước Pháp,
xứ của Carl den Stores và của Napoleon. Moliere được kể đến
tên, những nhà thông thái nói đến trường phái cổ điển và lãng
mạn vào thời đại xa xưa, và người ta cuồng nhiệt xưng dương
những vị anh hùng, thi sĩ và nhà thông thái của thời đại chúng
ta, mà chính chúng ta cũng không biết đến, những vị sinh ra ở
Paris, hỏa diệm sơn của Âu châu.
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Chiếc tàu hơi nước bay trên xứ sở nơi Columbus đã từ đó
xuất phát, nơi Cortez đã sinh ra, nơi Calderon đã sáng tác nên
những vở kịch thơ óng ả, nơi những người đàn bà mỹ miều có
đôi mắt đen, hiện còn trú ở trên những thung lũng đầy hoa, và
trong những bài ca cổ kính, tán dương Cid và Alhambra.
Xuyên trên không, vượt qua bể cả, đoàn người đi đến Ý, đến
thành phố bất tử Rom, mà bây giờ không còn nữa. Cánh đồng
LaMã bây giờ là một sa mạc. Về vết tích của Thánh Saint
Pierre, người ta chỉ trỏ một mảnh tường cô đơn, nhưng nào ai
dám chắc là vết tích thật.
Đoàn du lịch qua xứ Hy Lạp, ngủ một đêm trong ngôi khách
sạn lộng lẩy trên đỉnh Olympen, để nói rằng họ đã đến đó.
Cuộc du hành dẫn đến Bosporus, họ nghỉ vài giờ, và viếng nơi
mà ngày xưa là thành phố Byzanz. Một bọn ngư phủ nghèo nàn
dăng lưới trên những nơi mà truyền thuyết cho rằng đó là
những ngôi vườn trong tòa hậu cung của Vua Thổ Nhỉ Kỳ.
Họ bay trên tàn tích những thành phố lớn bên sông Donau,
những thành phố mà ở thời đại ta không ai biết đến, những
thành phố chứa nhiều kỹ niệm sinh ra trong dòng thời gian, chỗ
này một lát, chỗ kia một lát, đoàn lữ hành lên lên xuống xuống
máy bay.
Phía dưới chiếc phi cơ, nước Đức trải rộng ra, ngày xưa
đường hỏa xa và sông đào dăng ra như màn lưới, nơi Luther đã
giảng đạo, nơi Goethe đã hát, nơi Mozart vào thời ông , đã nắm
lấy vương trượng của âm nhạc. Tên tuổi hàng bao danh nhân
sáng chói trong nền khoa học và mỹ thuật, những tên mà chúng
ta không biết đến. Một ngày cho nước Đức, một ngày cho Bắc
châu, xứ sở của Ørsted, và của Linne, và nước NaUy, xứ của
những vị anh hùng thời cổ xưa và của người trẻ Na Uy ngày
nay. Xứ Irland được nhìn qua trong lúc bay, trên đường về,
những phún truyền đã tắt lịm, núi lửa Hekla lạnh ngắt, nhưng
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trên biển réo gầm, hón đảo đá cứng còn đó, như một cái bàn
bằng đá trong truyện cổ tích Bắc Âu.
Một thanh niên Mỹ nói:
”Có thật nhiều điều cần thấy ở Âu châu! Chúng ta đã thấy
hết trong tám ngày, điều ấy có thể làm được, như vị đại du
lịch!” - anh ta nói ra tên của một người đồng thời với anh - ”đã
nói trong quyển sách trứ danh: ”Châu Âu trong 8 ngày””
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Dưới cây liễu
( Under Piletræet )
Quang cảnh rất trống trải quanh thành phố Kjøge, cũng
đúng vậy, trên bờ biển cảnh luôn luôn đẹp, và có thể đẹp hơn
nhiều: đất chung quanh bằng phẳng, tới tận dãy rừng xa.
Nhưng khi con người đã ở yên chỗ nào, họ tìm thấy ở đó vài
nét đẹp, mà họ sẽ tiếc nhớ về sau, sau khi họ đến một nơi khác
đẹp nhất thế giới. Người ta cũng có thể nói rằng ở viền bìa
thành phố Kjøge, nơi vài mảnh vườn nghèo nàn trải ra đến bờ
con sông tràn lên bờ vào mùa hè, thật là đẹp. Đặc biệt, ở đó có
hai đứa trẻ con, Knud và Johanne, hai đứa ở gần cạnh nhà
nhau, và thường chơi đùa bằng cách đến với nhau, len lỏi nhẹ
nhàng giữa hàng cây phúc bồn tử. Trong ngôi vườn một đứa có
cây hoa mộc, vườn đứa kia có cây liễu già. Chúng thích chơi
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đùa dưới cây này, mặc dầu cây ở sát bờ sông, và chúng có thể
rơi xuống sông, nhưng Chúa thường trông nom bọn trẻ nhỏ,
nếu không thế thì mọi sự có thể hỏng hết, bọn trẻ nhỏ này lại
rất cẩn thận, đứa trai lại sợ nước, cho đến nổi người ta không
thể rủ nó đi tắm biển vào mùa hè, nơi mà các trẻ nhỏ khác thích
đùa giỡn với sóng nước. Người ta chế diễu nó, nhưng nó phải
chịu đựng hết. Cô gái nhỏ Johanne nằm mơ thấy cô ta đi dạo
thuyền trong vịnh Kjøge, Knud đi bên cạnh thuyền, rồi nước
lên đến cổ anh, khỏa mất đầu anh. Khi kể lại giấc mộng ấy,
Knud không thể chịu đựng nổi ai cho rằng cậu ta sợ nước, và
nhắc lại một cách bình tĩnh giấc mơ của Johanne, và anh rất lấy
làm hảnh diện. nhưng cậu cũng không bao giờ nhúng chân vào
nước.
Cha mẹ của hai đứa trẻ đều nghèo khó, thường hội họp với
nhau, trong lúc hai trẻ chơi đùa trong vườn hoặc trên con
đường, nơi có một hàng liễu dọc theo hai bên. Mấy cây liễu ấy
không đẹp, với những ngọn cây xơ xác. Nhưng chúng không
phải dùng để tô điểm thêm cho cảnh, mà chỉ để dùng che nắng.
Đẹp nhất là cây liễu già trong vườn, dưới cây ấy bọn trẻ thường
đến chơi.
Kjøge là một phố lớn. Vào các ngày phiên chợ, những liều
vải được dựng lên dọc đường, trong liều chưng các thứ dãi lụa,
những đôi giày, và đủ thứ đồ vật. Người đến đông lắm, và
thường có mua luôn. Người ta ngửi thấy mùi áo của dân quê
lẩn trong mùi thơm bánh hương liệu, chứa đầy cả một cửa tiệm,
và điều hay nhất trong câu chuyện này là ông bán bánh thường
ở trọ trong nhà cha mẹ của Knud, suốt thời gian phiên chợ. Dĩ
nhiên Knud thường được nhận cái bánh nhỏ và Johanne cũng
được một miếng. Và đáng để ý hơn, ông bán bánh biết kể
truyện, về bất cứ cái gì, cho dù đến cái bánh hương liệu cũng
có truyện. Một buổi tối, ông kể cho hai đứa nhỏ một câu
chuyện về cái bánh, một câu chuyện tạo cho hai đứa trẻ một ấn
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tượng sâu sắc, khiến cho chúng không bao giờ quên đi được.
Tốt nhất là chúng ta cũng nên nghe câu chuyện, càng hay vì nó
rất ngắn.
”Trên quày bánh, ngày xưa, - ông bán bánh kể - có hai cái
bánh hương liệu. Một cái giống hình người đàn ông, trên đầu
có đội mũ, một cái hình cô gái không đội mũ, nhưng có một
chút vàng lá trên đầu. Mặt quay nghiên nhìn lên trời, và phải
nhìn họ như vậy, chứ không nên nhìn phía trái, đừng nên nhìn
ngược ai hết. Người đàn ông có một trái hạt mận gắn trên ngực,
đó là con tim của ông ta. Người con gái chỉ toàn bằng bánh
hương liệu. Họ được đặt trên quầy để làm mẫu. Họ ở đó lâu
lắm và rồi họ yêu nhau. Nhưng người này không nói ra cho
người kia biết mối tình ấy, và đó mới là điều cần thiết, câu
chuyện mới trở thành đứng đắn. ”Người đàn ông phải nói trước
tình yêu của họ đối với mình chứ!” - người đàn bà nghĩ vậy Nhưng cô ta cũng muốn biết tình yêu của mình có được ứng
đáp không.
Còn người đàn ông bánh, cũng như mọi người đàn ông
khác, có trong trí tưởng tượng một sự háo ăn mảnh liệt. Anh ta
mơ là một đứa bé chạy rong ngoài đường, bằng xương bằng
thịt hẳn hoi, và anh có bốn đồng xu, anh mua người con gái kia
và ăn gọn nó.
Cứ như vậy, hai người ở trên quầy ngày này qua tuần nọ, và
trở nên khô khắc. Cô gái có những tư tưởng tế nhị và nữ tính
hơn. Cô tự nghĩ: ”Chỉ cần mình ở trên quầy với chàng luôn là
đủ”, thế rồi mình cô ta bị gãy.
”Nếu cô ta biết rằng mình cũng yêu cô, thì chắc cô còn sống
được lâu hơn” - bánh đàn ông tự nghĩ vậy Hai cuộc đời đáng thương, suốt đời mang một mối tình câm,
nó chẳng đưa đến cái gì cả, - người bán bánh tiếp - ”Đó, câu
chuyện như vậy đó”. Rồi anh ta đưa cho Johanne cái bánh đàn
ông, Knud được cái bánh đàn bà gãy. Nhưng hai đứa trẻ rất
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khích động về câu chuyện, và không nghĩ đến việc ăn hai
người tình nhân ấy.
Hôm sau, hai đứa trẻ đem hai người tình vào nghĩa địa
Kjøge. Bức tường ngôi nhà thờ phủ đầy một cây trường xuân
đằng rất đẹp, vào mùa đông cũng như vào mùa hè, màu xanh
của lá cây lợp kín bức tường. Hai đứa trẻ đặt hai cái bánh
hương liệu trên bờ tường dọi ánh nắng mặt trời, và kể lại cho
các bọn trẻ con khác câu chuyện và mối tình câm không đưa
đến đâu hết. Câu chuyện rất hay, bọn kia đều công nhận như
vậy, chúng nhìn cặp bánh hương liệu, nhưng có một đứa trai
lớn, vì lòng ác độc, đem ăn cô gái bị gãy. Bọn trẻ khóc cho tai
nạn ấy, và sau cùng, - chắc là không muốn cho ông bánh kia ở
lại cõi đời này lẻ loi một mình - chúng cũng ăn nốt ông ta luôn.
Nhưng không bao giờ chúng quên đi câu chuyện.
Luôn luôn Knud và Johanne đến với nhau dưới cây hoa mộc
và cây liễu. Cô bé cất giọng trong như tiếng bạc, hát những bài
mùi mẫn. Knud thì không có khiếu ca hát, nhưng nó có lời nói
trôi chảy, và chừng ấy cũng đủ - Người dân ở Kjøge, cho đến
cả bà hàng xóm, cũng dừng lại để nghe cô Johanne hát.
Bà nói:
”Con bé này có cái giọng tốt quá!”
Đó là những ngày sung sướng của hai đứa trẻ, nhưng ngày
vui thường chóng qua. Hai nhà láng giềng xa nhau. Rồi mẹ cô
bé chết, ông chồng đi lên thủ đô Kjøbenhagen cưới vợ mới, ở
đó ông có tìm được việc làm. Ông làm bồi ở đảo đó, và đó
cũng là một nghề có lời. Hai gia đình láng giềng khóc lóc lúc
chia ly, nhưng hai ông già hứa sẽ viết thư cho nhau ít nhất mỗi
năm một lần.
Và rồi Knud vào học thợ để trở thành thợ đóng giày. Có ai
để cho một đứa con trai lớn lêu lỏng bao giờ. Và đến ngày
Knud chịu lễ Kiến Tín!
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Thời điểm này, anh rất muốn đến Kjøbenhavn để thăm nhỏ
Johanne, nhưng anh không đến được, và anh cũng chưa bao giờ
đến đó, dù chỉ cách Kjøge có 5 dặm đường, nhưng anh có thấy
Tháp nhọn ở đó khi trời trong sáng, và ngay ngày lễ Kiến Tín,
anh thấy rõ cái thánh giá bằng vàng sáng ngời trên bàn thờ Đức
Mẹ Đồng Trinh.
Trời, sao anh nhớ Johanne đến thế! Mà cô ta có nhớ đến anh
không? Chắc là có chứ? Vào ngày lễ Giáng sinh, một bức thư của cha cô gởi đến cha
mẹ của anh Knud, mọi sự đều tốt đẹp ở Kjøbenhavn, và một
hạnh phúc lớn đã đến với Johanne nhờ giọng hát tuyệt diệu của
cô: cô được nhận vào một rạp kịch, ở đó người ta thường diễn
ca kịch, như vậy, cô có một số tiền lương, cô lấy ra một ít để
gởi cho những người láng giềng thân ái cũ ở Kjøge cùng vui
chơi đêm Giáng sinh, và tự tay cô viết thêm ở cuối thư, chỗ tái
bút: ”Gởi lời chào thân ái đến Knud”.
Mọi người đều khóc, khóc vì thích thú, và khóc vì vui
sướng. Knud vẫn nghĩ đến Johanne luôn luôn mỗi ngày, và anh
ta thấy rằng cô cũng nhớ đến anh. Càng gần đến ngày anh trở
thành thợ đóng giày bao nhiêu, anh càng cảm thấy yêu cô ta, và
rất mong cô sẽ thành vợ anh. Nghĩ đến đó, một nụ cười đến
trên đôi môi anh, và anh kéo mạnh cái dùi trong ngón tay anh
hơn, đập mạnh hơn chiếc dây da của thợ giày dùng để buộc
chiếc giày đang làm vào đầu gối. Cái dùi đâm vào ngón tay,
nhưng có gì điều đó! Chắc chắn là anh sẽ không câm lặng như
người bánh đàn ông kia, câu chuyện đó là một bài học tốt cho
anh.
Rồi anh trở thành ông thợ giày thực thụ. Anh sửa soạn hành
trang. Anh phải đến thủ đô Kjøbenhavn lần đầu tiên trong đời,
và ở đó, đã có một ông chủ thuê anh. Ồ! Johanne sẽ ngạc nhiên
và bằng lòng biết bao nhiêu! Cô đã 17 tuổi, và anh 19.
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Anh muốn mua một chiếc nhẫn vàng ở Kjøge, nhưng nghĩ
rằng sẽ mau ở thủ đô chắc sẽ đẹp hơn nhiều. Anh từ biệt cha
mẹ, và ra đi vào mùa thu, bước chân nhẹ nhàng dưới mưa và
sương mù. Lá vàng, cây trơ, thấm ướt đến xương, anh bước
vào Kjøbenhavn, và đến xưởng làm của ông chủ mới.
Anh muốn đến viếng thăm cha của Johanne vào ngày chủ
nhật sau. Bộ áo thợ mới tạo ở Kjøge và cái mũ mới rất vừa với
anh. Xưa nay anh chỉ đội cái cát két trên đầu - Anh tìm ra ngôi
nhà, trèo lên nhiều tầng lầu, thật là đáng ngộp cho những người
sống chồng chất lên nhau trong cái thành phố phức tạp này.
Gian phòng anh bước vào, là một gian phòng của những kẻ
khá giả, cha của Johanne tiếp đón anh thân thiết. Knud không
quen biết bà chủ nhà, nhưng bà xiết tay anh và mời anh uống
cà phê.
Ông già nói:
”Johanne sẽ rất vui sướng được gặp lại anh. Nay anh đã trở
thành một thanh niên đẹp trai - Ừ, anh sẽ gặp nó. Ố! nó là đứa
con gái đem lại cho tôi niềm vui, và còn vui nữa, nhờ ơn Chúa!
nó có phòng riêng của nó, nó trả tiền phòng cho tôi!”
Người cha đến gõ cửa phòng cô gái, một cách lịch sự như
ông ta là một người lạ, và cả hai vào phòng. Chà, cái phòng
xinh quá! chắc không có cái phòng nào ở Kjøge có thể hơn
được! Một tấm thảm trải trên nền phòng, những bức màn lớn
dài xuống tận đất, một cái ghế bành bọc nhung, đây đó vài bó
hoa, và những bức tranh, một tấm gương lớn cho đến nổi người
ta có thể đi thẳng qua luôn, lớn như một cánh cửa. Knud nhìn
quanh tất cả một lần, nhưng chỉ thấy cô Johanne trở thành một
cô gái lớn, khác hẳn hình ảnh mà anh thường tưởng tượng đến,
và đẹp quá sức! không thể có một cô gái nào như cô ở toàn xứ
Kjøge. Nàng xinh đẹp quá! Cái nhìn đầu tiên về anh có vẻ xa
lạ, chỉ phút đầu thôi, rồi nàng chạy lại anh, như để ôm anh,
nhưng nàng ngừng lại vừa lúc sắp ôm hôn anh. Chắc là nàng
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rất vui sướng gặp lại người bạn tuổi ấu thơ. Nước mắt lưng
tròng, nàng còn có nhiều điều muốn nói và muốn hỏi về cha mẹ
của Knud, về cây hoa mộc và cây liễu, mà nàng gọi là cha mộc
mẹ liễu, như những nhân vật, như hai người bánh hương liệu
ngày xưa. Cô cũng gợi lại câu chuyện hai người bánh ấy, về
mối tình câm của hai người ở luôn luôn trên quầy cho đến ngày
khô, gãy. Và nàng cười vui vẻ - nhưng đôi má của Knud thì
ửng hồng lên, và tim anh đập mạnh hơn thường - Không, nàng
không trở nên kiêu hãnh chút nào cả. Anh biết rằng chính cô đã
bảo cha mẹ cô mời anh ở lại suốt buổi chiều. Nàng dọn trà và
tự tay đưa mời anh một tách, sau đó, nàng lấy một quyển sách
đọc to lên, và anh tưởng nghe trong đó mối tình của anh, những
câu hòa hợp với tất cả tình ý của anh. Rồi nàng hát một bài
giản dị, nhưng nó trở thành một câu chuyện giữa nàng và anh,
làm cho lòng anh thổn thức. Anh để dòng nước mắt chảy tràn
trên má, không ngăn lại được, không nói được một lời. Anh tự
trách mình ngu đần quá, nhưng nàng xiết chặt tay anh, nói:
”Anh có một tấm lòng rất tốt, anh Knud! Hãy giữ luôn như
thế!”
Quả là một buổi tối tuyệt vời, không phải đến để cho người
ta ngủ. Và Knud cũng không ngủ được. Khi anh xin cáo từ về,
cha của Johanne nói:
”À ra cậu chẳng có quên gia đình này hả! Tôi mong rằng
cậu đừng để cho mùa đông qua đi mà không đến thăm chúng
tôi!”
Anh có thể trở lại chủ nhật sau, anh cũng định vậy. Tất cả
các buổi tối sau khi công việc xong xuôi, và trong nhà còn thức
dưới ánh đèn, Knud ra khỏi thành phố, anh đi ngang qua đường
trước nhà Johanne, anh ngước mắt nhìn lên cửa sổ, cửa sổ luôn
luôn sáng ánh đèn, anh có lần thấy rõ ràng bóng dáng mặt nàng
qua màn cửa. Hôm đó thật là một hôm vui sướng!
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Bà vợ ông chủ tiệm giày không thích anh đêm nào cũng
chạy rong ngoài đường, như lời bà nói, và rùn vai lắc đầu,
nhưng ông chủ nói, cười:
”Nó còn trẻ mà!”
”Mình sẽ đến gặp nhau, ngày chủ nhật này, - Knud tự bảo –
Ta sẽ nói với nàng lòng ta luôn luôn nghĩ về nàng, và nàng phải
trở thành người vợ bé bỏng của ta! Thật ra thì ta chỉ là một tên
thợ giày nghèo nàn, nhưng ta có thể trở thành thợ cả, ít nhất là
làm chủ tiệm, ta sẽ làm việc, và cố hết sức cần cù làm việc.
Phải, ta phải nói với nàng, tình yêu câm lặng chẳng đưa đến gì
cả, chuyện cái bánh hương liệu đã dạy ta điều ấy!”
Rồi ngày chủ nhật đến. Knud đến nhà Johanne, nhưng rủi
thay cả nhà sắp sửa đi chơi. Đáng ra họ phải báo trước cho anh
chứ! Johanne bắt tay anh và hỏi:
”Anh đã đi xem hát chưa? Anh phải đi một lần chứ! Tôi sẽ
hát tối thứ tư, nếu anh có thì giờ, tôi sẽ gởi đến cho anh một vé
mời. Ba tôi biết chỗ tiệm của ông chủ anh!”
Thật cô cũng rất tốt. Đến trưa ngày thứ tư, một phong bì
được gởi đến cho anh, trong đó có độc một vé đi xem hát,
không có thêm một chữ nào.
Và tối đó, lần thứ nhất trong đời, anh đi vào rạp hát - Và anh
thấy gì? Kìa, Johanne, đẹp lộng lẩy, dịu dàng. Cô ta ở trên đó,
làm vợ một kẻ xa lạ, nhưng chỉ là trò kịch thôi, một câu chuyện
mà họ trình diễn, Knud vẫn biết vậy, nếu không vậy thì cô gởi
vé mời đến cho anh làm gì. Đến cả ông Vua cũng cười với
Johanne, tuồng như cô cũng làm cho chính Vua rất thích thú.
Trời, Knud thấy mình nhỏ nhoi quá, nhưng anh yêu nàng tha
thiết, và nàng cũng thương anh. Người đàn ông phải nói trước,
đó là ý kiến của cô gái bánh, câu chuyện ấy chứa đầy những
bài học.
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Chủ nhật sau, Knud đến thăm cô. Cảm tưởng của anh, cũng
giống như của người sắp chịu lễ bái lảnh Thánh thể. Johanne ở
nhà một mình, và tiếp đón anh. Còn dịp nào tốt hơn thế?
Cô nói:
”Anh đến hôm nay là tốt lắm. Tôi định nhờ cha đến thăm
anh, nhưng tôi có linh tính rằng anh sẽ đến hôm nay. Vì tôi
muốn nói với anh rằng đến thứ sáu này tôi sẽ đi Pháp. Tôi cần
phải rèn cho được một tài năng thật sự!”
Knud có cảm tưởng như căn phòng run rẩy, con tim của anh
sắp vỡ ra, mắt anh ráo hoảnh, nhưng người ta biết anh đau khổ
biết chừng nào! Johanne thấy vậy và cũng sắp phát khóc.
”Một linh hồn khẩn thiết và trung thành!” - Cô nói vậy Rồi thì lưỡi Knud được giải phóng ra, anh nói anh yêu nàng
quá tha thiết, và nàng phải trở thành người vợ bé bỏng yêu
đương của anh. Và trong khi anh nói, anh thấy Johanne tái mét
nét mặt, nàng để thỏng tay xuống, và nói bằng một giọng
nghiêm nghị và buồn:
”Đừng làm cho cả hai chúng ta đều khổ, anh Knud! Tôi sẽ
luôn luôn là một người em hiền đối với anh mà anh có thể tin
cậy được - nhưng chỉ thế thôi!”- và cô đưa bàn tay áp lên trán
nóng bỏng của anh - ”Chúa sẽ cho chúng ta có đủ nghị lực để
chịu đựng, chỉ cần là ta đều muốn vậy!”
Vừa lúc ấy bà mẹ ghẻ cô đi vào phòng. Nàng nói:
”Anh Knud rất bàng hoàng vì tôi sắp ra đi. Hãy là một con
người đàn ông đi anh! - Nàng vỗ vỗ vào vai anh. Người ta chỉ
tưởng họ chỉ nói đến chuyện ra đi chứ không có chuyện gì khác
- Trẻ con lắm! hãy dễ thương và đứng đắn đi, cũng như hồi bọn
mình ở dưới cây liễu, hồi còn bé thơ!”
Đối với Knud thì anh cảm thấy một mảnh địa cầu vừa biến
mất, tư tưởng của anh như một sợi chỉ vụn mà ngọn gió thổi
bay đi. Anh đứng đó, không còn biết gì nữa. Rồi Johanne mời
trà, và nàng hát. Không phải tiếng hát sáng sũa ngày xưa, mà là
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một giọng hát mùi mẫn tuyệt diệu, làm cho lòng anh xé tan ra.
Rồi họ cáo biệt nhau. Knud không đưa tay ra, nhưng nàng nắm
lấy tay anh và nói:
”Hãy đưa tay ra cho người em gái của anh để giã từ, anh!
người anh chơi đùa với tôi ngày xưa!” - nàng cười mĩm, trong
lúc nước mắt tràn ra trên má, và nàng lập lại - ”Anh!”
Những thứ ấy chẳng có ý nghĩa gì - Đó là buổi chia ly của
hai người.
Nàng đi Pháp, Knud lang thang trên các con đường bùn lầy
ở Kjøbenhavn Những người thợ khác hỏi anh về điều gì mà anh ngẫm nghĩ
mãi vậy, sao không đến chơi đùa với họ, dù sao anh còn trẻ
mà!
Và rồi họ cùng nhau vào một quán rượu ở ngoại ô. Ở đó có
nhiều cô gái đẹp, nhưng không có ai giống như Johanne, và
anh vào đó để tìm quên cô, trái lại cô lại càng hiện diện nhiều
trong trí anh, ”Chúa ban cho ta sức chịu đựng nhiều, miễn là ta
muốn vậy!”- Johanne đã nói thế - Anh chắp hai tay lại mặc
tưởng, những cây đàn cầm réo rắt, bọn gái nhảy quanh anh.
Anh đâm hoảng hốt, anh nghĩ rằng đây không phải là một nơi
có thể đem Johanne vào, Johanne ở trong tim anh đó. Anh ra
khỏi quán, chạy trên các con đường, đến trước nhà nàng, ngôi
nhà tối om, tất cả đều tối om, trống trải và cô đơn. Cuộc đời
chạy theo đường cuộc đời, anh theo đường anh.
Rồi đến mùa đông, nước đóng thành băng, người ta có cảm
tưởng như mọi vật sửa soạn cho một đám tang.
Khi mùa xuân đến, nhìn chiếc tàu đầu tiên lìa bến, anh thấy
một ý muốn thúc dục anh ra đi vào trong cuộc đời rộng rãi,
nhưng không đến gần nước Pháp quá.
Anh buộc bao hành trang, và đi lang thang khắp nước Đức,
thành phố này đến thành phố khác, đi mãi không nghỉ. Chỉ khi
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đến thành phố cổ kính và đẹp đẽ Nurnberg anh mới chịu ngừng
bước.
Thật là một thành phố ngộ nghĩnh cổ xưa, như một tấm hình
cắt ra trong một cuốn sách tranh ảnh cũ. Những con đường tự
do trải ra theo ý muốn của họ, nhà cửa không thành hàng ngay
thẳng, nhiều cửa sổ nhô ra với những bức tường tròn, và từ trên
cao các mái nhà kỳ quái cheo leo, những mái nước chảy dài ra
đến giữa đường, những ống dẫn nước mưa giống hình con rồng
hay con chó nằm dài.
Knud đứng giữa ngả chợ, bao hành lý sau lưng. Anh đứng
gần một máy nước cổ xưa, ở đó nhiều nhân vật bằng đồng, đẹp
đẽ, những nhân vật trong Thánh kinh và lịch sử dựng đứng lên
giữa những vòi nước phun lên. Một cô tớ gái xinh đẹp vừa đến
đó lấy nuớc, cô đưa cho anh một gáo nước, và luôn tiện trong
tay cô có một bó hoa hồng, cô chiếc cho anh một cánh, và đó là
một điềm lành đối với anh.
Từ trong ngôi nhà thờ, tiếng ầm ầm của đàn phong cầm
vang đến tai anh, tiếng nhạc gợi cho anh xứ sở của anh, và nhà
thờ ở Kjøge. Anh đi vào trong thánh đường rộng lớn, mặt trời
chiếu qua cửa kính giáo đuờng, giữa những cây cột cao. Trí óc
anh lắng lại, một thứ an bình tràn ngập trong người anh.
Rồi anh đi tìm và gặp một ông chủ tiệm giày tốt ở Nurnberg,
anh ở lại đó và học tiếng luôn.
Những ngôi mộ cũ quanh thành phố đã biến thành những
thửa vườn rau nhỏ, nhưng các bức tường cao vẫn còn đó, với
những cái tháp to lớn. Người thợ giày làm việc trong hành lang
làm bằng sà ngang, bên dưới bức tường thành dẫn vào thành
phố, và ở đây, trong các hang lỗ, những vết nứt, nhiều cây hoa
mộc mọc lên, tỏa cành xuống nhà của ông chủ mới, nơi Knud
làm việc. Phía trên cửa nhỏ của căn phòng xép tận cùng anh ở,
cây hoa mộc nghiên cành xuống. Anh ở đó vào múa hè, và một
mùa đông, nhưng khi mùa xuân đến thì thật không chịu nổi,
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cây hương mộc đâm hoa, trổ mùi hương giống như ở quê anh,
anh thấy như anh còn ở trong ngôi vườn thành Kjøge - Anh từ
biệt ông chủ, tìm đến ông khác, phía trên, trong thành nội
không có cây hương mộc.
Xưởng thợ ấy ở gần một cây cầu đá cổ kính, trước một máy
xay lúa luôn luôn ồn ào, ngoài cánh cửa máy xay còn có một
giòng nước chảy xiết, kẹp giữa những ngôi nhà trang sức bằng
những bao lơn mục, gần như đổ xuống giòng nước. Ở đó,
không có một cây hương mộc nào, cũng không có đến một
chậu hoa với chút màu xanh, nhưng ngay trước mắt, lại có một
cây liễu già bám vào một ngôi nhà, hình như để khỏi bị giòng
nước cuốn đi. Cây liễu dăng cành trên con sông nhỏ, đúng in
như cây liễu trong vườn cũ ở Kjøge.
Phải, đúng vậy, anh đã đi từ mẹ Mộc đến cha Liễu, và khi
nhìn cây liễu ấy, nhất là vào những tối có trăng sáng, anh tự
cảm thấy:
”Đan Mạch trong lòng,
Dưới ánh trăng trong!”
Nhưng không phải ánh sáng mặt trăng tạo ra cảm tưởng ấy,
mà chính là cây liễu già. Anh không thể chịu đựng được cảnh
ấy, vì sao? Hãy hỏi cây liễu, hãy hỏi cây hương mộc đâm hoa!
- Rồi anh từ giã ông chủ và luôn cả thành phố Nurnberg, và ra
đi.
Anh không hề nói với ai về Johanne, anh giữ chặt trong lòng
nổi đau khổ của anh, và anh thấy một ý nghĩ lớn lao trong câu
chuyện hai cái bánh hương liệu. Anh hiểu vì sao cái bánh đàn
ông có một trái mận đắng phía bên trái ngực, anh cũng tự thấy
đắng cay. Còn Johanne luôn luôn dịu dàng và vui vẻ là cái
bánh hoàn toàn bằng hương liệu. Anh thấy như cái dây buộc
bọc hành trang ép quá mạnh vào vai, anh thấy khó thở, anh nới
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nó ra nhưng cũng chẳng ích lợi gì. Thế giới quanh anh chỉ còn
một nửa, nửa kia anh mang nó trong tim anh, vì vậy mà anh
thấy cấn cái.
Chỉ khi nào anh nhìn thấy dãy núi cao, thế giới mới có vẻ
rộng lớn hơn. Tư tưởng anh quay ra ngoài, nước mắt trào lên
đôi má, dãy núi Alperne anh xem giống như đôi cánh xếp lại
của thế giới. Nếu quả đất xòe hai cánh ấy ra trưng bày những
sợi lông khổng lồ đầy màu sắc của các khu rừng âm u, đầy
tiếng thác gầm, mây bay và những đám tuyết to lớn. Anh thở
dài: ”Đến ngày thẩm phán cuối đời, quả đất sẽ mở rộng cánh
ra, bay về Chúa, và gặp ánh sáng của Chúa, nó sẽ nổ ra như
một bong bóng, Ôi! nếu được đến ngày ấy nhỉ?”
Anh rong ruổi khắp xứ, toàn xứ anh xem như một ngôi vườn
cây lợp cỏ. Từ trên bao lơn bằng gỗ của những ngôi nhà, những
cô gái gật đầu chào anh, và khi anh nhìn những cái hồ xanh
biếc nằm giữa đám cây âm u, anh lại nghĩ đến bải biển ở
Kjøge. Anh cảm thấy buồn buồn nhưng không đau khổ.
Đến chỗ mà sông Rhine, như một luồng sóng dài, cuồn cuộn
tung tóe, biến thành những đám mây óng ánh màu trắng tuyết,
như ở đó là nơi tạo lập ra mây, cầu vồng vọt lên phía trên như
một chiếc băng trải dài, anh nghĩ đến cái cối xay lúa ở Kjøge,
nơi đó nước cũng gầm gừ và tung tóe.
Anh cũng thích ở lại trong thành phố yên tĩnh xứ Rhine,
nhưng ở đó có quá nhiều cây hương mộc và cây liễu - Anh lại
ra đi, xa hơn, qua các dãy núi sừng sửng, qua các đèo hiểm hóc
đá dựng, qua những con đường dẫn vào tường đá có những tổ
chim yến. Nước gầm dưới vực sâu, mây bay dưới chân. Anh đi
trên những vườn hồng núi Alperne, trên đám cây gai, trên tuyết
vào một ngày nắng hạ nồng nàn, rồi anh giã từ các xứ miền
Bắc đi đến miền các cây dẻ gai, các đồi nho, và ruộng bắp. Dãy
núi dựng lên giữa anh và các kỹ niệm, một bức tường ngăn
cách, và như vậy là điều anh cần đến.
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Trước mặt anh, trải rộng một thành phố lớn lộng lẫy, gọi là
Milano,
vào đó, anh tìm được một ông chủ thợ người Đức cho anh
làm việc. Đây là một gia đình người già tốt bụng, chủ xưởng đã
nhận anh làm công. Ông bà chủ già yêu thương người thợ trẻ
trầm lặng, nói ít làm nhiều, hơn nữa, lại tỏ ra rất tín thành, và là
một người Thiên Chúa giáo ngoan đạo. Anh nghĩ rằng Chúa đã
đở cho anh một gánh nặng trong lòng.
Sự thích thú nhất của anh là thỉnh thoảng được leo lên ngôi
nhà thờ uy nghi bằng cẩm thạch, chưng nhiều bức tượng, và
tháp nhọn, cửa lớn trang hoàng bằng hoa, trong mỗi xó góc,
mỗi chỗ nhô ra, mỗi vòm cây, các bức tượng trắng mỉm cười
với anh - Trên đầu anh, là cả một bầu trời xanh, dưới chân anh
là thành phố và cánh đồng mênh mang xanh biếc của xứ
Lombardie, và về phía bắc, những dãy núi cao ngất tuyết phủ
quanh năm - Và rồi anh nhớ đến ngôi nhà thờ thành phố Kjøge,
với những bức tường phủ cây trường xuân đằng, nhưng anh
nhớ mà không tiếc. Anh muốn được chôn ở đây, sau dãy núi.
Anh ở đó một năm, anh lìa xứ đã ba năm. Ông chủ dẫn anh
đi vào thành phố, không phải đến rạp xiếc để xem những kỹ nữ
đẹp đẽ, mà lại vào nhà hát lớn. Đó là một gian phòng đáng
xem, những tấm màn lụa treo thòng từ 7 tầng lầu, và từ dưới
đất đến trần phòng cao thăm thẳm, anh thấy nhiều nữ khán giả
ăn bận lộng lẩy, như đi dự dạ hội, và những khán giả đàn ông,
bận lễ phục, nhiều người mang trên mình nào vàng, nào bạc.
Gian phòng như chiếu sáng bằng ánh mặt trời rực rỡ, vá âm
nhạc vang lên dìu dặt. Ở đây còn huy hoàng hơn nhà hát ở
Kjøbenhavn, nhưng ở đó có Johanne, còn ở đây - Ồ! thật là một
phép tiên, màn mở ra, và chính Johanne xuất hiện trên sân
khấu, nhung lụa vàng son rực rỡ, với vương miện trên đầu. Cô
cất tiếng hát, trong thanh như một Tiên nữ, một vị Thiên thần
của Chúa mới hát được như vậy. Cô tiến ra phía trước cùng của
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sân khấu, mỉm cười như chỉ có Johanne mới cười được như
vậy, và cô nhìn thẳng về phía Knud.
Anh Knud đáng thương nắm lấy bàn tay ông chủ, reo lên:
”Johanne!”, nhưng tiếng reo của anh bị tiếng ồn lấn át, dàn
nhạc chơi lớn tiếng quá. Ông chủ gật đầu, nói:
”Phải đấy, cô ta tên là Johanne!”
Rồi ông lấy một tờ giấy in, trỏ cho anh thấy đầy đủ cái tên
ấy.
Không, đây không phải là một giấc mộng, mọi người đều
sôi nổi lên, vứt lên cho cô bao nhiêu là hoa và vòng hoa, và
mỗi lần cô đi vào, người ta lại đòi cô xuất hiện nữa, cô chỉ có
đi vào và đi ra.
Ngoài kia, đám đông bu quanh xe cô, níu kéo cô, và Knud
đứng ở hàng đầu trong đám người cuồng nhiệt nhất, và khi xe
về đến ngôi nhà sáng trưng của cô. Knud đứng sát ngay cửa xe,
cửa mở, Johanne bước ra, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt xinh
đẹp tuyệt vời của cô, cô nhìn thẳng vào mặt Knud, nhưng
không nhận ra anh. Một ông, ngực chưng một ngôi sao, đưa tay
cho cô - người ta nói rằng họ đã hứa hôn.
Knud trở về nhà, cột lại hành lý, anh muốn về chốn cũ với
cây hương mộc và cây liễu - trời, cây liễu, có lúc chỉ trong một
giờ, người ta sống cả một cuộc đời!
Mọi người muốn mời anh ở lại, nhưng không một lời nào có
thể giữ anh ở lại đây. Người ta bảo rằng mùa đông sắp đến,
tuyết đã phủ đầy núi cao. Nhưng trên bước xe tiến chầm chậm,
- phải mở đường trên tuyết – Knud chống gậy bước đi.
Anh đi về hướng dãy núi, leo núi rồi xuống núi, mỏi mệt
quá, anh không nhìn thấy phố thấy nhà, anh đi về phương bắc.
Sao lóng lánh trên đầu anh, bước chân anh xiêu vẹo, đầu óc
anh quay cuồng. Anh cảm thấy bị bệnh. Những ngôi sao dưới
kia càng lúc càng nhiều, càng sáng. Đó là một thành phố nhỏ
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đầy ánh đèn lung linh, và khi anh ý thức được điều ấy, anh gom
góp sức tàn, đi đến một ngôi quán nhỏ.
Anh ở đó một ngày, thân xác anh cần được nghỉ ngơi và săn
sóc. Trong thung lũng, tuyết tan dần.
Một ngày kia, một nghệ sĩ đánh phong cầm đến, từ xứ Đan
Mạch, nghệ sĩ chơi một bản nhạc quê hương, và Knud không
còn chịu đựng được nữa Anh đi ngày lại ngày, chân bước mau, như cần về gấp xứ
anh, trước khi mọi người đều chết hết. Nhưng anh không nói
với ai về tâm sự của anh. Không ai có thể hiểu được nổi lòng
đau đớn sâu xa của anh, một nổi đau không để cho người khác
biết được, một nổi khổ tâm không có gì là thích thú, mà đến
những người bạn thân cũng không hiểu được, anh lại chẳng có
người bạn thân nào!
Như kẻ xa lạ, anh đi qua các xứ xa lạ, luôn hướng về
phương bắc. Bức thư độc nhất từ xứ anh, do cha mẹ anh gởi
đến đã lâu lắm rồi, có nói: ”Mày không phải là dân Đan Mạch,
như chúng tao ở đây, chúng tao mới chính thật là người Đan
Mạch. Mày chỉ thích những xứ lạ!”. Cha mẹ anh có thể viết
như vậy lắm, phải, cha mẹ anh hiểu anh lắm.
Một buổi chiều, anh đi trên đường lớn. Trời đã bắt đầu lạnh,
cánh đồng trải rộng dần trước mắt anh, cánh đồng lúa và cỏ.
Bên bờ đường, có một cây liễu lớn. Cảnh vật trông quen thuộc
quá, trông có vẻ Đan Mạch. Knud ngồi dưới cây liễu, anh cảm
thấy mệt mỏi, đầu anh gục xuống, mắt anh nhắm lại để ngủ,
anh có cảm tưởng như cây liễu hạ cành xuống phủ lên mình
anh. Cây liễu trông như một ông già uy nghi, đó đích thị là Cha
liễu, mang anh trong tay, đem người con mệt mỏi về xứ Đan
Mạch, về tận ngôi vườn của tuổi ấu thơ, gần bờ sông thành phố
Kjøge, chính là cây liễu xứ Kjøge, đã đi ra ngoài thế giới để
kiếm anh, đã gặp lại anh và đem anh trở về nhà anh, trong một
ngôi vườn nhỏ gần bờ sông, và Johanne đang ở đó, đẹp huy
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hoàng, mang vương miện vàng, như hình ảnh anh đã gặp lần
cuối cùng, và cô chào anh: ”Mừng anh trở về!”
Và trước mắt hai người, bỗng thấy hiện ra hai nhân vật kỳ
lạ, giống hình người hồi Knud còn bé thơ. Họ cũng đổi thay.
Đó là hai cái bánh bột, hình người đàn ông và người đàn bà.
Họ đứng quay mặt về nhau, và trông vẻ khỏe mạnh.
Hai người ấy nói với Knud:
”Rất cám ơn anh, Knud! Anh đã khai khẩu cho chúng tôi,
anh đã dạy chúng tôi phải nói lên ý nghĩ của mình, không vậy,
người ta chẳng đi đến đâu được hết! - Chúng tôi đã là vị hôn!”
Tay trong tay, hai người đi qua các con đường thành phố
Kjøge, trông sau lưng thấy họ rất đẹp, thật vậy. Họ đi thẳng
đến ngôi nhà thờ thành phố Kjøge, Knud và Johanne đi theo
họ. Hai người cũng nắm tay nhau. Ngôi thánh đường vẫn còn
những bức tường đó, và tấm thảm xanh cây trường xuân đằng
xanh mướt. Cánh cửa lớn của Thánh đường mở rộng, tiếng
phong cầm réo rắt, người đàn ông và cô gái song song bước lên
bàn thờ.
Hai người bánh nói:
”Phải đối xử với mọi người theo chức phận của họ!”
Rồi hai người đi hai bên Knud và Johanne, chàng và nàng
quỳ xuống, mặt nhìn mặt. Những giọt nước lạnh giá long lanh
trong mắt anh. Đó là giá tuyết vừa bị sức nóng của ái tình sâu
xa làm tan ra thành nước trong tim người bạn trai. Giọt nước
chảy ra trên má nóng hổi của Knud - và đánh thức anh dậy.
Anh đang ngồi dưới gốc cây liễu già ở nơi xứ lạ, vào một đêm
lạnh mùa đông. Từ trên mây, rơi xuống trận mưa tuyết, quất
vào mặt anh.
”Tôi vừa sống một giờ sung sướng nhất trong đời tôi, và đó
là một giấc mộng - Chúa ơi, xin Chúa cho con mộng thêm
nữa!”
Anh nhắm mắt lại, anh ngủ, và đi vào cõi mộng.
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Về sáng, tuyết rơi, phủ lấp chân anh. Bọn nông phu đi đến
Thánh đường. Họ bắt gặp một anh thợ chết rét - dưới cây liễu.
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Năm hột trong vỏ đậu
( Fem fra en Ærtebælg )
Có năm hột trong vỏ đậu, hột xanh, vỏ xanh, và chúng
tưởng rằng cả thế giới đều xanh, điều ấy cũng đúng! Vỏ đậu
lớn lên, và hột đậu cũng lớn, theo đúng hình dáng của căn
phòng, mấy hạt đậu đều được sắp đặt thứ tự thành hàng - Mặt
trời chiếu sáng ngoài kia, nung đốt vỏ đậu, mưa làm cho nó
sáng sạch lên, trong vỏ ấm áp dễ chịu, ban ngày thì sáng, ban
đêm thì tối, cũng phải như vậy,và những hạt đậu lớn lên, biết
suy tư, và chúng nghĩ cần phải làm cái gì.
Chúng nói:
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”Lẽ đâu chúng ta cứ nằm bất động trong này mãi? Chỉ cần
ta không trở nên quá cứng trong lúc phải ở đây lâu quá. Ta nghĩ
rằng ngoài kia chắc có cái gì, ta có cảm tưởng như vậy!”
Tuần lại qua tuần. Hạt đậu vàng lên, vỏ đậu cũng vàng lên.
Chúng nói:
”Cả thế giới cũng vàng lên hết!”
Chúng nói vậy cũng có lý.
Bổng chúng nghe một tiếng lay động trong vỏ. Vỏ đậu bị
ngắt đi, đi vào bàn tay một người, rồi chui tọt vào bọc áo với
nhiều vỏ đậu đầy hột trong đó. Chúng nói: ”Họ sẽ mở cửa ra
cho mình!”và chúng chờ.
”Tôi muốn biết ai trong bọn chúng ta sẽ có một sự nghiệp
dài nhất - hột đậu nhỏ nhất nói - Rồi sẽ biết số phận chúng ta”
Hột đậu lớn nhất nói: ”Cái gì phải đến, sẽ đến!”
Crắc, vỏ đậu bị tước ra, và năm hạt đậu lăn ra ngoài ánh
sáng mặt trời, chúng nằm trong tay một cậu bé, cậu nói rằng
những hạt đậu này đặt vào trong chiếc súng hương mộc để làm
đạn, thì quá tốt. Mấy hạt đậu liền được nạp vào lòng súng và
bắn ra.
Hạt đậu nói: ”Bây giờ ta bay trong cõi trời đất mênh mông,
đố ai chụp được ta!”
”Tôi thì tôi bay thẳng lên mặt trời, tôi đúng là một hạt đậu
chính hiệu!” - hạt thứ hai nói, rồi nó bay đi Hai hạt khác nói: ”Đến đâu, mình sẽ ngủ đó, nhưng bây giờ
thì chúng ta đang lăn!”
Chúng lăn trên sàn nhà, trước khi được nạp vào lòng súng,
nhưng rồi chúng cũng phải vào đó. Chúng nói: ”Chúng mình sẽ
là người đi xa nhất!”
”Đến đâu hay đó!”- hạt cuối cùng nói - nó được bắn ra, bay
đến một tấm ván kê dưới cửa sổ rầm thượng, vừa vặn lọt vào
một vết nứt nẻ đầy rong rêu và đất mùn. Rong rêu bao bọc lấy
nó. Nó núp trong đó, nhưng Chúa không quên nó.
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”Đến đâu hay đó!” - nó tự bảo Trong phòng nhỏ rầm thượng, trú ngụ một người đàn bà
nghèo, ban ngày đi lau chùi ống khói, cửa gỗ, và làm những
việc lao động, vì bà ta mạnh khỏe siêng năng, nhưng vẫn mãi
nghèo khó. Trong phòng nhỏ của bà, cô con gái độc nhất của
bà đang nằm, cô ta đã khá lớn, nhưng mảnh mai ốm yếu. Cô đã
đau liệt giường suốt cả năm, cô dở sống, dở chết. Người đàn bà
nói:
”Nó sẽ đi theo em gái nó. Tôi có hai đứa con, thật khó lòng
nuôi chúng nó, nhưng Chúa đã chia gánh nặng với tôi, và đã
đem đi một đứa. Tôi muốn giữ đứa còn lại, nhưng chắc Chúa
không muốn chị em nó bị chia lìa, rồi con bé này cũng sẽ lên ở
với em nó!”
Nhưng cô gái bệnh hoạn vẫn còn đó. Kiên nhẩn và yên tỉnh,
nó nằm đợi trên giường suốt những ngày dài, trong lúc bà mẹ
đi ra ngoài để kiếm một chút tiền.
Một sáng sớm, vào mùa xuân, vừa lúc mẹ nó sắp đi làm,
mặt trời chiếu sáng đẹp đẽ từ trên cửa sổ nhỏ đến căn phòng.
Cô gái bệnh hoạn nhìn vào tấm kính phía dưới:
”Cái gì xanh xanh mọc trên khung cửa đó? Vật kia lay động
theo làn gió!”
Bà mẹ đi đến cửa sổ, mở hé cửa. Bà nói:
”Hè! một hạt đậu nhỏ đã mọc lên với mấy ngọn lá xanh non.
Làm sao nó đến được chỗ nẻ này nhỉ? Con sẽ có ở đó một thuở
vườn nhỏ để ngắm”
Chiếc giường người bệnh được xê dịch đến gần cửa sổ, cô
có thể thấy hạt đậu nảy mầm, và rồi bà mẹ đi làm.
Chiều đến, cô gái nói:
”Mẹ ơi, con thấy đở nhiều. Mặt trời sưởi ấm con suốt ngày.
Hạt đậu nhỏ mọc lên khá lắm! Chắc con cũng sẽ mạnh lên, và
sẽ đứng lên, ra ngoài ánh sáng mặt trời!”
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”Lạy Chúa sao cho được như vậy!” - bà mẹ nói lên, nhưng
lòng vẫn không tin là được - nhưng bà ta vẫn cắm một chiếc
đũa bên mầm cây đã đem đến cho cô gái lòng thích sống, để
phòng khi cây lớn sẽ không bị gãy vì gió lay. Bà buộc một sợi
dây từ chiếc đũa lên đến phía trên cửa sổ, để làm dây leo và cột
tựa cho cây đậu. Mỗi ngày, cây đậu mỗi lớn lên.
Một sáng, bà mẹ nói:
”Kìa, nó đâm bông!” và rồi hy vọng cũng đến với bà, rằng
cô bé sẽ lành mạnh. Bà để ý rằng từ mấy lúc sau, con gái bà nói
năng có phần linh hoạt hơn, mấy buổi sáng gần đây, cô ngồi
lên được trên giường và nhìn với đôi mắt rạng rỡ ngôi vườn
nhỏ xíu của cô, gồm chỉ có một cây đậu.
Tuần sau đó, cô gái đứng dậy được lần đầu, trên một giờ. Vẻ
mặt sung sướng, cô ngồi dưới ánh nắng mặt trời, cửa sổ mở
tung ra, và ngoài kia, một đóa hoa màu hồng của cây đậu đang
nở ra. Cô bé nghiên đầu ra cửa, đặt một nụ hôn dịu dàng trên
những cánh hoa mảnh mai. Ngày hôm ấy là một ngày trọng
đại.
”Chúa đã tự tay trồng cây này và săn sóc nó, để đem nguồn
hy vọng vui tươi đến cho con yêu quý, và cả cho mẹ nữa!” - bà
mẹ nói và mỉm cười với đóa hoa như với một vị Thiên thần của
Chúa.
Còn những hột đậu kia! - một hột đã bay vào trong thế giới
mênh mông - ”Hãy giữ lấy tôi, nếu có thể”! – và nó rơi trên
mán xối, trôi xuống cổ họng của một con bồ câu. Nó ở trong đó
như Jonas trong ruột con cá ông. Hai hột lười nhác nhất cũng
bay xa như vậy, và cũng bị bọn bồ câu ăn hết. Đó cũng là một
cách giúp ích cho đời. Hạt thứ ba, muốn bay đến mặt trời - rơi
xuống lạch suối bên đường, và bị ngâm lâu ngày trong nước
cho đến sưng nứt mình ra. Nó nói:

586
”Ta trở nên béo đẹp lắm. Ta sẽ nổ tung ra, ta nghĩ rằng
không có một hạt đậu anh em nào có thể đi xa hơn. Ta là hạt
đậu có giá trị nhất trong số 5 hạt trong vỏ đậu!”
Ngọn suối cũng cho rằng nó có lý.
Nhưng cô gái trên rầm thượng, đôi mắt lóng lánh, đôi má
tươi nhuận mang dấu hiệu của sức khỏe đã trở lại, chắp hai tay
trên đóa hoa đậu và cám ơn Chúa.
”Tôi thì tôi giữ lấy hạt đậu của tôi!”, - ngọn suối thì thào! –
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Một ngọn lá trời
( Et Blad fra Himlen )
Cao cao trên không trung trong sáng nhẹ nhàng, một vị
Thiên thần cầm một đóa hoa vườn trời đang bay. Vị Thiên thần
đặt trên đóa hoa một nụ hôn, một cành hoa nhỏ lìa đóa, rơi
xuống đám bùn trong rừng, và lập tức đâm rễ mọc cành lẩn lộn
với các thứ cây khác. Bọn này nói:
”Kìa một cây nhỏ quái dị!” không một cây nào muốn kết
bạn với nó, kể cả cây gai và cây tầm ma. Chúng đều nói với vẻ
mặt nhăn nhó:
”Chắc là một thứ hoa vườn!”, vì là hoa vườn, cho nên mọi
thứ cây kia khinh rẽ nó, nhưng nó cũng lớn lên như mọi thứ
cây khác, và trải rộng tứ phía cành lá dài ngoằng mềm dịu.
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”Mày đi đâu đó?” - đám cây gai lớn có gai nhọn trên lá hỏi
nó - ”Mày hành động kỳ quặc quá, chưa từng thấy! chúng tao
không chấp nhận mày!”
Mùa đông đến, tuyết phủ cây kia, bao trùm trong một ánh
sáng rực rỡ, trông hình như tia sáng mặt trời xuyên qua thân
nó. Vào mùa xuân, nó nở ra một đám hoa dày dặc, đẹp nhất
trong đám hoa rừng.
Rồi một ông Giáo sư thực vật học đến, ông có cái bằng cấp
chứng minh tư cách ấy của ông. Ông nhìn cây kia, cắn nhắm
thử, nhưng ông không thấy nói đến thứ cây ấy trong sách. Ông
không nhận ra loài giống nó. Ông nói:
”Đây là một đặc loại - Tôi không biết nó là cây gì, nó không
có tên trong hệ thống thảo mộc!”
”Không ở trong hệ thống!” - bọn cây gai và cây tầm ma nóiNhững cây to lớn quanh đó được nghe lời kia, và chúng
cũng không thấy cây nọ thuộc về loại chủng của chúng. Những
cây to chẳng nói gì cả, đó là điều ăn chắc khi người ta ngu dốt.
Một cô gái vô tư đi ngang qua rừng. Lòng cô trong trắng, lý
trí cô đặt trên lòng tin, cô không có tư sản gì ngoài quyển
Thánh kinh, nhưng Chúa nói với cô qua những trang Thánh
kinh: ”Nếu người ta làm ác với ngươi, ngươi nên nhớ câu
chuyện của Joseph, tâm họ đầy ý nghĩ xấu xa, nhưng Chúa có
thể cải hóa ý xấu kia thành ý tốt. Nếu người bị điều oan trái, bị
khinh khi hiểu lầm, thì người nên nhớ đến con người trong
sạch và thiện tâm nhất đã bị trêu cợt và đóng đinh trên cây thập
tự, và lúc ấy đã thốt lên lời cầu nguyện: ”Cha tối cao, xin Cha
tha tội cho chúng nó, chúng nó không hiểu được hành động của
chúng!”
Cô bé dừng lại trước cây lạ đầy lá xanh tươi, tỏa mùi hương
dịu mát, và đám hoa nở ra dưới ánh mặt trời trông như hoa
pháo đầy màu sắc. Ánh mặt trời nở tung ra trên từng đóa hoa,
làm cho các sắc hoa như chứa đựng một nguồn suối nhạc điệu
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ngàn năm không dứt âm thanh. Cô bé nghèo ngắm vẻ huy
hoàng thần thánh ấy với một tấm lòng thành kính. Cô uốn
xuống một cành để nhìn kỹ đóa hoa và ngửi mùi hương của
hoa, và trí óc cô bỗng sáng lên, lòng cô thấy ấm áp. Cô rất
muốn có một đóa trong đám hoa ấy, nhưng cô không dám ngắt
đi, nó sẽ bị tàn úa ngay lúc đem về đến nhà. Cô chỉ ngắt lấy
một ngọn lá xanh, mang về nhà, ép trong quyển Thánh kinh. Ở
đó, lá cây luôn luôn tươi, tươi mãi không tàn phai. Chiếc lá
được ép trong quyển Thánh kinh, và quyển Thánh kinh được
đặt dưới gối cô bé.
Vài tuần sau, khi cô đã yên nghĩ trong áo quan, vẻ trang
trọng thần thánh của sự chết hiện trên nét mặt, như cô đang
trình diện trước mặt Chúa trong lốt tro tàn của kiếp con người.
Trong rừng, cây hoa kỳ diệu nở hoa, nó trở thành một cây
lớn, những bầy hậu điểu đều nghiên mình trước cây, đặc biệt là
chim yến và chim cò.
”Đó là những trò giả dối của bọn lạ mặt! - bụi cây gai và cây
tầm ma đồng nói – Chúng ta ở đây không bao giờ làm những
trò ấy!”
Và những con ốc sên nhổ nước bọt vào cây.
Rồi người chăm hoa đến, ông ta nhổ cây gai và bụi bờ để
đốt lên thành tro bón đất. Ông nhổ lên cả cây kỳ diệu kia, với
gốc rễ nó. Ông nói: ”Thứ này cũng tốt lắm!”
Từ nhiều năm nay, ông Vua trong nước bị bệnh sầu dai
dẳng. Ông là vị Vua siêng năng cần mẫn, nhưng điều ấy không
làm cho ông lành bệnh. Không ai chữa được bệnh ông. Một
người tầm thường gởi đơn thuốc đến, Vua vẫn không lành
bệnh. Một nhà thông thái nhất thế giới được hỏi có phương thế
gì chắc chắn để chữa cho Vua lành mạnh và vui vẻ, nhà thông
thái đáp: ”Ngay trong nước Vua, trong rừng, có một thứ cây
lấy giống ở thiên đình, nó như thế này, như thế kia, không thể
nhầm lẩn được - rồi tiếp theo là một bức họa đồ của cây, trông
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thật dễ nhận ra. Cây ấy xanh tươi vào mùa hè và mùa đông. Cứ
mỗi buổi chiều, ngắt lấy một ngọn lá tươi đặt lên trán vua, ý
nghĩ của ông sẽ trở nên tươi sáng, và một giấc mộng đẹp sẽ làm
cho ông mạnh khỏe ngày mai!”
Lời thơ thật rõ ràng, và bao nhiêu bác sĩ, giáo sư thực vật
học, đồng đi vào rừng. Đến rồi, nhưng cây ấy ở đâu?
Gã chăn heo nói: ”Chắc là tôi đã đặt nó trong cái bao này
lẩn lộn với các thứ cây khác. Nó chắc đã thành tro lâu rồi, nào
tôi có biết!”
Bọn người kia la lên: ”Nó không biết, thật là ngu, ngu hết
sức!”
Câu mắng ấy nhằm vào gã chăn heo, chỉ vào gã thôi.
Chỉ còn có một lá, ngọn lá đặt trong áo quan cô bé, nhưng
không ai biết đến.
Cuối cùng, ông Vua chán nản quá, cũng đi vào rừng, đến
chỗ ngày trước có cây kia. Ông nói: ”Chính cây ở chỗ này!
Đây là một nơi Thánh!”
Đám đất được một hàng rào thép vàng bao quanh, một
người lính gác ngày đêm.
Ông giáo sư thực vật viết một bài tường thuật dài về cây nhà
trời, nhờ công trình ấy, ông được ban thưởng huy chương, điều
ấy làm cho ông vẻ vang đắc ý lắm. Huy chương cũng làm cho
gia đình hân hạnh. Đó là điều vui nhất của câu chuyện, vì cây
tiên đã mất dấu, và ông Vua càng sầu phiền áo não. ”Nhưng
ông Vua trước kia đã như vậy rồi!” - tên lính canh nói -
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”Chẳng được tích sự gì”
( ”Hun duede ikke” )
Ông Thị trưởng đứng bên cửa sổ mở, áo tay giả, kim găm
gài trên ngực áo, mặt cạo sạch sẽ, ông tự cạo lấy, nhưng bị một
vết dao lác, ông lấy một mảnh nhật báo dán lên đó.
Ông la lên:
”Này, nhỏ!”
Nhỏ, chính là con của bà thợ giặt, nó vừa đi ngang qua, lễ
phép cất mũ cát két chào, cái mũ bị gãy mất lá che, nó có thể
gấp vào bọc dễ dàng. Cậu bận áo quần nghèo khó, nhưng sạch
sẽ và vá víu cẩn thận, chân mang guốc, cậu dừng lại một cách
kính cẩn như đứng trước mặt Vua vậy.
Ông Thị trưởng bảo:
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”Mày là đứa bé ngoan. Mày là đứa bé có lễ độ. Mẹ mày
chắc đang giặt áo quần bên bờ sông. Mày đang đến đó, với cái
gì mày có trong bọc áo. Mẹ mày bậy lắm! Mày có bao nhiêu
rượu trong bọc?”
”Thưa ông, nửa chai!” - cậu bé run sợ hạ thấp giọng xuống”Sáng nay, bà mẹ mày cũng uống chừng đó rồi” - ông Thị
trưởng nói ”Thưa không phải sáng nay, ngày hôm qua kia!”
”Hai nửa làm thành một đầy! - Bà ấy chẳng được tích sự gì
cả! Thật là khốn nạn, cái giai cấp hạ lưu này! - Nói với mẹ
mày, bà ta phải biết xấu hổ chút chứ! Còn mày, mày đừng có
trở thành một tên nghiện rượu, ồ, nhưng rồi mày cũng sẽ
nghiện rượu - thằng bé tội nghiệp! Thôi đi đi!”...
Đứa bé bước đi, nó vẫn cầm cái mũ trên tay, gió thổi vào
mái tóc vàng của nó, làm bồng lên từng mớ tóc dài. Nó quẹo
qua đường, đi vào con đường nhỏ, xuống nơi dòng suối nơi mẹ
nó đang đứng trong dòng nước trước cái bàn giặt, và đang lấy
miếng ván đánh vào áo quần trên đó. Nước chảy thành dòng, vì
cái chận ngang nơi máy xay nước đã được dở lên. Dòng nước
đẩy mạnh vào tấm khăn giường, như sắp lôi bừa đi cả cái bàn
giặt. Bà thợ giặt phải gắng sức chống chỏi lại. Bà nói:
”Tao cũng sắp bị cuốn trôi đi đây. Mày đến đứng lúc lắm,
tao cần nghỉ một chút lấy sức. Ở trong suối, lạnh quá! Mà tao
đứng đây đã sáu giờ rồi! Mày có mang cái gì đến cho tao
không đấy?”
Đứa bé đưa cái chai ra, bà mẹ dốc đầu chai vào miệng. Bà
uống một ngụm.
”Ồ! khoái quá! nóng cả người ra! không thua gì một món ăn
nóng, mà lại không có đắc gì hết! uống tí, con, mặt mày tái
ngắt, áo quần mày lại quá mỏng manh! Hì! mùa thu đã tới. Úi
chà nước lạnh quá! chỉ cầu sao tao đừng bị bệnh, mà tôi chắc
không bị bệnh đâu! Đưa tao một giọt nữa, và mày, mày cũng
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uống một giọt, một giọt thôi, đừng tạo nên thói quen, nghe
không?”
Rồi bà lên bờ, đứng gần đứa bé, nước còn nhỏ giọt trên tấm
khăn choàng lưng, nước chảy vào trong áo bà.
”Tao làm việc đầu tắt mặt tối, đến chảy máu trên đầu ngón
tay! nhưng cần gì điều đó, miễn sao nuôi dưỡng được mày
thành người, con ạ!”
Vừa lúc ấy, một bà già hơn chút ít đi đến, bà ăn bận nghèo
nàn, đi chân cà nhắc, trên con mắt mang một cái mạng che, để
che mắt mù, nhưng nó chỉ làm cho người ta càng thêm để ý đến
mục tật của bà. Đó là một bà bạn của bà thợ giặt, thường được
gọi là ”bà què có cái mạng che mắt”. Bà già què ấy nói:
”Khổ thân bạn chưa! bạn chật vật khổ sở lắm phải đứng
luôn dưới nước lạnh. Bạn cần cái gì để cho ấm người lên một
tí, mà ai cũng trách cứ mấy giọt rượu của bạn!
Rồi bài diễn văn của ông Thị trưởng với thằng bé, được bà
kể lại vanh vách, vì bà Maren cà nhắc ấy đã nghe lóm tất cả, bà
rất bất bình vì người ta đã nói với thằng bé những lời xấu xa
kia về mẹ nó, về những hớp rượu bà thường dùng, trong lúc
ông Thị trưởng thiết tiệc đãi đằng bạn hữu, với bao nhiêu là
chai rượu! toàn là thứ rượu ngon và rượu mạnh! họ uống đâu
phải vì khát! Đối với họ, như vậy không phải là uống rượu! Họ
là những người tốt cả mà, chỉ có bạn là chẳng ra cái tích sự gì
thôi!”
Bà thợ giặt nói:
”Thế là ông Thị trưởng có nói như vậy với con hả? - môi bà
run run - mày có một bà mẹ không ra gì! Có thể gia đình ông ta
nói đúng! Nhưng ông không nên nói thế với đứa con nít! Ối
chà! trong cái gia đình ấy, tôi đã chịu bao nhiêu là cay đắng!”
”Bạn đã giúp việc ở đó, từ hồi cha mẹ ông Thị trưởng còn
sinh thời, lâu lắm rồi! bạn đã ăn bao nhiêu là bị muối, bây giờ
có khát thì cũng đúng rồi! - bà Maren phá lên cười - Hôm nay
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có một đại tiệc ở nhà ông Thị trưởng, ông muốn đình lại,
nhưng các món ăn đã làm xong hết rồi! chính anh bồi phòng
nhà ông kể lại cho tôi nghe. Một bức thư vừa từ Kjøbenhavn
đến, báo tin em ruột ông Thị trưởng vừa chết”
”Chết rồi hứ!”- bà thợ giặt la lên, mặt tái mét ”Đúng rồi, - bà già nói - tôi hiểu bạn bị xúc động lắm! Sự
thật là bà đã quen biết ông em ấy lúc bạn còn giúp việc trong
gia đình ấy”
”Ông chết rồi, một con người tốt nhất, hoàn toàn nhất! Chúa
không tạo ra ai là người tốt hơn ông ấy!” - nước mắt chảy dòng
trên đôi má bà - ”Ôi trời, tin này làm tôi quay cuồng đầu óc!
Có lẻ vì tôi vừa đã cạn hết chai! Tôi chịu không nổi rồi, tôi
thấy trong người mệt quá!” – bà đứng tựa vào bàn giặt ”Chúa ơi! bạn ốm thật rồi!” - bà Maren nói - ”Chờ xem một
tí nữa, cơn đau có thể qua đi! - Không, bạn quả thật bị bệnh
rồi! tôi phải dìu bạn về nhà!”
”Nhưng đống áo quần này?”
”Để tôi giặt giúp cho. Nắm lấy cánh tay tôi! Thằng nhỏ ở
đây trông chừng đống áo quần trong lúc chờ đợi. Tôi sẽ trở lại
giặt tiếp. Nào còn có gì nhiều đâu!”
Hai chân bà thợ giặt bước đi chếnh choáng.
”Chắc tôi đứng quá lâu dưới nước lạnh, tôi cũng không
uống không ăn gì hết từ sáng sớm! Tôi bị sốt rồi! Ôi! Chúa ơi!
xin phù hộ cho tôi về đến nhà! Tội nghiệp con tôi!”- rồi bà
khóc Đứa bé cũng khóc, nó ngồi khi thì bên bờ suối, khi thì bên
đống áo quần.
Hai bà dìu nhau đi chầm chậm, bà thợ giặt loạng choạng đi
lên con đường nhỏ, ngang qua trước nhà ông Thị trưởng. Vừa
đến trước nhà này, bà ngã xuống đường. Một bọn người xúm
lại.
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Maren, bà què, chạy vào nhà kêu cứu. Ông Thị trưởng và
tân khách của ông nhìn ra cửa sổ. Ông nói:
”Đúng là bà thợ giặt! bà ta không khát mà lại uống có hơi
quá chén. Bà ấy chẳng ra gì! Thật là tội cho thằng nhỏ dễ
thương của bà! Thật ra tôi thương nó lắm! Bà mẹ thì chẳng ra
cái gì!”
Người ta dựng bà thợ giặt lên, dìu về nhà, đặt bà lên giường.
Bà Maren sốt sắng đi hâm một bát bia với bơ và đường, đó
theo bà, là thứ dược liệu tốt nhất cho người bệnh. Xong rồi bà
ra sông, giặt qua loa áo quần, giặt không sạch lắm, nhưng với
thiện ý. Chẳng qua bà ta chỉ lôi đống áo quần ướt lên, rồi chất
cả vào trong thùng.
Chiều đến, bà ở luôn trong căn phòng nghèo nàn của bà thợ
giặt. Trong nhà ông Thị trưởng đem đến cho người bệnh hai củ
khoai nướng với bơ, và một miếng thịt mặn béo. Đứa bé và bà
Maren dùng hết. Người bệnh chỉ hưởng mùi thơm, thấy cũng
béo bổ, - bà nói thế.
Đứa bé leo lên giường của mẹ nó, nằm ngang dưới chân bà.
Trên mình nó đắp một tấm nệm trải sàn cũ kỹ, may bằng những
dọc vải xanh đỏ nối lại.
Bệnh bà thợ giặt đã có thuyên giảm, thứ bia nóng đem đến
cho bà chút sinh khí, và mùi thơm của bửa ăn cũng giúp sức
khỏe của bà nhiều.
Bà nói với bà Maren:
”Cám ơn lòng tốt của bạn quá! Tôi sẽ kể lại cho bạn nghe
câu chuyện, khi thằng bé đã ngủ say. Hề! hình như nó ngủ say
rồi! Trông nó dễ thương quá với cặp mắt nhắm lại! Nó không
biết tâm trạng mẹ nó ra sao lúc này! - Hồi ấy, tôi giúp việc ở
nhà ông Cố Vấn, thân phụ của ông Thị trưởng ngày nay. Một
hôm, người con út của ông, một sinh viên, trở về thăm nhà. Lúc
bấy giờ, tôi còn trẻ lắm, tôi quá bồng bột, nhưng lương thiện,
điều ấy tôi có thể nói trước mặt Chúa! - Anh sinh viên vui tính
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lắm, hoạt động và dễ mến lắm. Công bằng bác ái nằm trong
dòng máu anh ta! Không có người nào tốt hơn trên trái đất này!
Anh là con của đại gia đình này, còn tôi chỉ là con ở. Nhưng
chúng tôi cũng tự hứa hôn với nhau. Hôn nhau một lần, đâu
phải là tội ác, nhất là khi người ta yêu nhau thật tình! Anh thưa
lại với mẹ anh, bà đối với anh cũng như Chúa đối xử với mọi
người trên cõi đời. Bà rất thông minh, nhiều cảm tình và rất tốt!
- Rồi anh ra đi, sau khi mang một chiếc nhẩn vàng vào tay tôi.
Sau khi anh đi, bà chủ gọi tôi đến, vẻ mặt bà hiền từ nhưng
nghiêm nghị, bà nói với tôi như Chúa phán dạy, bà giảng cho
tôi rõ sự cách biệt xa vời giữa cậu con bà và tôi. Bà nói hợp lý,
hợp tình cảnh. Bà nói: ”Bây giờ thì nó thích vẻ đẹp của mày,
nhưng vẻ đẹp của mày đâu còn mãi được! Mày không có học
thức như nó, mày cũng không bằng trình độ trí thức của nó, và
đó là điều khốn khổ. Tôi rất kính trọng người nghèo. Trước
mắt Chúa, kẻ nghèo có thể có địa vị cao hơn bao nhiêu kẻ giàu
sang khác. Nhưng trong cuộc đời này, đừng nên đi vào con
đường lầm lạc, khi người ta muốn có đời sống đàng hoàng, nếu
không vậy, chiếc xe sẽ đổ xuống, và cả hai đều bị lật nhào! Tôi
biết có anh thợ lương thiện muốn lấy mày, anh Erik, người thợ
làm găng tay ấy! Anh ta góa vợ, không con, nhà khá giả, mày
nên nghĩ đến điều đó!” Mỗi lời nói của bà, là như một nhát dao
đâm vào tim tôi, nhưng bà nói có lý. Tôi nghẹt thở, quá đau
khổ! -Tôi hôn tay bà, rồi khóc nức nở, và còn khóc nhiều hơn
khi tôi trở về phòng, nằm vắt ngang qua giường. Thật là một
đêm khốn khổ, Chúa biết tôi đã đau khổ và tự tranh đấu rất
nhiều.
Vào ngày chủ nhật, tôi đến cạnh bàn thờ Chúa trong nhà
thờ, để cầu xin soi sáng. Rồi xảy ra một sự việc hình như là
tiền định: ra khỏi nhà thờ, tôi gặp ngay Erik, anh thợ làm bao
tay. Tôi không còn lưỡng lự nghi ngờ gì nữa, chúng tôi hạp
nhau về hoàn cảnh cũng như về sinh hoạt, anh ta có đời sống

597
khá giả, tôi đi thẳng đến anh, nắm tay anh, và nói: ”Anh còn
nghĩ đến tôi không?” -”Có, và luôn luôn!”- anh trả lời Tôi nói: ”Anh có thích cô gái đối với anh vẫn có lòng kính
trọng, nhưng không yêu anh. Dĩ nhiên, tình yêu có thể đến
sau!”
”Tình yêu sẽ đến!” - anh nói xong, đưa tay bắt tay tôi Tôi trở lại nhà bà chủ. Chiếc nhẫn vàng người con bà tặng
cho tôi, tôi mang trên ngực trần, tôi không thể đeo vào ngón tay
lúc ban ngày, nhưng chỉ đeo vào lúc đi ngủ. Tôi hôn chiếc nhẫn
ấy cho đến chảy máu môi.
Lúc ấy, tôi trả lại chiếc nhẫn cho bà chủ, và trình với bà
rằng tuần lễ sau, sẽ cử hành lễ cưới của tôi và anh thợ làm găng
tay, trong nhà thờ. Bà chủ ôm tôi vào lòng và hôn tôi - Bà
không nói tôi chẳng ra gì, có lẻ vì thời ấy tôi cũng không đến
nổi tệ lắm như bây giờ. Nhưng tôi chưa nếm mùi khổ sở.
Lễ cưới cử hành ở Kyndelmisse.
Năm đầu, mọi sự đều trôi chảy. Chúng tôi có thể thuê một
người thợ phụ, và một người tập việc, và Maren, bà đã ở để
giúp việc cho chúng tôi”
Maren nói:
”Ồ! bạn thật là một bà chủ hoàn toàn, tôi không bao giờ
quên được sự đối xử hiền từ của bạn và của ông chủ”
”Thời gian bạn giúp việc cho tôi, chúng tôi đang còn trong
thời kỳ khá giả. Chúng tôi không có con - Tôi không bao giờ
gặp lại anh sinh viên kia, à, có chứ, tôi có thấy anh, nhưng anh
chẳng thấy tôi. Lúc đó, anh trở về chốn này dự đám tang của bà
mẹ anh. Tôi nhìn anh đứng bên ngôi mộ, vẻ mặt tái mét và rất
buồn. Đó là vì cái chết của mẹ anh. Về sau, lúc cha anh mất,
anh còn ở quốc ngoại, anh không trở về, và từ đó cũng không
thấy anh về đây nữa. Theo tôi biết, thì anh không hề cưới vợ Anh làm nghề đại tụng ở pháp đình - Anh không còn nhớ đến
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tôi nữa, và nếu anh có gặp tôi, chắc anh chẳng nhìn ra tôi, tôi
trở thành xấu xí lắm. Như vậy là tốt!
Rồi bà kể lại hồi vận đen của bà, tai họa xảy đến cho gia
đình bà. Vợ chồng bà có 500 đống bạc, khi ấy, trong con
đường này có cái nhà rao bán 200 đồng, người ta nghĩ nên phá
nó đi để làm lại một ngôi nhà mới. Chúng tôi liền mua nhà ấy.
Thợ nề, thợ mộc được gọi đến để làm bản chiết trù. Phải cần
thêm 12.000 đồng nữa. Erik, thợ làm găng, có khả năng vay
tiền. Anh vay tiền ở Kjøbenhavn, nhưng chiếc tàu anh đi từ
Kjøbenhavn về, bị chìm, mang theo cả số tiền ấy. Vừa lúc ấy,
tôi vừa sinh đứa bé dễ thương đang nằm ở kia kìa - Cha nó bị
bệnh nặng kéo nhiều ngày. Trong 3 tam cá nguyệt, tôi phải tự
thay áo quần cho ông. Tình trạng kinh tế càng ngày càng kiệt
quệ, chúng tôi phải vay mượn luôn. Tất cả tài sản của chúng tôi
bị mất hết. Rồi cha nó chết! - Tôi làm việc đầu tắt mặt tối để
nuôi con. Tôi đi lau chùi thang gác, giặt áo quần, thứ tốt cũng
như thứ thô cho mọi gia đình, nhưng cũng không khá hơn lên tí
nào. Chúa đã không muốn thế, nhưng rồi Ngài sẽ giải thoát cho
kiếp sống cơ cực của tôi, và sẽ trông nom cho con tôi”
Rồi bà ngủ.
Sáng hôm sau, bà tưởng thấy trong mình có hơi khỏe, bà lại
đi làm việc. Bà vừa đi vào dòng nước lạnh, thì bà bổng bị xâm
xoàng, run lập cập. Bà cố đưa tay ra giữ lấy thăng bằng, bà
bước đi một bước, và ngã xuống. Bà nằm đó, đầu còn gác trên
bờ suối, nhưng chân thì ở trong nước. Đôi guốc của bà, mỗi
chiếc đều có nhận rơm vào cho ấm, lại bị dòng nước cuốn đi.
Bà Maren lúc mang cà phê đến cho bà, thấy bà nằm trong tư
thế ấy.
Ông Thị trưởng có nhắn bảo bà đến ngay nhà ông để ông
dạy việc. Nhưng đã quá chậm. Người ta đi tìm ông thợ làm tóc
giả đến để lấy bớt máu bà, bà đã chết!
Ông Thị trưởng nói:
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”Bà ấy say rượu cho đến phải chết!”
Trong bức thư báo tin người em ông Thị trưởng chết, có bản
di chúc, theo đó, ông em ấy để lại 600 đồng cho vợ ông thợ
làm găng lúc xưa có giúp việc cho cha mẹ ông. Số tiền phải
chia ra làm hai phần, tùy theo hoàn cảnh, một cho bà, một phần
cho con trai bà.
Ông Thị trưởng nói:
”Chắc có điều gì mờ ám giữa ông ta và bà kia. May thay, bà
ta đã chết! Tất cả số tiền này sẽ thuộc về đứa con của bà ta. Tôi
sẽ gởi nó cho một gia đình lương thiện nuôi dưỡng nó, nó có
thể trở thành một anh thợ giỏi!”
Trong những lời nói ấy, chắc có sự ban phúc lành của Chúa.
Ông Thị trưởng gọi đứa con trai của bà đến, hứa sẽ chăm
nom cho nó, nói với nó rằng mẹ nó chết là điều may mắn cho
nó, ”bà ấy chẳng ra gì hết!”.
Người ta mang bà ra nghĩa địa, nghĩa địa của người nghèo.
Bà Maren trồng một cây hồng trên mộ, đứa bé con bà cũng
đứng gần đó. Nó than: ”Mẹ khốn khổ của con ơi!” - nước mắt
nó chảy ra như suối - ”Có phải chăng mẹ ta chẳng ra gì cả
sao?”
Bà độc thân già Maren đưa mắt nhìn trời nói:
”Không, bà ấy rất tốt! tôi biết rõ điều ấy, từ ngày tôi biết bà,
và nhất là trong đêm cuối cùng bà đã tâm sự với tôi. Bà rất tốt,
tôi đoan quyết với cháu như vậy! Và Chúa ở trên trời cũng nói
vậy, thôi cứ mặc cho bọn người muốn nói ”bà không ra gì”, thì
nói!”
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Viên ngọc cuối cùng
( Den sidste Perle )
Đây là một ngôi nhà giàu, một gia đình sung sướng. Tất cả,
từ ông chủ đến bọn tôi tớ, những người bạn nữa, tất cả đều
hoan hỉ, vui vẻ. Trong nhà, vừa sinh ra đứa con nối dõi, một
đứa con trai. Bà mẹ và đứa bé đều mạnh khỏe.
Trong phòng ngủ sang trọng, một ngọn đèn lu mờ. Những
tấm màn lụa quý che các cửa sổ. Nệm trải sàn dày và dịu mềm
như rêu, tất cả đều sắp đặt sẳn sàng cho giấc ngủ, cho sự yên
nghĩ. Và người gác cũng làm như vậy, cũng ngủ và ngủ kỹ.
Mọi sự đều tốt đẹp nhất trong nhà. Vị Thần hộ mạng đứng trên
đầu giường.
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Phía trên, đứa trẻ sơ sinh đang áp mặt vào vú mẹ. Một màn
sao rực rỡ lóng lánh dăng ra, mỗi ngôi sao là một viên ngọc
hạnh phúc. Những bà Tiên hiền lành đều có đem đến mỗi
người một thứ quà sinh nhật cho đứa bé: sức khỏe dồi dào, sự
giàu có, hạnh phúc, tình yêu…Tóm lại, đủ mọi điều tốt đẹp mà
người ta đều mong muốn ở trên cõi đời này.
Vị Thần tuyên bố:
”Tất cả mọi món quà đều đầy đủ ở đây rồi!”
”Không!”- một tiếng gần đó đáp lại, tiếng nói của vị Thần
hộ mạng đứa trẻ - ”một bà Tiên chưa đem quà đến, nhưng bà ta
sẽ mang đến, mang đến một ngày nào đó, dù phải trong nhiều
nhiều năm sau. Viên ngọc cuối cùng còn thiếu!”
”Còn thiếu! không nên để thiếu một thứ gì ở đây cả. và nếu
như vậy, chúng ta phải đi tìm bà Tiên uy quyền đó!”
”Bà ta sẽ đến, sẽ đến một ngày nào đó! Viên ngọc của bà rất
cần thiết để tạo nên một chuỗi ngọc hoàn hảo!”
”Bà ta ở đâu? Nơi trú ẩn của bà là ở đâu? Hãy nói cho tôi đi,
tôi sẽ đến đó, và sẽ mang viên ngọc ấy về đây!”
”Người muốn làm vậy hả?” - Vị thần hộ mạng đứa bé đáp ”Ta sẽ đem người đi đến bà Tiên ấy, dù bà ở đâu, ta cũng sẽ
tìm thấy! Bà không có ở nơi nhất định, bà đến tận cung điện
nhà Vua, và đến cả túp liều tranh của người dân nghèo khó
nhất, đến đâu bà cũng không bao giờ để lại dấu vết. Đến người
nào, bà cũng tặng cho một món quà, dù món quà ấy có thể là cả
một thế giới, hay chỉ là một món đồ chơi trẻ con. Đứa bé mới
sinh này, thế nào bà cũng sẽ gặp nó. Người nói thời gian trôi đi
mà chúng ta chẳng làm gì. Vậy thì chúng ta hãy đi tìm viên
ngọc ấy, viên ngọc cuối cùng của kho tàng này!”
Rồi tay trong tay, họ bay đến nơi mà chính trong lúc này, bà
Tiên đang trú ở.
Đó là một ngôi nhà to lớn, có những hành lang âm u, những
gian phòng trống rỗng, bao trùm trong sự tịch tỉnh kỳ quái. Một
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hàng cửa sổ mở tung, để cho gió mát thổi vào, luồng gió lay
động những bức màn trắng dài.
Ngay ở giữa sàn nhà, đặt một áo quan để mở, trong đó có thi
hài một người đàn bà còn đang trong lứa tuổi đẹp nhất. Những
đóa hoa hồng tươi đẹp phủ kín trên thân thể bà, chỉ để lộ hai
bàn tay nõn nà, thanh cảnh, chấp lại với nhau, và khuôn mặt
quý phái, đổi dạng trong sự chết, với vẻ nghiêm trọng của sự
cúng hiến cho Chúa.
Bên cạnh áo quan, chồng và các con bà nghiêm chỉnh đứng
thành một nhóm. Đứa nhỏ nhất được ôm trong tay người cha:
tất cả gia đình đều đến để vĩnh biệt người chết. Người chồng
hôn tay vợ, bàn tay bây giờ như một chiếc lá phai màu, bàn tay
mới đây đã đem đến cho chồng con bao nhiêu điều săn sóc
trong nghị lực và tình yêu.
Nước mắt nóng hổi chảy từng giọt mặn xuống sàn. Không
một lời nào được nói lên. Im lặng bao trùm một trời đau khổ.
Rồi tất cả đều đi ra, câm nín, chỉ có tiếng nức nở âm thầm.
Trong phòng có một ngọn nến, ngọn lửa nến uốn éo theo
gió, vươn lên một tia nhỏ, đỏ, nhọn. Những người lạ đi vào,
đậy nắp áo quan, đóng đinh vào. Tiếng búa dội vang trong
phòng và các hành lang, dội vào trong các cõi lòng rướm máu.
”Người đem ta đến đâu đây?” - vị Thần hỏi - ”Ở đây nào có
bà Tiên nào, mà sẽ đem viên ngọc cho đứa bé là món quà quý
nhất trong đời!”
”Bà ta ở đây, ngay đây, trong giờ thánh thiện này”, - vị
Thiên thần đáp lại Rồi ông đưa tay chỉ vào một góc phòng, nơi đó hồi còn sinh
tiền, bà mẹ thường ngồi giữa hoa và tranh ảnh, và ở đó, cũng
như một bà Tiên kính yêu của ngôi nhà, bà đã mĩm cười âu
yếm với tất cả, chồng con, bạn hữu. Ở đó, như một tia sáng mặt
trời của ngôi nhà, bà đã gieo ra niềm vui, vì bà là trung tâm và
điểm hội tụ của gia đình. Ngay ở trong góc đó, hiện tại đang
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ngồi một bà lạ mặt, bận áo choàng dài: đó là nổi đau khổ, bà
chủ nhà mới, và từ nay sẽ ngồi vào chỗ ngồi xưa của bà mẹ.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đầu gối bà, và trở thành
một viên ngọc. Viên ngọc lung linh rực rỡ bảy sắc của mống
cầu vồng.
Thiên thần nhặt lấy viên ngọc ấy, và viên ngọc sáng rỡ lên,
long lanh như một ngôi sao bảy lần sáng tỏ hơn.
Viên ngọc của đau thương, viên ngọc cuối cùng, mà người
ta không thể bỏ qua được. Nhờ nó, mà các viên ngọc kia càng
tăng lên ánh sáng và mãnh lực. Đó là ánh sáng của mống cầu
vồng nối liền đất với trời. Một người thân chết đi và lìa xa ta, là
ta được thêm một người bạn trên cõi trời, nơi lòng ta ao ước.
Trong đêm dày dặc của cõi đất, chúng ta ngước mắt lên nhìn
những ngôi sao trên đó, và chúng ta chờ mong ở đó mọi điều
ao ước của ta được thực hiện. Hãy nhìn kỹ viên ngọc đau
thương, trong viên ngọc này, có hai cánh Thiên thần Psyche sẽ
đem ta đi ra khỏi nơi này!
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Cuối trời góc bể
( Ved det yderste Hav )
Hai chiếc tàu lớn được đưa lên tận bắc cực để khám phá
biên giới của địa cầu, và để xem thử con người có thể đến đó
được không. Hai chiếc tàu đi vào vùng ấy đã từ trên một năm
rồi, trong băng tuyết và sương mù, một cách rất chật vật. Mùa
đông đã đến, mặt trời xuống thấp, rồi đây những tuần lễ trôi
qua như trong một đêm dài vô tận. Chung quanh chỉ là một
khối băng liền lì. Mọi chiếc tàu đều bị đóng cứng trong băng,
tuyết cứ lên cao, vài cái nhà được xây lên bằng tuyết, những
ngôi nhà giống hình chiếc tổ ong như những cái thúng úp, cái
nào cũng to lớn như những trại chiến binh, những nhà khác nhỏ
hơn, vừa đủ chỗ hai hay bốn người, nhưng bên ngoài không tối
om, ánh bắc cực quang chiếu lên đỏ và xanh, trông như một
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đám pháo bông rực rỡ vô tận. Tuyết long lanh, đêm ở đây là
một bình minh sáng lạng. Những lúc trời trong sáng, bọn người
bản xứ đến đó, trông họ thật lạ lùng trong bộ áo quần da thú
đầy lông, trên những chiếc xe trượt tuyết, cũng làm bằng từng
mảnh băng. Họ đem đến từng đống da, và sàn nhà tuyết kia sẽ
được trải bằng những tấm thảm da ấm áp. Da cũng dùng làm
chăn đắp, và nệm lông, mà bọn thủy thủ dùng làm giường dưới
mái nhà đá băng.
Ngoài kia, khí hậu lạnh vô cùng, hơn xa vào những mùa
đông giá rét nhất ở xứ ta. Bọn người trên vùng ấy nghĩ rằng ở
quê hương họ, bây giờ đang vào tiết thu. Họ nhớ lại những tia
nóng mặt trời nơi xứ họ, và những ngọn cây lá vàng lá đỏ.
Đồng hồ treo báo hiệu đã về đêm, đã đến giờ đi ngủ. Trong
một ngôi nhà đá băng, hai người đã nằm xuống nghỉ. Người trẻ
nhất có bên mình cái kho tàng quý báu nhất mà bà nội anh đã
tặng cho anh khi ra đi. Đó là quyển Thánh kinh. Mỗi đêm, anh
đặt nó dưới gối, và từ lúc còn nhỏ tuổi, anh đã biết rõ trong
sách ấy có chứa đựng những gì rồi. Mỗi ngày, anh đọc một
đoạn, và luôn luôn, trong lúc ngủ, anh còn nhớ đến những
thánh ngôn đem đến cho anh một nguồn an ủi: ”Nếu tôi mang
đôi cánh của bình minh, nếu tôi ở cuối trời góc bể, Chúa vẫn
còn dẫn dắt tôi, và tay phải của Chúa nắm vững lấy tôi”. Lòng
đầy tin tưởng vào thánh ngôn chân thật, anh nhắm mắt lại, giấc
ngủ và giấc mơ đẹp đẽ đến với anh trong sự khai thị của ý
Chúa. Linh hồn là cái gì sống trong lúc cơ thể ngủ, anh cảm
nhận như vậy, đúng như trong các bài hát xưa rất phổ thông.
Hơi thở dịu dàng, khí ấm mùa hè. Từ trên nệm, người thủy thủ
trẻ nhìn thấy một ánh sáng tỏa lên trên mình anh, như những tia
sáng ngoài kia đã xuyên qua mái nhà tròn bằng tuyết. Anh
ngẩng đầu lên, ánh sáng rực rỡ ấy không phải phát ra từ vách
tường hay từ trên trần nhà, mà là từ hai cánh lớn trên vai một
Thiên thần, anh nhìn vào vẻ mặt hiền từ và rạng rỡ của vị
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Thiên thần ấy. Từ trong những trang sách của Thánh kinh, như
từ nhụy thơm của cành hoa lý, vị Thiên thần đứng lên, dang đôi
tay ra, và những bức tường của ngôi nhà bằng đá bổng nhiên
tan biến trở thành một màn lưới sương nhẹ trải. Những cánh
đồng xanh, những khu rừng xám trên sườn đồi trải rộng ra, như
ở tại xứ anh vào một ngày mùa thu tỉnh mịch đầy tràn ánh mặt
trời. Tổ chim cò trống rỗng, nhưng những trái táo treo lửng lơ
trên cành cây táo hoang, dù lá cây đã rụng hết. Trái cây dã
tường vi đỏ tươi, và chim sáo huýt trong chiếc lồng xanh nhỏ
đặt trên ngưỡng cửa nhà của một nông dân, nơi trung tâm của
xứ anh. Con sáo hót như người ta đã dạy nó, bà anh treo vào
lồng những nhánh cây phiến lộ, như anh đã từng làm. Và cô gái
con ông thợ rèn, trẻ đẹp, đang đứng bên giếng lấy nước, cô
ngẩng lên chào bà già, và bà ra dấu, và đưa ra một bức thư đến
từ nơi xa xôi. Thư đến vào sáng nay, đến từ xứ lạnh xa vời, trên
miền bắc cực, nơi cháu bà đang ở… trong tay Chúa. Rồi hai
người đàn bà vừa cười vừa khóc, trong lúc anh thủy thủ trẻ,
nằm trong băng tuyết, và dưới đôi cánh thiên thần, trong thế
giới thần bí, thấy và nghe hết cảnh tượng ấy, anh cũng cười
khóc với hai người đàn bà kia. Rồi người ta đọc lớn lên, ngay
trong bức thư, những lời Thánh kinh: ”Ở cuối trời góc bể, tay
mặt Chúa nắm vững lấy tôi!” Những tiếng ấy vang lên chung
quanh như một khúc Thánh ca kỳ diệu, và vị Thiên thần trùm
đôi cánh lên người anh, như một bức màn - Giấc mơ đã chấm
dứt - Trong ngôi nhà tuyết, mọi vật chìm trong âm u, nhưng
quyển Thánh kinh còn nằm dưới gối chàng trai trẻ, lòng tin và
hy vọng chứa chan trong tim anh. Chúa ở bên anh, và xứ sở
cũng ở bên anh - ”nơi chân trời góc bể!”
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Cái bùng binh
( Pengegrisen )
Trong phòng bọn nhỏ có rất nhiều đồ chơi. Trên tủ cao, có
một cái bùng binh hình con lợn, trên lưng có một đường xẻ
được nối rộng ra bằng mũi dao, để cho những đồng bạc to có
thể đưa lọt vào. Hai đồng to đã vào trong đó, không kể nhiều
đồng bạc khác nữa. Con lợn đựng đầy quá, không thể lúc lắc
được nữa, hết cả sức chịu đựng của một cái bùng binh lớn. Nó
ở trên tủ cao, nhìn xuống căn phòng. Nó biết rằng với những gì
nó mang trong ruột, có thể mua được tất cả những đồ vật trong
phòng. Nghĩ vậy, nó tự thỏa mãn lắm.
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Những đồ vật khác cũng nghĩ như vậy, nhưng không nói
lên, chúng có nhiều chuyện khác để kháo với nhau. Hộc tủ mở
hé ra, một con búp bê lớn đứng dậy, con búp bê có hơi cũ, cổ
nó đã bị vá một miếng, nó nhìn ra ngoài và nói: ”Mình ra chơi
trò bà lớn, cũng qua thì giờ!”, rồi tiếng ồn ào nổi lên, cho đến
những bức tranh cũng quay mặt vào tường, chúng biết chúng
có lưng bìa, nhưng nghĩ không phải lúc cải cọ.
Đêm đã về khuya, ánh trăng soi qua cửa sổ, đem đến trong
phòng một thứ ánh sáng không tốn tiền. Trò chơi bắt đầu, mọi
đồ vật đều được mời tham dự, kể cả chiếc xe trẻ con, mặc dù
thứ ấy đáng kể vào hạng đồ chơi tầm thường.
Búp bê nói: ”Cái gì cũng có cái tốt của nó, không phải ai
cũng thuộc hạng quý phái hết. Miễn cho công việc được thành
tựu, người ta thường nói vậy!”
Chỉ có cái bùng binh lợn mới nhận được một cái thiệp mời,
nó ở trên cao quá để có thể nghe lời nói, nó cũng không trả lời,
vì nó không đến dự, muốn chơi, thì phải lên trên nó để chơi,
bọn kia rồi cũng phải chịu như vậy, và chúng cũng thi hành
ngay.
Sân khấu nhỏ trò múa rối được dựng lên ngay, quay mặt về
phía công chúng. Bắt đầu bằng một hài kịch, rồi đến trà nước
với những trò chơi tinh thần, mọi người đồng ý bắt đầu bằng
những trò chơi này. Con ngựa đu nói đến chuyện dạy loài ngựa
nói, chiếc xe trẻ con nói về tàu hỏa và tàu thủy chạy bằng hơi
nước…Những câu chuyện đều liên quan đến chuyên nghiệp
của từng vật, điều mà chúng biết rõ hơn hết. Cái đồng hồ treo
nói về chính trị: tíc tắc!...nó biết đã đến giờ nào, nhưng người
ta thì cho rằng nó chạy không đúng lắm. Cây gậy đứng thẳng
mình lên, tự kiêu về cái đầu mút bịt sắt của nó, nhưng người ta
nói rằng nó không thể tự mình bước đi được, trên ghế dài, hai
chiếc gối thêu trông đẹp và ngu ngốc - hài kịch có thể bắt đầu -
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Tất cả ngồi xuống và nhìn, ai ai cũng được dặn rằng phải vỗ
tay, la ó, giống khi mình được thỏa mãn. Chiếc roi tuyên bố
rằng nó sẽ không tróc vào bọn già cả, chỉ tróc vào bọn chưa có
vợ chồng.
Hạt đậu nóng nảy nói: ”Tôi thì tôi nổ bất cứ lúc nào!” ”Phải
có một chỗ đứng nào chứ!” - cái ống nhổ nói Vở kịch không đáng giá nào, nhưng được diễn khá. Nhân
vật quay ra phía khán giả phần được sơn phết của nó: chúng
phải được nhìn bề mặt, chứ không thể quay lưng lại. Chúng
diễn rất hay, ngay phía trước sân khấu, sợi dây điều khiển
chúng dài quá, nhưng nhờ thế mà chúng càng thêm ngộ nghĩnh.
Con búp bê vá cảm động quá, khiến cho cái găm áo nó bị tháo
ra, chiếc bùng binh lợn cũng vậy, theo cách của nó, nó định
làm cái gì cho một diễn viên, đưa tên vào bảng di chúc thư, đặt
trên mình nó khi đem nó đi an táng.
Cuộc vui rất náo nhiệt, đến nổi mọi người bỏ quên việc
uống trà, để tiếp tục trò chơi trí thức, trò chơi bà lớn cũng thuộc
vào loại ấy, đó không phải là vì ác ý, vì đó chỉ là một trò chơi mỗi đồ vật nghĩ đến mình, và nghĩ đến ý tưởng của chiếc bùng
binh, và chính con lợn là người nghĩ xa hơn hết, nó nghĩ đến
bản chúc thư và lễ an táng - đến lúc và nơi những sự việc ấy
xảy ra - thường xảy đến sớm hơn người ta tưởng - Bùm! bổng
nó rơi từ trên tủ xuống - nó rơi xuống đất, vở ra từng mảnh,
những đồng tiền nhảy tưng tưng, những đồng nhỏ quay tròn,
đồng lớn lăn quay, đặt biệt là đồng lát bạc, nó muốn ra ngoài
đời lắm. Rồi nó ra đời thật, bọn kia cũng theo ra, những mảnh
vụn của con lợn đi vào giỏ rác, nhưng trên tủ cao sáng hôm sau
lại có một chiếc bùng binh lớn mới bằng đất, chưa nhận được
gì trong bụng, và như vậy nó cũng không kêu lúc lắc được, do
đó nó giống như mọi vật khác, sự ấy luôn luôn là một sự bắt
đầu - và chúng ta cũng chấm dứt ở đó!

611

612

Ib và cô bé Christine
( Ib og lille Christine )
Gần bờ sông Gudenaa, trong khu rừng Silkeborg, có một
ngọn đồi trông như một bờ thành to lớn, người ta gọi đó là hòn
Mông, dưới chân đồi, hướng mặt về phía tây, từ xưa đến nay
vẫn còn một nông trại nhỏ, đất chai khô cằn. Xuyên qua các
đám ruộng các loại mạch nghèo nàn, người ta trông thấy dãi
cát. Từ nhiều năm qua, những người ở đó ít gieo trồng, họ chỉ
có ba con cừu một con lợn và hai con bò, tóm lại, họ vẫn đủ
sống, và bằng lòng với cái gì họ sẳn có, họ có thể gắng nuôi
thêm vài con ngựa, nhưng họ cũng nghĩ như người dân quê
vùng ấy. ”Ngựa nó ăn luôn cả nó nữa!”- ngựa chỉ gây thêm hao
tốn vì phải săn sóc nó. Jeppe- Jæns tự cấy cày lấy miếng đất
của anh vào mùa hè, và trong mùa đông, anh lại là một người
thợ giày lành nghề. Anh cũng có một thợ phụ, một đứa trẻ giỏi
về nghề tiện những đôi guốc vừa chắc chắn, vừa nhẹ, vừa đẹp.
Hai thầy trò cùng tiện những cái thìa, cái môi bằng gỗ. Nhờ
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vậy, họ cũng có một chút tiền, mọi người không thể bảo rằng
họ là những người nghèo khổ.
Đứa bé trong nhà, tên là Ib, bảy tuổi, là đứa con độc nhất
của ông thợ, cậu thường nhìn cha làm việc, cũng tiện lấy một
khúc gỗ, làm đứt ngón tay chảy máu, và một ngày kia, cậu
cũng làm ra được hai mảnh gỗ trông như hai chiếc guốc nhỏ,
nó định đem làm quà cho cô bé Christine, cô là con gái nhỏ của
ông thợ đóng thuyền. Cô trông dễ thương, và duyên dáng như
con nhà giàu sang, nếu cô được ăn mặc như một cô bé nhà giàu
thì không ai có thể nói được cô là con của một gia đình ở
Lyngtørv, nơi chốn đồng hoang Seisbede. Cha cô ở đó, ông góa
vợ, và thường chèo ghe gỗ đến các nơi câu chạch ở Silkeborg,
lắm lúc xa hơn nữa, đến tận Randers. Không còn ai ở nhà để
trông nom bé Christine, nhỏ hơn Ib một tuổi, nên cô thường
đến chơi với Ib, cùng chèo thuyền gỗ, hay vào trong đám rừng
chổi, hay các bụi nham lê. Lúc mà cha cô phải đi xa đến
Randers, thì cô bé Christine lại đến chơi nhà ông Jeppe.
Ib và Christine rất hòa hợp với nhau, cùng ăn, cùng chơi.
Chúng moi, đào đất, trèo lên cây, hoặc đi dạo cùng nhau. Có
hôm hai đứa trẻ con mạo hiểm leo lên đỉnh hòn Mông, đi vào
rừng để tìm trứng chim mỏ nhát. Thật là một biến cố lớn lao
đối với chúng.
Ib chưa bao giờ đi vào đám rừng chổi, cũng như chưa bao
giờ chèo thuyền trên các lạch hồ của con sông Gudenaa, nhưng
bây giờ cậu ta sẽ làm. Cậu được ông thợ đóng thuyền nhỏ mời
đến nhà ông ấy hôm qua.
Hai đứa bé đến sớm, ngồi trên đống gỗ chất chở trong
thuyền, ăn bánh và trái phúc bồn tử. Ông thợ đóng thuyền
chống sào đẩy thuyền đi, tên thợ phụ giúp ông, thuyền xuôi
dòng nước, đi mau về ngả hạ báu con sông, xuyên qua các ao
đầm có vẻ như bọc kín bởi đám rừng và cỏ lát, nhưng vẫn có
lối đi qua. Có lúc các cây to nghiên mình xuống dòng sông, và
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những cây sồi dâng cành trơ trụi như xắn tay áo lên để khoe
cánh tay gân guốc của chúng. Những cây thủy dương già cổi ở
hẳn trong dòng nước, chỉ còn một ít gốc rễ bám vào bờ ao,
trông như những hòn đảo nhỏ um tùm. Những hoa súng rung
rinh trên mặt nước Thật là một buổi du hành tuyệt diệu. Rồi tất cả đều đến nơi
câu cá lươn chạch, ở đó dòng nước gầm thét khi chảy qua các
cửa cống nước. Ib và Christine tha hồ nhìn ngắm!
Nơi đó, chưa có thành phố, hay xưởng thợ máy nào, chỉ thấy
một nông trại cũ kỹ, không có mấy ai trong trại, chỉ tiếng thác
nước chảy qua cửa cống, và tiếng kêu của vịt rừng làm náo
động cảnh im lặng. Gỗ chất trong thuyền được lấy lên, người
cha của Christine mua một bao lớn lươn chạch, và một con lợn
nhỏ đã được chọc huyết, và chất tất cả trong một cái thùng đặt
ở sau chiếc thuyền.
Lúc trở về, nước ngược, nhưng có gió xuôi, mọi người
trương lên một chiếc buồm là con thuyền đi mau như có hai
con ngựa kéo thuyền.
Khi thuyền đi đến một nơi trong rừng, chỗ gần nhà anh thợ
phụ, người cha chèo thuyền cặp vào bờ, và dặn hai đứa bé hãy
ngồi yên và cẩn thận. Nhưng chúng không ngồi yên được bao
lâu, chúng muốn xem trong thùng con lợn nhỏ và bao lươn.
Chúng nâng con lợn lên, nhưng con vật sa xuống nước, dòng
nước cuốn đem đi mất. Thật là một tai nạn khủng khiếp.
Ib nhảy lên bờ, chạy dọc theo dòng, Christine cũng chạy
theo, gọi:
”Đem tao đi với!”
Chúng đi vào trong bụi rậm, không còn thấy chiếc thuyền và
con sông đâu nữa. Chúng chạy thêm một đoạn đường nữa, rồi
Christine ngã xuống và khóc. Ib nâng cô bé dậy, nói:
”Mày đi theo tao, nhà ở đằng cao kia kìa!”
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Nhưng trên cao cũng không có nhà nào. Chúng đi hồi lâu,
dẫm chân lên lá khô, cành chết, nghe xào xạt dưới bốn bàn
chân nhỏ. Bổng nghe tiếng kêu gọi lớn - chúng dừng lại, lắng
nghe. Vào lúc ấy, một con diều bay qua, kêu lên, thật là một
tiếng kêu dữ tợn, làm cho chúng khiếp hải, nhưng trước mặt
chúng, trong khu rừng, thấy một số không thể tưởng tượng
được loại cây quất rừng. Thật là quyến rũ, chúng dừng lại, ăn
trái quất cho đến tím cả môi và má. Một tiếng kêu gọi khác
vang lên.
”Bọn mình chắc sẽ bị đánh đòn, vì con lợn!” - Christine nói”Chạy về nhà mình đi”, - Ib nói - ”theo lối này trong rừng!”
rồi chúng đi tới, gặp một con đường xe, nhưng con đường
này đâu có dẫn chúng về nhà, bóng tối tràn đến, càng làm cho
chúng kinh sợ, quanh chúng chỉ là một sự im lặng kỳ lạ, thỉnh
thoảng bị khuấy động bởi tiếng kêu rúc của con cú lớn, hay là
tiếng thứ chim lạ mà hai đứa bé không hề biết đến. Cuối cùng,
cả hai đứa bé mắc kẹt trong một bụi rậm. Christine khóc, Ib
cũng khóc, và sau khi khóc một hồi, chúng nằm xuống trên
nệm lá và ngủ quên đi.
Mặt trời lên cao khi chúng thức dậy. Chúng thấy lạnh,
nhưng phía trên cao gần đó, mặt trời chiếu sáng giữa đám cây,
chúng có thể sưởi ấm nơi đó, và Ib nghĩ rằng nó sẽ trông thấy
nhà của cha mẹ nó, nhưng chúng xa nhà lắm, chúng đang ở
một khu rừng khác. Chúng leo lên đỉnh đồi, đến trước một cái
hồ nước trong, ở đó bầy cá rất đông đang lượn lờ tắm ánh
nắng. Chúng nhìn thấy một chuyện bất ngờ gần sát chúng, có
một bụi cây đầy trái phỉ, có cành đến bảy chùm trái. Chúng hái,
đập bể vỏ, và ăn hạt đã bắt đầu cứng - và xảy ra một chuyện lạ
kỳ, hoảng hốt hơn - Từ trong bụi cây đi ra một bà già, mặt xám,
tóc láng và đen, lòng trắng đôi mắt sáng rực như mắt của người
giống Morian bên Phi Châu, bà mang một cái bao trên lưng, và
một cây gậy trên tay, đó là một Bà Bô hê miên.
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Bọn nhỏ không hiểu bà ta nói gì. Bà ta lấy trong bọc áo ra
ba trái phỉ to lớn. Bà nói: ”mỗi trái trong đó đều có nhiều điều
kỳ quái, vì đây là những trái phỉ phù phép!”
Ib nhìn bà ta, trông bà có vẻ người tốt, và thu hết can đảm,
nó hỏi nó có thể xem mấy trái ấy được không. Bà già đưa cả
cho nó, và rồi bà hái trái trong bụi, đến đầy cả bọc áo.
Ib và Christine trố mắt nhìn 3 trái phỉ phù phép.
Ib nói:
”Trong trái này có chiếc xe với những con ngựa không?”
”Có, một chiếc xe vàng với những con ngựa vàng!” - bà già
trả lời ”Ồ! Cho tôi đi!” - Christine nói Ib đưa trái phỉ ấy cho cô bé. Bà già buộc trái phỉ vào cái
khăn đội đầu của cô.
Ib hỏi:
”Trong trái này, có cái khăn đẹp như của Christine không?”
Bà già đáp:
”Có mười chiếc khăn, với nhiều áo đẹp, tất và mũ!”
Christine nói:
”Cho tôi luôn trái phỉ này!”
Ib đưa cho cô trái thứ nhì.
Trái thứ ba nhỏ và đen, cô bé nói:
”Trái này, anh có thể giữ lấy. Nó cũng đẹp đó!”
”Có gì trong đó?” - Ib hỏi Bà già:
”Có cái điều tốt đẹp nhất cho mày!”
Ib giữ chặt trái phỉ ấy. Bà già hứa sẽ trỏ đường cho chúng về
nhà. Rồi bà và hai đứa cùng đi, nhưng tất nhiên, bà đi theo một
hướng ngược với hướng về nhà chúng, nhưng ta không thể
buộc cho bà cái tội ”mẹ mìn”, đánh cắp con trẻ.
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Trong khu rừng không có đường, họ gặp ông quản thủy lâm
Chræn. Ông này nhận ra Ib, và nhờ ông, Ib và cô bé Christine
về được đến nhà của Ib.
Mọi người trong nhà đã lo lắng nhiều về chúng, nhưng ai
cũng tha thứ cho hai đứa bé, mặc dù chúng đáng đánh đòn vì
đã để rơi mất con heo, và đi lang thang, phiêu lưu.
Christine trở về khu rừng chổi, và Ib ở lại nông trại nhỏ.
Việc anh làm đầu tiên, vào tối hôm ấy, là đem trái phỉ ”trong
đó có cái gì tốt đẹp nhất cho mày” ra xem. Anh đặt nó giữa
cánh cửa và khuôn cửa, khép cánh cửa lại, hạt phỉ vỡ ra, nhưng
không thấy có cái nhân nào trong đó, trái phỉ chứa đầy bụi và
đất mủn, người ta nói nó đã hư thối đi rồi.
Ib nói: ”Hừ, đáng ra là ta phải nghĩ đến điều đó chứ! Làm
sao trong một trái phỉ như thế này mà đủ chỗ cho ”những cái gì
tốt đẹp nhất” được? Christine cũng sẽ chẳng có áo đẹp, xe ngựa
vàng với hai trái phỉ của nó”
Rồi mùa đông đến, và năm mới đến.
Nhiều năm trôi qua.
Ib phải đi học Thánh kinh, và ông giảng sư lại ở xa. Một
hôm, vào độ ấy, người chủ thuyền chở mướn, đến chơi nhà Ib,
và kể ra rằng cô bé Christine sẽ đi giúp việc cho người để tự
nuôi sống, và cũng là một sự may mắn vô cùng cho cô, được
vào một gia đình tốt. Nghĩ coi, cô ta sẽ ở với những người chủ
giàu có ở Herning, về phía tây. Cô ta sẽ giúp đỡ bà mẹ, cho đến
khi cô quen việc, và khi cô đã được chịu lễ Kiến Tín, gia đình
chủ quán sẽ giữ cô ở lại luôn.
Ib và Christine từ giã nhau. Người ta gọi chúng là hai kẻ vị
hôn. Khi ra đi, Christine nói với Ib rằng cô ta còn giữ hai trái
phỉ mà anh đã đưa cho cô, lúc bị lạc đường trong rừng, và còn
giữ trong rương cô những chiếc giày gỗ mà anh đã tiện cho cô,
lúc hai đứa còn bé tí. Rồi hai người chia tay nhau.

618
Ib chịu lễ Kiến Tín, nhưng anh vẫn ở lại nhà mẹ anh, vì anh
đã trở nên một người thợ giày lành nghề, và về mùa hè, anh cày
cấy đám đất nhỏ của gia đình, bà mẹ chỉ còn anh, để làm những
việc ấy, cha anh đã mất rồi.
Người ta rất ít nghe tin tức của cô Christine, thảng hoặc chỉ
có người đem thơ hay một người đi câu cá nói đến: Cô vẫn còn
ở với gia đình chủ quán giàu có, và khi cô chịu lễ Kiến Tín, cô
có gởi một bức thư về cho cha cô, với lời nhắn thăm thân mật
đến Ib và mẹ anh. Trong thư cô có nói đến 6 cái áo ngắn, và
một bộ áo quần đẹp mà hai ông bà chủ đã tặng cô vào dịp lễ.
Đó là những tin tốt đẹp.
Vào mùa xuân sau, một hôm có người gõ cửa nhà mẹ con
Ib, đó là ông chủ thuyền buôn cùng với Christine, cô đến viếng
thăm một ngày thôi, nhân dịp buổi đi Them, tiền đi và về đều
được người ta đài thọ cho. Cô đẹp như một thiếu nữ sang trọng,
cô mặc một bộ áo quần may cắt rất vừa vặn, hợp với cô. Cô
trang sức đồ đẹp, trong lúc Ib vẫn mặc bộ áo quần cũ kỹ hằng
ngày. Anh không nói lên được một lời nào, anh nắm tay cô,
xiết chặc, anh rất đổi sung sướng, nhưng anh không thể cử
động được cái lưỡi của anh, cô thiếu nữ Christine thì nói
chuyện nhiều, cô biết kể chuyện lắm, cô ta hôn lên môi anh,
nói:
”Anh khó nhận ra tôi lắm nhỉ?”
Có lúc chỉ có hai đứa đối diện nhau, và anh đang nắm tay
cô, tất cả những gì anh có thể nói chỉ là:
”Cô đã trở thành như một bà sang đẹp, mà tôi thì có vẻ tồi
tàn quá! Trời! tôi nghĩ đến cô không kể xiết, Christine, và luôn
luôn nhớ những ngày tốt đẹp như xưa!”
Rồi họ trèo lên hòn Mông, tay trong tay, và nhìn ra xa, qua
con sông Gudenaa, đến rừng chổi Seisbede, với những đám
ruộng chổi to rộng, nhưng Ib không nói gì cả, mặc dầu trong
thâm tâm anh, anh nghĩ rằng Christine sẽ là vợ của anh. Người
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ta đã gọi hai đứa là vị hôn từ thủa bé thơ. Theo anh, thì anh và
cô đã hứa hôn với nhau, dù không một ai tự nói ra điều đó.
Chỉ còn vài giờ nữa để sống gần nhau, cô phải trở về Them,
để đáp xe về phương tây sáng sớm mai. Cha cô và Ib theo cô
đến Them. Đêm ấy trăng sáng, và khi đến nơi, Ib còn nắm tay
Christine, anh không thể bỏ ra được, hai mắt anh long lanh, lời
nói không thể tuôn ra, nhưng anh chỉ muốn nói lên những gì
chứa đựng trong tim anh: ”Có phải là cô đã nhiễm thói quen
trang sức quá sang trọng, và cô có thể nghĩ đến trở về sống
trong cái nhà của mẹ tôi, với tôi là người chồng không? Chúng
ta sẽ là vợ là chồng - nhưng chúng ta cũng có thể chờ đợi thêm
một chút!”
”Phải, chúng ta còn có nhiều thì giờ mà Ib!”
Cô xiết chặt tay anh, và anh hôn cô trên môi.
”Tôi tin anh đó Ib! Tôi nghĩ là tôi yêu anh, nhưng ta phải để
qua một đêm đã!” - Christine nói Rồi chúng chia tay nhau. Ib nói với ông chủ thuyền buôn
rằng anh và Christine có thể nói là những vị hôn thê rồi. Ông
chủ thuyền nói ông cũng nghĩ như thế từ lâu rồi. Ông theo Ib
về nhà, ngủ cùng một giường, từ đó không nói gì đến chuyện lễ
hứa hôn nữa.
Một năm trôi qua. Hai bức thư được trao đổi giữa Ib và
Christine. ”Trung thành cho đến chết”, mấy chữ ấy luôn luôn
đặt trên chữ ký.
Một hôm, người chủ thuyền buôn lại đến, ông gởi lời chào
của Christine đến Ib, điều mà ông muốn nói lần này khó mà
được nói ra, đối với Christine, cái gì cũng tốt đẹp cả, quá tốt
đẹp là đằng khác, vì cô ta là một thiếu nữ đẹp mà mọi người
đều mến thương. Cậu con của ông bà chủ quán về thăm nhà.
Cậu ta có một chỗ làm khá trong một sở lớn ở kinh đô
Kjøbenhavn, tại bàn giấy. Nhìn thấy Christine, cậu rất vừa ý,
và cô cũng vậy. Cha mẹ cậu cũng không trở ngại gì. Nhưng
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Christine thì quá buồn khổ nghĩ rằng chắc chắn là Ib nghĩ đến
cô nhiều. Cô có nghĩ đến từ chối hạnh phúc - ông chủ thuyền
nói vậyIb lúc ban đầu, không nói lên được chữ nào, anh trở nên tái
trắng như một tấm vải, anh lắc đầu một tí, rồi nói:
”Christine không nên xua đuổi hạnh phúc!”
Ông chủ thuyền nói:
”Vậy anh nên viết cho cô ấy một vài chữ!”
Và Ib viết, nhưng anh không thể sắp đặt chữ theo ý muốn,
anh xóa đi, rồi xé bỏ - một bức thư cho Christine cuối cùng
cũng được viết xong vào sáng hôm sau, và đây là bức thư:
”Tôi có đọc thư cô viết cho cha cô, và tôi nghĩ rằng mọi việc
đang đến với cô, là rất tốt cho cô, không có gì tốt hơn được
nữa! Hãy hỏi con tim cô, Christine! và nghĩ đến những gì đang
chờ đợi cô, nếu cô lấy tôi, tôi chẳng có gì hết cả. Đừng nghĩ gì
đến tôi và đến cái thân phận của tôi, mà chỉ nên nghĩ đến điều
lợi lạc cho cô. Cô không dính líu với tôi một lời hứa nào, và
nếu cô có một lời hứa như vậy trong tim cô, thì tôi đã xin xóa
bỏ lời hứa ấy đi. Chúc cô được mọi sự sung sướng trên đời, cô
Christine! Chúa sẽ cho tôi một sự an ủi trong tim tôi.
Với tất cả tình bạn thân thiết của tôi,
Ib”
Thư được đưa đến cho Christine, cô nhận lấy nó.
Lời công bố kết hôn được công bố buổi sáng, trong nhà thờ
ở rừng chổi, và ở Kjøbenhavn, nơi cư ngụ của người vị hôn
phu, cô đến đó với mẹ chồng, vì anh kia bận quá nhiều việc,
không thể đi xa quá Jylland. Christine nhắn cha cô đến gặp
nhau tại làng Funder, nơi gần nhất đối với ông. Tại đó, hai cha
con từ giã nhau.
Vài lời được bàn tán về chuyện ấy, nhưng Ib không nói gì
hết. Anh ta trở nên xa xôi hơn, chìm đắm trong suy tư, mẹ già
anh nói vậy.
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Thật vậy, Ib trở nên nghĩ ngợi nhiều, anh nghĩ đến 3 trái phỉ
lúc còn bé đi lạc trong rừng, được bà già bô hê miên cho, anh
tặng cho Christine 2 trái. Đó là hai trái ước. Christine muốn có
xe ngựa vàng, và áo quần rực rỡ, thì nay cô đã có đủ. Cô đã có
tất cả điều đẹp đẽ ấy ngay ở kinh đô của Vua. Lời cầu ước của
cô đã được thực hiện! - Trái phỉ của Ib chỉ chứa có đất màu đen
”cái gì tốt đẹp nhất cho mày!” bà già đã tuyên đoán! - Phải,
điều ấy cũng đang thực hiện. Đất bùn đen, là cái tốt đẹp nhất
cho anh. Anh hiểu rõ ý của bà già: trong đất đen, trong sự bí
mật của nấm mồ, đó là cái gì tốt đẹp nhất cho anh lúc bấy giờ!
Năm tháng trôi qua - không nhiều, nhưng dài quá theo Ib
nghĩ, hai ông bà chủ quán chết, người trước, kẻ sau theo liền
nhau. Tất cả gia sản, hàng vạn, hàng vạn quan tiền, được truyền
qua cho người con trai. Phải rồi, Christine sẽ có xe ngựa bằng
vàng, và áo quần rực rỡ.
Trong hai năm kế đó, không có bức thư nào của Christine.
Đến khi cha cô nhận được một bức thư của cô, thì thấy thư ấy
không phải do môt người giàu sang và mãn nguyện viết ra. Tội
nghiệp cho Christine! cô và cả chồng cô không biết tự chế, tiêu
xài quá phung phí, nên cái gia sản to lớn kia đội nón ra đi, như
nó đã đến với họ! Cái gia sản ấy không đem hạnh phúc cho họ.
Và rồi rừng chổi nở hoa, rồi rừng chổi khô héo. Tuyết tràn
ngập vùng rừng Seishede, nơi Ib ở nhiều mùa đông. Mặt trời
mùa xuân chiếu lên, và Ib đẩy mạnh cái lưỡi cày vào đất. anh
thấy như lưỡi cày đụng vào một cái gì cứng rắn như đá lửa, rồi
bay lên một tảng đá đen. Ib nắm lên và nhận biết đó là một tảng
kim khí. Chỗ kim khí đụng vào, thì thấy láng bóng, và sáng
chói. Đó là chiếc vòng đeo tay to, nặng, cổ kính bằng vàng.
Ngôi mộ của một vị Chúa nào đã được khám phá, bao nhiêu đồ
trang sức quý giá được moi lên. Anh đưa trình cho ông Mục sư,
ông nói những cái đó thật là đẹp, vô giá. Rồi Ib lại đưa trình
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ông Tòa ở quận, ông này viết một bản phúc trình lên kinh đô,
và khuyên Ib nên tự mình mang những vật quý giá ấy lên đó.
Ông Tòa nói:
”Anh đã tìm thấy trong đất tất cả những gì tốt đẹp nhất cho
anh!”
”Tốt đẹp nhất!” Ib tự bảo - tốt đẹp nhất cho ta, và ở ngay
trong đất! - Bà già bô hê miên cũng nói đúng về ta, vì cái này
là ”cái tốt đẹp nhất!”
Rồi Ib lên tàu thủy đi từ Aarhuus đến Kjøbenhavn, đối với
anh, như cả một cuộc vượt đại trùng dương, từ trước đến nay,
anh chỉ đi thuyền trên bờ hồ sông Gudenaa.
Anh đến kinh đô. Người ta trả cho anh giá tiền bửu vật anh
đã tìm ra. Thật là một số tiền lớn, 600 đồng vàng.
Ib đi trong thành phố to lớn, nơi người ta dễ lạc đường. Ib
chỉ quen với những khu rừng bao bọc đám ruộng chổi
Seisbede.
Một buổi chiều, khi Ib sắp sửa rời kinh đô để trở về
Aarhuus, anh đi lạc trong các ngõ đường, anh hướng về một
chiều ngược với chiều anh muốn đến, và qua cầu Knippel, đến
Christianshavn, đáng ra là phải đi về phía tường thành cửa tây.
Anh cũng đã hướng về phía tây, nhưng lại không đúng chỗ anh
muốn đến. Trên đường không có người nào qua lại. Lúc đó,
một đứa bé gái từ trong một ngôi nhà nghèo khó chạy ra, Ib hỏi
cô bé đường. Cô bé nhìn anh, vẻ lạ lùng bỡ ngỡ, không nói
được câu nào, rồi oà lên khóc. Anh hỏi vì sao cô khóc. Cô bé
nói gì anh chẳng hiểu. Vì anh đứng dưới ngọn đèn đường, anh
nhìn rõ mặt cô bé, anh bổng thấy bàng hoàng xúc động, vì cô
bé đúng là hình ảnh của cô bé Christine, theo như ký ức của
anh hồi tưởng lại thời kỳ hai đứa còn bé bỏng.
Anh đi vào ngôi nhà nghèo khó, cùng với đứa bé. Anh leo
lên bậc cấp mòn, đến một căn phòng ngay dưới mái nhà.
Không khí ở đó oi ả, nặng nề, không có chút ánh sáng nào.
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Trong góc phòng, anh nghe có tiếng thở dài, và hơi thở khó
nhọc. Anh đánh lên một que diêm. Đó là người mẹ của cô bé,
đang nằm trên một cái giường tồi tàn.
Ib nói:
”Tôi có thể giúp gì cho bà được không? Cô bé đưa tôi vào
đây, nhưng tôi cũng là kẻ xa lạ đối với thành phố này. Có
người láng giềng nào, hay một ai, mà tôi có thể mời đến đây?”
Rồi anh nâng đầu người đàn bà lên.
Đúng là Christine của rừng chổi Seisbede!
Tên của cô không hề được nhắc nhở đến từ bao năm nay
trên ngôi nhà của Ib ở Jylland, vì điều đó làm xao động lại lòng
anh đã yên tỉnh, vả lại tiếng đồn đải không được tốt đẹp, và
đúng vậy: tất cả tiền của chồng cô hưởng được của cha mẹ anh
ta, làm cho anh trở nên kiêu căng và sống hổn độn. Anh bỏ
việc làm, đi du lịch xứ ngoài trên 6 tháng, rồi trở về, vay nợ
nần, lại tiếp tục sống bừa bải. Chiếc xe nghiên mãi rồi cũng
phải đổ xuống. Những người bạn chơi bời anh tiếp đãi huy
hoàng lúc trước, đều cho rằng anh đang gánh chịu hậu quả tai
hại ngày nay, vì anh đã sống như một tên điên!- Xác chết của
anh được tìm thấy một buổi sáng trên con sông đào ở vườn cỏ
nhà Vua.
Christine cũng mang cái chết trong cô. Đứa con nhỏ nhất
của cô, chỉ mới vừa được 6 tuần lễ, mang thai trong cảnh sung
túc, chết đi trong cảnh nghèo khó, đã nằm yên trong mộ, và
Christine cũng đang hấp hối, cô quạnh, trong một gian phòng
tồi tàn. Sự nghèo khó ấy, cô có thể chịu đựng được hồi cô còn
trẻ tuổi, chốn rừng chổi ở Seisbede, nhưng bây giờ, quá quen
thuộc với cuộc sống huy hoàng, cô cảm thấy không thể chịu
đựng được nổi. Đứa con đầu của cô, cũng tên Christine, chịu sự
đói khổ cùng cực với cô, chính đứa bé ấy đã đem Ib vào gian
phòng tồi tàn khốn khổ.
Cô Christine phều phào:
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”Tôi sẽ chết đi, để lại đứa con côi khổ sở. Nó sẽ ra sao?”
Rồi cô không thể nói gì được nữa.
Ib đánh lên một que diêm nữa, thắp lên một mẫu đèn cầy,
đem lại chút ánh sáng trong gian phòng thê thảm. Anh nhìn đứa
bé, và thấy lại Christine trong hồi tuổi trẻ. Anh nghĩ có thể đối
xử rất tốt với đứa bé, vì lòng thương tưởng đến Christine, rất
tốt với đứa bé mà anh chưa hề quen biết ấy. Người đàn bà hấp
hối nhìn anh, mắt nàng mở to ra - Nàng nhìn ra anh chăng?
Anh cũng chẳng biết nữa. Anh không nghe nàng nói một lời gì
nữa.
x
Và đây là cánh rừng trên bờ sông Gudenaa, cạnh rừng chổi
Seisbede. Trời u ám, cây chổi không còn hoa, những cơn dông
từ phương tây thổi lại, xua những ngọn lá vàng của rừng vào
lòng sông, trên ruộng cỏ, vào ngôi nhà tranh bây giờ do người
lạ ở.
Và ở dưới chân hòn Mông, che khuất trong đám cây cao,
một ngôi nhà nhỏ sơn trắng. Bên trong, than bùn cháy đỏ trong
lò sưởi. Bên trong, ánh mặt trời chiếu sáng, và từ hai con mắt
trẻ thơ, đôi môi đỏ tươi cười, hót như chim sơn ca vào mùa
xuân ấm áp. Căn phòng linh động, vui tươi. Bé Christine ở đó.
Christine ngồi lên đầu gối của Ib. Và Ib đối với cô bé, vừa là
cha vừa là mẹ. Cha mẹ cô đều đã mất đi, như một giấc mơ, một
giấc mơ đối với đứa bé, và cũng là một giấc mơ đối với người
đàn ông đứng tuổi. Ib đang ngồi trong ngôi nhà của anh, sạch
sẽ, đơn giản, xinh xắn, anh rất thoải mái. Mẹ cô bé đang nghỉ ở
nghĩa địa nghèo ở kinh đô.
Ib có vàng trong rương, người ta nói vậy, vàng lấy ra từ đất
đen, anh cũng còn bé Christine!
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”Con đường danh vọng gai góc”
( ”Ærens Tornevei” )
Có một câu truyện xưa: ”Con đường danh vọng gai góc, là
con đường của một ông thợ săn, tên là Bryde, thật sự đã đạt
đến danh vọng và danh tiếng, nhưng không phải không trải qua
nhiều gian truân, nguy hiểm đến tánh mạng”. Nhiều người
trong bọn ta lúc nhỏ chắc đã nghe truyện ấy, có thể là vào lúc
lớn hơn, họ đã đọc truyện ấy, trong khi hồi tưởng lại những
chông gai bí hiểm trên bước đường của họ, và những nổi gian
truân lớn của họ. Truyện và sự thật, quả là giống nhau, những
truyện trên quả đất này, đều có đoạn kết tốt đẹp, mà trong sự
thật chỉ đạt đến ngoài cuộc đời và trong vĩnh viễn của thời
gian.
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Lịch sử của thế giới là một ngọn ảo đăng, nó chiếu lên hình
ảnh sáng sủa trên nền đen của hiện tại, hình ảnh của những
danh nhân của nhân loại, những vị tử vì thiên tài đều đã theo
con đường đầy chông gai của danh vọng. Vào thời nào, vào xứ
nào, cũng nói lên những hình ảnh rực rỡ ấy, nhưng mỗi hình
ảnh chỉ chiếu lên một lúc ngắn. Mỗi chốc lát như vậy là một
cuộc đời dài, với những đấu tranh và thành công. Chúng ta hãy
nhìn đây đó vài nhân vật trong đám người tử đạo ấy, số người
ấy càng ngày càng nhiều hơn khi quả đất này tan biến.
Đây là một thính phòng chật ních, vở kịch ”Mây” của
Aristophane đổ lên công chúng khán giả một trận vui cười và
châm biếm đầy tràn. Trên sân khấu, con người nổi tiếng nhất ở
Athen được đem lên chế diễu về hình hài và về cả tinh thần,
con người đã là tấm khiêng giữa nhân dân chống lại 30 kẻ độc
tài thời ấy: Sokrate, người đã cứu được Alcibiades và
Xenophon trong một trận đánh rầm rộ, người mà trí óc đã vượt
qua những vị Thần thánh thời cổ xưa, cũng hiện diện lúc đó.
Ông tự chỗ ngồi dựng lên, tiến ra để cho bọn khán giả Athen
thấy ông có đúng với hình dáng khôi hài đang dựng lên trên
sân khấu hay không? Ông đứng thẳng trước đám người ấy, và
như ngự trị trên họ.
Cây độc cần xanh, dòn tan và độc hiểm, chính cây này mới
là biểu hiệu của Athen, chứ không phải là cây cảm lâm!
Bảy thành phố tranh dành nhau về nơi sinh trưởng của
Homer, - ít nhất là từ ngày ông tạ thế - đây, ông đứng đây, hãy
nhìn ngắm ông đi!- Ông đi khắp các thành phố, đọc thơ ông để
kiếm sống, âu lo về ngày mai nhuộm trắng mái tóc ông! - Ông,
con người oai danh lừng lẩy, mù và cô đơn, gai nhọn của cây
độc cần xé nát áo quần của ông Vua và các Linh mục! Những bài hát của ông còn lưu truyền mãi mãi, nhờ các bài
hát ấy mà mọi người mới biết đến các vị thần thánh và anh
hùng thời cổ xưa.
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Những làn sóng hình ảnh biến hiện từ phương đông đến
phương tây, cách xa nhau trong thời gian và không gian, tất cả
đều theo một con đường đầy chông gai của danh vọng, trên đó,
cây gai nở bông chỉ để trang điểm cho ngôi mộ của họ.
Dưới bóng cây dừa, những con lạc đà mang tải nhiều thứ đồ
nghề và nhiều kho tàng khác đang đi đến. Đó là quà của Vua
trong xứ gởi tặng con người đã có những bài hát tình cảm nhân
dân, mà sự ganh ghét và dối trá đã lưu đày đi xa, con người đó
đã được tìm lại - Đoàn lạc đà đi đến gần thành phố nhỏ, nơi
ông bị lưu đày. Từ cửa thành, người ta đưa ra một chiếc áo
quan nghèo nàn, làm dừng lại bước tiến của đoàn công phẩm.
Người chết trong đó, chính là người họ đang tìm gặp: Firdusi đó lại là con đường của danh vọng gai góc.
Kìa, con người Phi châu, nét mặt thô tháp, môi dày, mình
đầy lông, đang ngồi trên bậc cấp bằng cẩm thạch của kinh đô
xứ Bồ Đào Nha, và đang khất thực - Đó là tên nô lệ trung thành
của Camoens, không có tên đó và những đồng tiền, đồng tiền
người ta vứt cho nó, thì thầy của nó, tác giả các bài hát Lusia sẽ
phải chết đói mất.
Ngày nay, một ngôi đền đồ sộ được dựng trên nấm mồ của
Camoens.
Đó lại cũng là một hình ảnh nữa.
Sau những chấn song sắt, người ta nhìn thấy một người, mặt
tái mét như những xác chết với chòm râu dài tua tủa. Người ấy
la lên:
”Ta đã phát minh được một điều vĩ đại nhất từ bao nhiêu thế
kỹ! Thế mà người ta đã giam ta ở đây trên 20 năm nay!”
”Người đó là ai?” ”Một tên điên!” - bọn gác tù nói - ”Thật
không biết bao nhiêu là ý tưởng rồ dại đã đi qua đầu óc của
một con người: ông ta nghĩ rằng con người có thể dùng sức hơi
nước để giao thông!”
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Salomon de Caus, người đã phát minh ra sức mạnh của hơi
nước, bằng một thứ trực giác mơ hồ khiến Richelieu không
hiểu nổi, đã chết trong nhà thương điên.
Và đây là Columbus, một ngày kia bọn trẻ trong phố đã đuổi
theo chế nhạo, chỉ vì ông muốn tìm ra một thế giới mới - Ông
đã tìm ra: tiếng chuông hoan hô cuồng nhiệt vang lên trên bước
đường về nước, nhưng rồi tiếng chuông ghen ghét lại còn vang
dội to hơn! Con người đã tìm ra một thế giới mới, con người đã
xây lên trên bể cả một châu Mỹ giàu sang, và đem dâng cho
Vua món quà vô giá ấy, lại được tưởng thưởng bằng những
giây xích sắt, mà ông muốn mang theo trong áo quan, vì đó là
biểu hiệu của loài người, và chứng tích của cách đối xử bạc bẻo
của thời đại!
Những hình ảnh chen chúc nhau, con đường danh vọng
chông gai đầy rẩy bao nhiêu là hình ảnh ấy.
Trong bóng tối mù mịt, một người ngồi đó, con người đã đo
được chiều cao của núi trên mặt trăng, con người đã đi vào vũ
trụ tinh tú, con người phi thường đã thấy và nghe được tinh hoa
của thiên nhiên, đã cảm thấy quả đất quay dưới chân mình:
Galilei. Đui và điếc, ông ngồi đó, lưng cong dưới số tuổi, mình
bị gai nhọn của sự thống khổ đâm nát vì bắt buộc phải tự thú
nhận. Ông không còn đủ sức đưa chân lên được, cái chân mà
một ngày nọ, ông đã dẫm mạnh xuống đất để la lên, khi lời nói
thật của ông đã bị xóa đi: ”Dù sao, quả đất cũng quay!”
Và đây là một người đàn bà, lòng trong trắng như trẻ con,
đầy đức tin và nhiệt thành - Cô trương cao ngọn cờ, cầm đầu
đội quân trong chiến trận, cô đã đem lại cho tổ quốc cô sự
chiến thắng và giải thoát. Tiếng hoan hô vui sướng vang lên và giàn hỏa cũng được dựng lên: Jeanne d Arc, mụ phù thủy bị
thiêu sống! - Phải, cho đến những thế kỹ sau đó, người ta cũng
còn khạc nhổ trên đóa hoa bách hợp ấy. Voltaire, trí óc ác độc,
đã ca tụng ”LaPucelle” (cô gái đồng trinh).
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Trong thành Viborg, hàng quý tộc Đan Mạch đốt cháy bản
điều luật của Vua - Ngọn lửa hừng hực cháy, chiếu sáng kẻ làm
luật của thời đại, dội vào căn nhà tù âm u, một tia sáng vinh
quang, trong nhà tù, ông Vua ngồi dó, lưng còng, tóc hoa râm,
ngón tay xoa xoa trên vết nứt của cái bàn đá, ông Vua mới đây,
đã ngự trị trên ba nước, ông Vua dân chủ, bạn của hàng trưởng
giả và dân quê: Christian ÌI. Ông là một vị bạo chúa: lịch sử
ông được kẻ thù ông viết ra. Chúng ta nhớ lại 27 năm tù cấm
của ông, và cũng không quên những tội ác đẩm máu của ông.
Một chiếc tàu lìa bến Đan Mạch, một người đứng bên cột
buồm lớn, nhìn chiếc đảo Hveen lần cuối, đó là Tycho Brahe,
người đã đem danh hiệu nước Đan Mạch lên tận trăng sao, và
đã được tặng thưởng bằng sự chưởi bới và thất vọng - Ông đi
đến một nước xa lạ. ”Trời đất mênh mang, ta còn cần gì hơn
nữa!”. Ông nói thế. Ông đi ra xứ ngoài, được trọng vọng nhất
thời, và được tự do. ”Hỡi ơi, tự do! nếu người ta không bị nô lệ
bởi những nổi thống khổ vô biên!” Tiếng than dài ấy đã truyền
đi qua thời gian. Một bức tranh đặc biệt!
Griffenfeldt, Đan Mạch bị xích lại trong núi đá ở
Munkholm.
Chúng ta đang ở châu Mỹ, trên bờ một con sông lớn, một
bọn người xúm xít quanh bờ: một chiếc tàu sẽ đi ra trong gió
ngược, chiếc tàu ấy sẽ là một sức mạnh chống lại sức mạnh của
thiên nhiên. Robert Fulton là tên con người đã làm được điều
đó. Chiếc tàu tiếp tục chạy đi - nó dừng lại - công chúng cười
chế nhạo, la ó, con người cha đẻ của sự phát minh cũng than:
”Kiêu căng, điên rồ! nó thật đáng kiếp! Cái đầu óc điên rồ này
phải được đem nhốt lại!”
Rồi bổng người ta nhổ ra một chiếc đinh nhỏ đã làm cho bộ
máy tàu dừng lại chốc lát, và bánh xe lại quay, guồng gàu đẩy
lui sức cản của nước - chiếc tàu lại tiến lên! - Động cơ chạy
bằng hơi nước đã đổi giờ thành phút, giữa xứ này và xứ khác!
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Nhân loại hỡi! người có hiểu được nổi hân hoan của giây
phút ấy, phút giây mà trí óc đã làm tròn sứ mệnh của nó, đó là
giây phút mà tất cả những vết thương do chông gai trên đường
danh vọng được hàn gắn lại, và được thay thế bằng nổi thống
khoái, sức khỏe, mãnh lực và ánh sáng. Sự hổn tạp đã trở thành
một hòa điệu, con người thấy được ơn Chúa ban cho một
người, để người đó truyền ra khắp cả.
Con đường chông gai của danh vọng đã thành ra một vòng
hào quang bao trùm thế giới. Sung sướng biết bao cho con
người được chọn để đi trên con đường ấy, thuộc về số người đã
vô vị lợi mà bắc được cây cầu giữa Chúa và nhân loại.
Với đôi cánh uy mãnh, tinh thần của lịch sử bàng bạc trong
thời gian, và cho ta thấy những hình ảnh huy hoàng như nền
sáng trong đêm tối, trên con đường danh vọng đầy chông gai!
Sự kiện ấy đem lại cho ta lòng can đảm, sự an ủi và tình
thương súc tích. Con đường đầy chông gai ấy không đưa đến,
như trong câu chuyện cổ, những niềm vui và danh vọng ở chốn
trần gian này, mà lại nhắm vào cái gì cao hơn trong vĩnh viễn.
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Cô gái Do Thái
( Jødepigen )
Ở trường học dành cho người nghèo, trong bọn trẻ con học
sinh, có một cô bé Do Thái. Cô rất hiền lành, trí óc lanh lợi,
thông minh nhất lớp. Nhưng cô không thể theo lớp giáo lý
được, trường này là một trường thuộc Thiên Chúa giáo.
Cô có thể mở ra trước mắt quyển sách địa lý, để học, hay
làm bài toán, những công việc ấy cô làm rất chóng vánh, mọi
việc đều xong trong chốc lát. Quyển sách mở ra trước mắt,
nhưng cô không đọc, cô chỉ nghe, và thầy giáo nhận thấy cô
theo dõi buổi giảng chăm chú hơn bọn học sinh khác nhiều.
Thầy dịu dàng và nghiêm nghị bảo:
”Con hãy đọc vào sách đi!” Cô nhìn thầy với cặp mắt đen
nhánh, và khi thầy hỏi bài, cũng chính cô là người thuộc bài
nhiều nhất. Cô nghe, hiểu và nhớ.
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Cha cô là một người nghèo lương thiện: Ông tính rằng chắc
trong sự giáo dục của cô, người ta sẽ không dạy cho cô đức tin
của người Thiên Chúa giáo. Đi ra khỏi phòng trong giờ giáo lý,
có thể làm cho bạn bè khó chịu, khiến cho chúng suy nghĩ này
nọ vô ích, nên cô vẫn ở lại trong lớp vào giờ giáo lý, nhưng sự
kiện ấy không thể tiếp tục được mãi.
Thầy giáo đến gặp cha cô bé, bảo ông phải rút con ra khỏi
trường, hoặc là phải để cho nó vào đạo Thiên Chúa. Thầy giáo
nói:
”Tôi không thể chịu đựng được khi thấy cặp mắt nồng nàn,
sự nhiệt thành của tấm linh hồn kia tưởng như khát khao những
lời trong Thánh kinh!”.
Người cha khóc, nói:
”Tôi cũng không biết gì nhiều về chính tôn giáo của chúng
tôi, nhưng mẹ con nhỏ lại là một người con của Israel, rất sùng
tín đạo mình. Khi bà lâm chung, tôi đã hứa với bà rằng tôi
không bao giờ để cho con chúng tôi theo Thiên Chúa giáo. Tôi
phải giữ lời hứa ấy, mà tôi xem như là một giao ước với Chúa”
Cô bé phải thôi học ở trường Thiên Chúa giáo.
Nhiều năm trôi qua.
Trong một thành phố nhỏ nhất ở Jylland, một cô gái nghèo
theo đạo Mose, giúp việc trong một gia đình nghèo khó, cô ấy
là Sara. Tóc cô đen như mun, mắt cô âm u nhưng long lanh
sáng, như những cô gái đông phương, nét mặt của cô thiếu nữ
giống như nét mặt của cô bé học sinh trên ghế trường Thiên
Chúa giáo ngày trước, nghe giảng bài một cách đầy suy tư.
Những ngày chủ nhật, trong tiếng phong cầm và tiếng hát
bọn người đi hành lễ, vang lên khắp các nẻo đường, cho đến
ngôi nhà trước mặt, nơi cô gái Do Thái đang làm việc, một
cách siêng năng và tận tâm. ”Hãy nhớ đến ngày Sabat (ngày
nghỉ cuối tuần của Do Thái giáo), và phải tuân hành theo”. Đó
là luật của tôn giáo cô, nhưng ngày đó lại là một ngày làm việc
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của người Thiên Chúa giáo, cô chỉ tuân theo trong tâm, và cô
nghĩ rằng như vậy là chưa đủ. Giờ và ngày đối với Chúa! Ý
nghĩ ấy dấy lên trong đầu óc cô, và giờ tỉnh tâm được yên ổn
nhất trong ngày chủ nhật của người Thiên Chúa giáo. Nếu tiếng
phong cầm và tiếng hát Thánh kinh có lọt vào tai cô, khi cô
đang đứng trong nhà bếp, trước thùng rửa bát, thì chỗ đứng ấy
cũng trở thành linh thiêng và yên tỉnh. Cô đọc quyển Cựu ước,
kho tàng sở hữu của nòi giống cô, và chỉ đọc có quyển ấy thôi,
vì những lời cha cô nói với thầy giáo, và lời cô thưa với thầy
khi cô phải ra khỏi trường lúc xưa vẫn còn in sâu trong trí óc
cô: đó là hứa trước mặt mẹ cô trong giờ phút bà đang hấp hối,
rằng Sara sẽ không bao giờ chịu lễ rửa tội và theo đạo Thiên
Chúa, cô sẽ không bao giờ bỏ đạo của cha ông. Quyển Tân ước
đối với cô là một quyển sách đóng kín lại, nhưng cô cũng biết
được một vài phần trong đó, vì những hình ảnh kia đã chiếu
sáng trong kỹ niệm thời thơ dại của cô.
Một đêm, ngồi trong góc phòng khách, cô nghe ông chủ đọc
lớn tiếng, cô có thể nghe được, vì đây không phải là Thánh
kinh, không, ông đọc trong một quyển sử, cô thấy được phép
lóng tai nghe.
Đây là câu chuyện của một kỵ sỹ Hung Gia Lợi, bị một ông
Vua Thổ Nhỉ Kỳ cầm tù, ông này buộc người kỵ sĩ vào với
mấy con bò kéo cày, bị đánh đập, nguyền rủa và chưởi bới
không ngừng.
Bà vợ người kỵ sĩ bán tất cả nữ trang, đem cầm cố lâu đài và
ruộng vườn của bà, và những người bạn của gia đình bà hùn
nhau lại được một số tiền lớn, vì tiền chuộc người tù lớn quá
sức tưởng tượng, nhưng mọi người cũng có thể góp lại được số
tiền ấy. Ông kỵ sĩ được tha ra khỏi vòng nô lệ và nhục nhã, đau
khổ và mang bệnh, ông cũng lần về được quê nhà. Nhưng sau
đó, người ta kêu gọi ầm ỉ tổng động viên chống lại kẻ thù của
Thiên Chúa giáo. Người kỵ sĩ đang bệnh nghe tiếng kêu gọi ấy,
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không thể ngồi yên được. Ông bảo đỡ mình lên yên ngựa, má
ông hồng lên, sức lực hầu như trở lại, và ông ra đi để chiến
thắng. Và tình cờ nhất, ông Vua đã buộc ông vào cái cày, để
nhục mạ ông, đã làm cho ông đau khổ, chính ông Vua ấy lần
này lại bị người kỵ sĩ bắt được. Tù nhân được nhốt vào ngục
của tòa lâu đài, nhưng chỉ một giờ sau, người kỵ sĩ liền tìm đến
kẻ tù nhân và hỏi:
”Ông có nghĩ đến cái gì đang chờ đợi ông không?”
”Tôi biết, đó là sự trả thù!” - ông Vua tù binh nói ”Phải, đúng đó! sự trả thù của người Thiên Chúa giáo”, người kỵ sĩ đáp - ”Đạo Thiên Chúa dạy chúng tôi phải tha thứ
cho kẻ thù, và thương yêu đồng loại. Chúa là chân thiện!
Người hãy yên lòng trở về nước, bên cạnh những kẻ thương
yêu, và nên đối xử tốt với những người đau khổ!”
Tù nhân thốt nhiên khóc nức nở:
”Làm sao tôi có thể tưởng tượng được việc này! Tôi cầm
chắc rằng sẽ chịu những hình phạt ghê gớm, vì vậy tôi đã uống
một thứ thuốc độc sẽ làm cho tôi chết sau vài giờ nữa. Tôi sẽ
chết, không có gì cứu vãn tôi được. Nhưng trước khi tôi chết,
xin ngài dạy cho tôi cái đạo chứa đầy tình thương và sự tha thứ.
Đạo cao quý, thiêng liêng quá! Tôi muốn chết trong đức tin ấy,
tôi muốn thành một tín đồ Thiên Chúa giáo khi nhắm mắt lìa
đời!”
Lời van xin của Vua được thõa mãn.
Trên đây là câu chuyện truyền kỳ mà ông chủ đọc tối hôm
đó. Mọi người đều nghe, nhưng không ai xúc động mạnh mẻ
bằng cô gái đang ngồi trong góc phòng, cô đầy tớ Sara, người
Do Thái. Những giọt nước mắt nặng nề đọng trong đôi mắt
sáng ngời của cô, đen như than. Với tấm lòng trẻ thơ, cô ngồi
đó, cũng như ngày xưa cô ngồi yên trên ghế nhà trường, và cô
cảm nhận sự mầu nhiệm của Thánh kinh. Nước mắt chảy tràn
trên đôi má.
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”Tôi muốn con tôi sẽ không trở thành tín đồ Thiên Chúa
giáo!”, đó là những lời nói cuối cùng của mẹ cô trên giường
chết. Những lời ấy vang dội lên trong tâm hồn và cõi lòng của
cô Sara, đồng thời với lời dạy: ”Phải thương kính mẹ cha!”. Cô
nghĩ: ”Tôi không được rửa tội, người ta gọi tôi là cô gái Do
Thái, bọn con nít láng giềng gọi tôi như thế chủ nhật trước, khi
tôi đứng trước cửa nhà thờ, nhìn vào trong đền thờ đầy ánh
sáng, và vang tiếng hát của tín đồ trong xóm đạo. Từ ngày còn
đi học cho đến nay, Thiên Chúa giáo đối với tôi luôn luôn có
một mảnh lực như ánh sáng mặt trời, chiếu sáng tâm hồn tôi
ngay cả trong khi tôi nhắm mắt. Nhưng con không làm cho mẹ
phiền lòng đâu, mẹ ơi! con sẽ không phụ lời hứa của cha con
trước khi mẹ mất đâu! Con sẽ không đọc Thánh kinh của người
Thiên Chúa, con đã có Chúa của cha ông mà con phải tôn
kính”
Nhiều năm trôi qua.
Ông chủ nhà mất đi, bà chủ trở nên túng thiếu, và phải bỏ
hết người giúp việc, nhưng Sara vẫn ở lại, giúp đỡ cho bà, để
chăm sóc mọi việc. Cô thức khuya, đem sức làm việc ra tạo
miếng ăn cho cả nhà. Không có người bà con thân thuộc nào
giúp đỡ cho gia đình này, bà chủ càng ngày càng gầy yếu, và bị
liệt giường những tháng dài. Sara thức khuya chăm sóc cho
người bệnh, làm mọi việc, hiền lành và điềm đạm. Đó là một
phước lành cho gia đình nghèo khó này.
Người bệnh nói:
”Quyển Thánh kinh ở đầu kia. Hãy đọc cho tôi một đoạn,
trong đêm dài này, tôi rất cần nghe lời của Chúa”
Sara cúi đầu, hai tay cô chấp lại để cầm quyển sách, mở ra
và đọc cho người bệnh nghe. Nước mắt cô tuôn ra từng hồi,
nhưng mắt cô thấy rõ hơn, lòng cô cũng sáng hơn:
”Mẹ, con mẹ không chịu lễ rửa tội của tín đồ Thiên Chúa
giáo, sẽ không vào giáo hội ấy. Mẹ đã buộc như thế, con sẽ
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tuân theo ý chí của mẹ, điều đó, chúng ta đồng ý trên cõi đời
này, nhưng bên kia thế giới - sự hoà đồng hoàn toàn hơn ở
Chúa: Chúa theo ta ngoài cõi chết Chúa đến viếng quả đất này,
sau khi làm cho nó trở nên khô khan, sẽ làm cho nó giàu có
muôn vàn! Con hiểu vậy! Chính con cũng không biết vì sao
con hiểu được điều đó! Chắc là nhờ Ngài, trong lòng Ngài:
Chúa Jesus!”
Cô rùng mình khi nói lên cái tên thiêng liêng ấy, một thứ tẩy
lễ bằng lửa đi vào trong cô, quá mảnh liệt cho đến nổi cơ thể cô
không chịu đựng được, và thân hình cô bổng sụp đổ xuống, sức
tàn lực kiệt còn hơn người bệnh mà cô đang săn sóc. Mọi
người nói:
”Cô Sara khốn khổ, cô bị lao lực quá, và thức khuya dậy
sớm quá sức cô!”
Cô được chở đến nhà tế bần, cô mất ở đó, được đem an táng,
không phải ở nghĩa địa tín đồ Thiên Chúa giáo, - người Do
Thái không được chôn cất ở đó – mà phải chôn ở ngoài, sát
chân tường.
Mặt trời của Chúa, chiếu sáng trên những nấm mồ người
Thiên Chúa giáo, cũng chiếu sáng trên nấm mồ của cô gái Do
Thái, ngoài kia, và những tiếng thánh ca hát lên trong nghĩa địa
Thiên Chúa giáo, cũng vang dội đến mộ cô ”Có sự tái sinh ở
Chúa Jesus!” vị Thầy đã nói với tôn đồ Ngài: ”Thánh Johannes
được rửa tội bằng nước, nhưng các ngươi sẽ được rửa tội trong
Ngôi Thánh Thần!”
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Cái cổ chai
( Flaskehalsen )
Trong con đường nhỏ khúc khuỷu, lẫn trong nhiều ngôi nhà
nghèo nàn, có một ngôi nhà hẹp mà cao, xây bằng ván nứt nẻ
nhiều chỗ. Một gia dình nghèo ở đó, phần rách nát nhất là cái
phòng rầm thượng, ở đó, phía ngoài cửa sổ nhỏ, có treo một cái
lồng chim tồi tàn, trong lồng không có lấy một cái máng nhỏ để
đựng nước cho chim, mà chỉ có một cái cổ chai dựng ngược,
nút chai ở phía dưới, đựng đầy nước.
Một cô gái già đứng gần cửa sổ mở, cô vừa lấy một cành
phiến lồ trang điểm cho lồng chim, một con chim khuyên nhỏ
nhắn, nhảy từ chiếc đũa gác ngang này qua chiếc đũa khác, và
hót líu lo không ngừng.
Chiếc cổ chai nói:
”Ừ! Mày cứ tha hồ hót!”
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Tiếng nói cổ chai không như tiếng nói của chúng ta, vì là
một cái cổ chai thì đâu biết nói, nhưng nó nghĩ vậy trong lòng
nó, cũng như chúng ta tự nói trong lòng.
”Phải, mày hót được lắm, mày có đủ chân cánh. Nếu mày
hiểu như tao thế nào là mất đi phần dưới, chỉ còn cái cổ chai và
cái miệng, với một cái nút trám vào đó, như trường hợp tao bây
giờ, thì chắc mày không ca hát được! Dù sao, thấy có người
sung sướng thì cũng vui! Tao, thì tao chẳng có lý do gì để ca
hát, vả lại, tao cũng chẳng biết hát. Trước kia, hồi tao còn là
một cái chai nguyên vẹn, tao cũng có hát, khi người ta lau chùi
tao bằng cái nùi, người ta bảo chính tao là một con yến, con
yến to lớn - và đến lúc tao cùng ông thợ thuộc da và gia đình
ông đi vào rừng, rồi con gái ông được hứa hôn - tao nhớ rõ hồi
ấy như mới ngày hôm qua! Nhiều biến cố xảy đến cho tao, tao
hồi tưởng lại! Tao vào lửa, vào nước, rồi vào đống đất đen cao
hơn đầu người, và bây giờ tao lại bị treo ra trong lồng giữa trời
và ánh sáng! Chuyện của tao cũng đáng nghe lắm, nhưng tao
không nói to lên được, vì tao không thể làm thế!”
Rồi nó tự kể trong lòng nó, câu chuyện đời nó, nó kể hay là
suy nghĩ đến thì đúng hơn. Câu chuyện cũng kỳ lạ, và con chim
nhỏ ca hát vui vẻ, và phía dưới kia, trên con đường, kẻ đi xe,
người đi bộ lăng xăng, mọi người nghĩ đến công việc của họ,
hay không nghĩ ngợi gì hết, nhưng cái cổ chai vẫn suy tư hồi
tưởng.
Nó nhớ lại cái lò hừng hực trong xưởng chai nơi nó được
thổi lên, nơi nó đã sinh ra. Nó nhớ lúc đó, mình nó nóng hổi,
nó nhìn cái lò gầm gừ, nơi nó sinh trưởng, và rất muốn trở lại
trong đó lập tức, nhưng nó nguội lại dần dần, và nó thấy rất vừa
lòng với hình hài nó. Nó được sắp chung với một đám đông các
anh chị em đồng sinh ra từ một cái lò ấy, cái thì được thổi lên
thành chai đựng rượu sâm banh, cái thì để đựng bia, đó là một
sự khác biệt nhau! Thật ra thì sau này trong đời, một cái chai
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đựng bia có thể chứa thứ rượu quý giá nhất, thứ ”nước mắt của
Chúa”, và một chai đựng sâm banh có thể chứa mực đen,
nhưng khi vừa sinh ra, ai cũng có một số phận riêng tiền định,
tướng mạo của từng người chứng minh điều đó, và dòng dỏi
quý phái vẫn tồn tại, quý phái mặc dầu với mực đen trong
mình.
Tất cả các thứ ve chai đều được đóng vào thùng, cái chai
này cũng vậy. Nó không nghĩ đến ngày kia nó sẽ kết liễu cuộc
đời với hình dáng cái cổ chai dùng làm đồ chứa nước cho chim,
đó cũng là một cuộc sống đáng kính, vì dù sao, nó cũng là một
cái gì! Nó chỉ thấy lại ánh sáng mặt trời, khi nó ra khỏi thùng
cùng với bạn bè của nó, và đặt vào hầm chứa của một nhà bán
rượu, và được súc rửa lần đầu. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Sau
đó, nó được đặt nằm xuống, trong lòng rỗng không và không
có nút đậy. Nó tự thấy bở ngỡ quá, thấy mất mác gì gì, nhưng
không biết thiếu cái gì rõ ràng. Rồi nó được chứa một thứ rượu
rất quý, được đậy nút lại, và đóng thùng, mình mang một tấm
nhản hiệu đề ”hảo hạng”. Cũng như nó vừa nhận được một bản
điểm tốt nhất trong kỳ thi. Rượu tốt thật, cái chai cũng tốt. Khi
người ta còn trẻ, người ta là thi sĩ! Trong lòng nó, có tiếng hát
của những thứ gì mà nó không hề biết đến: những sườn đồi
xanh tươi, đầy ánh sáng mặt trời, phủ kín bằng cây nho, bọn
con gái thiếu nữ vui tươi, bọn trai tráng rạng rỡ, ca hát và hôn
nhau. Ồ! sống quả là sung sướng! Những thứ ấy hát lên rộn rã
trong lòng cái chai. Nhà thi sĩ trẻ tuổi cũng vậy, luôn luôn
không biết rõ cái gì đang hát trong lòng họ. Một buổi sáng, có
người đến mua nó. Đứa trai giúp việc cho ông thợ thuộc da cần
mua một chai rượu hảo hạng, nó liền được đặt vào thùng vật
thực với một miếng thịt ướp, một miếng phó mát, và thịt nhồi.
Trong đó, cũng có thứ bơ thật tốt, và miếng bánh đắt giá. Cô
gái con ông thợ thuộc da mang tất cả đi. Cô gái trẻ đẹp, đôi mắt
nâu tươi cười, trên môi nở nụ cười linh động như nụ cười trong
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đôi mắt. Bàn tay cô rất xinh, dịu dàng óng muốt, cổ, ngực cô
còn trắng hơn thế nữa. Người ta nhận thấy ngay rằng cô là con
người đẹp nhất trong thành phố, nhưng cô chưa có vị hôn phu.
Thùng đựng vật thực được đặt lên hai đầu gối cô, khi cả gia
đình lên xe đi vào rừng. Cái cổ chai thò ra giữa cái khăn bàn
trắng, nút chai có mang khằng đỏ, nhìn thẳng vào mặt cô gái.
Nó cũng nhìn vào anh sĩ quan hàng hải trẻ tuổi ngồi bên cạnh
cô gái. Anh sĩ quan này là người bạn từ thuở nhỏ của cô, anh là
con một nhà họa sĩ truyền hình, anh vừa đỗ xong bằng Đại úy
một cách vẻ vang, và ngày mai đây, anh sẽ lên tàu đi về những
xứ lạ. Mọi người nói rất nhiều đến cuộc du hành ấy, và trong
lúc trò chuyện, mắt và miệng cô gái mỹ miều con ông thợ
thuộc da đều tỏ rõ cô không bằng lòng về chuyện ấy.
Hai người trẻ đi dạo chơi trong rừng xanh, và trò chuyện họ nói những gì nhỉ? Cái chai không nghe được, nó còn ở trong
thùng đồ ăn. Lâu, lâu lắm, người ta mới đem nó ra. Khi người
ta nắm lấy nó, thì xảy ra nhiều chuyện vui vẻ, mỗi con mắt đều
cười, cô gái cũng cười, nhưng cô nói ít hơn, má cô ửng lên như
hai đóa hoa hồng đỏ.
Người cha nắm lấy chai, và cái mở nút chai. Cảm giác bị rút
nút ra lần đầu thật là kỳ lạ. cái chai không bao giờ quên giây
phút trịnh trọng ấy, nó nghe trong lòng nó một thứ tiếng như
tiếng sóng bập bềnh, và rồi nó òng ọc khi người ta đổ rượu ra.
Người nâng chén:
”Mừng các con đính hôn!”
Mọi người uống cạn ly rượu, và anh sĩ quan hôn vị hôn thê
trẻ đẹp.
Hai ông bà già đồng nói:
”Hạnh phúc và chúc điều lành!”
Anh sĩ quan lại rót đầy các ly. Anh tuyên bố:
”Trở về sau một năm, và cử hành hôn lễ!”
Khi tất cả các ly đều cạn, anh đưa cao cái chai rượu lên, nói:
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”Mày đã tham dự vào ngày đẹp đẽ nhất của đời ta, mày sẽ
không nên giúp gì cho ai nữa cả!”
Anh tung chai lên cao. Cô gái con ông thợ thuộc da chưa
bao giờ nghĩ rằng cái chai có thể bay lên được, nhưng điều ấy
đã vừa xảy ra. Chai rơi xuống đám lau sậy um tùm bên bờ hồ
trong rừng. Cái cổ chai hồi tưởng lại rõ rệt nó ở vào trong đó,
và tự bảo: ”Mình cho chúng rượu, chúng lại cho mình nước
đục hôi hám, nhưng dù sao cũng là ý tốt của họ!” Nó không
còn thấy được hai người vị hôn và cha mẹ họ trong nổi lòng
sung sướng, nhưng nó còn nghe được những tiếng vui cười
thỏa thích của bọn người này. Sau đó, hai đứa trẻ con đồng quê
đến nhìn vào đám lau sậy, trông thấy cái chai, và nhặt lấy nó.
Như vậy, nó đã có một chỗ ở.
Trong nhà của hai đứa bé ấy, giữa rừng, có người anh cả
chúng là thủy thủ. Hôm ấy, anh ta đến chào gia đình, để từ giã
ra đi theo một chuyến du hành dài. Bà mẹ bận gói món này
món nọ, để ông cha chiều nay đem đi vào thành phố, ông muốn
chứng kiến buổi khởi hành của con trai lớn, và từ giã anh lần
cuối. Trong hộp đồ đạc đem đi, có một cái chai nhỏ đầy rượu
mạnh, hai đứa trẻ con đem đến một cái chai lớn hơn chúng vừa
lượm được. Chai này có thể đựng nhiều hơn chai nhỏ kia, và
người ta dùng ngay nó để đựng thứ rượu uống trị chứng đau
bụng, người ta bỏ thêm vào chai, những lá tiểu liên kiều. Đây
không phải là thứ rượu đỏ như hồi trước cái chai chứa đựng,
mà là một thứ nước cay, đắng, cũng tốt - cho bệnh đau bụng.
Cái chai lớn liền được thay thế cho chai nhỏ trong hộp đựng đồ
vật dụng, thế rồi nó ra đi, lên chiếc tàu với người con trai cả,
anh Peter Jensen, chiếc tàu ấy lại chính là chiếc tàu của anh sĩ
quan trẻ, nhưng anh này không thấy cái chai ấy. Vả lại, anh
cũng có thể nhận ra được nó, nhưng không thể nói: ” Đó là cái
chai rượu chúng tôi đã uống để mừng lễ đính hôn, và hẹn ngày
trở về”.
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Sự thật thì lúc bấy giờ cái chai không còn đựng rượu, nhưng
cũng đựng một thứ gì tốt không kém. Vì vậy, bọn bạn của anh
Peter Jensen đều gọi anh là ”nhà dược sĩ” mỗi khi anh đem
chai ấy ra. Nó cung cấp cho mọi người thứ thuốc tốt nhất làm
dịu cơn đau bụng, nó giúp ích cho đến giọt cuối cùng. Thật là
một giai đoạn sung sướng, cái chai hát lên khi người ta cọ xát
cái nút chai vào mình nó. Do đó nó được gọi là ”con sơn ca của
Peter Jensen”.
Thời gian trôi qua, cái chai trống rỗng nằm yên trong một xó
- suốt trong lúc đi hay lúc về nó cũng không biết đến nữa,
nhưng nó vẫn không lúc nào lên đất liền - Một cơn bão tố nổi
lên, những đợt sóng lớn cuồn cuộn, đen ngầu, nặng nề, chiếc
tàu tung lên sụp xuống, chiếc cột buồm lớn gãy ngang. Một đợt
sóng lớn làm thủng sàn tàu, nhưng cái bơm nước ra không còn
dùng được nữa. Đêm tối sâu thẩm. Chiếc tàu bị đắm, vào phút
chót, anh sĩ quan viết mấy chữ trên một tờ giấy: ”Nhân danh
Chúa, chúng tôi bị chìm tàu!”. Anh viết tên người vợ chưa
cưới, tên anh và tên chiếc tàu. Xong anh đặt tờ giấy vào lòng
chai trống rỗng còn nằm trong xó, đậy chặt nút lại, rồi vứt chai
xuống biển đang gầm thét hung hản. Anh không biết rằng
chính cái chai ấy đã chứa đựng những lời chúc tụng vui vẻ
ngày đính hôn của anh, và những hy vọng của anh và của
người yêu anh. Bây giờ, cái chai nhảy nhót trên mặt biển, mang
trong lòng một lời kêu cứu và một lời vĩnh biệt trước khi chết.
Chiếc tàu chìm sâu, thủy thủ đoàn đều chết hết. Cái chai bay
đi như một con chim: sự thật thì nó mang trong nó một tấm
lòng, một lá thư của người vị hôn phu. Mặt trời mọc lên rồi lặn
xuống. Cảnh tượng ấy, nó thấy giống như cảnh cái lò đỏ rực
lúc nó mới sinh ra, nó muốn bay về lại nơi ấy. Nó trải qua
những cơn gió yên sóng lặng và những cơn bão tố, nó không bị
va chạm vào tảng đá nào, không bị một con cá mập nào nuốt
vào bụng. Nó trôi nổi bao năm trời, lang thang khi về phương
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bắc, khi lại phương nam, phó theo làn sóng chảy. Dù sao, nó
vẫn tự chủ được đời nó, nhưng rồi nó cũng thấy chán ngán.
Tờ giấy có chữ, lời vĩnh biệt cuối cùng của kẻ vị hôn phu
gởi đến cho người vợ chưa cưới, sẽ chỉ có thể đem lại tang tóc
nếu nó được đến tay người ấy, nhưng đôi tay trắng muốt trải
chiếc khăn bàn trên đám cỏ tươi, trong khu rừng xanh, ngày lễ
đính hôn, bàn tay ấy bây giờ ở đâu? Cô gái con ông thợ thuộc
da bây giờ ở đâu? Ừ, còn cái xứ ấy ở nơi đâu?, và đâu là nơi
đất liền gần nhất?
Cái chai không biết gì hết, nó lang thang vô tận, nó mệt mỏi
chán chường, vì số phận nó đâu phải thế này, nhưng nó vẫn
lang thang, cho đến ngày nó tắp vào đất liền ở một nơi xa lạ.
Nó không hiểu một tiếng gì về ngôn ngữ của xứ ấy, không phải
là thứ ngôn ngữ nó đã có nghe từ trước, người ta bị thiệt thòi
nhiều - khi người ta không biết tiếng nói quanh mình.
Cái chai được lượm lên, khám xét kỹ lưỡng. Người ta trông
thấy mảnh giấy trong đó, mảnh giấy được đem ra, lật qua lật
lại, nhưng không ai hiểu trong giấy viết điều gì. Mọi người đều
biết rằng cái chai bị vất xuống biển từ trên một chiếc tàu, chắc
đúng rồi, nhưng viết điều gì, đó mới là điều quan trọng - Tờ
giấy được đặt lại trong chai, cái chai được đặt trong một cái tủ
lớn, trong phòng lớn của ngôi nhà. Mỗi lần có người lạ đến
thăm, chủ nhà lôi tờ giấy ấy ra, chủ, khách, lật qua lật lại, nhiều
lần cho đến nổi những dòng chữ bằng bút chì bị phai mờ,
không còn thấy dạng chữ nữa. Cái chai ở luôn một năm trong
tủ, rồi bị đem xuống kho lúa, rồi bị chôn vùi trong bụi bặm và
màn nhện. Nó nghĩ lại những ngày sung sướng, hồi nó hiến thứ
rượu đỏ trong rừng xanh, những ngày nó nhảy nhót trên sóng
biển, và điều bí mật nó mang trong lòng, một bức thư, một lời
vĩnh biệt.
Nó nằm trong vựa 20 năm, nó còn ở luôn đó, nếu ngôi nhà
không bị phá đi xây lại. Mái nhà được phá hũy, người ta trông
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thấy cái chai, người ta nói về nó, nhưng nó không hiểu thứ
ngôn ngữ ấy. Có ai học được một thứ tiếng nào, khi cứ ở lỳ
trong vựa lúa, dù ở đó đến 20 năm? Nó tự bảo: ”Nếu mình ở
dưới kia, trong phòng, mình chắc học được thứ tiếng này”
Nó được lau chùi sạch sẽ, điều ấy rất cần cho nó, bây giờ nó
trong suốt, sáng láng, nó như được hồi xuân, mặc dù đã già rồi,
và tờ giấy nó mang trong lòng đã mất đi trong lúc lau chùi.
Cái chai được chứa đầy hột giống, nó chẳng biết là thứ gì.
Nó lại được đóng nút lại, bao giấy bên ngoài, nó không còn
trông thấy ánh sáng đèn, hay mặt trời, mặt trăng gì nữa hết. Nó
nghĩ: "Dù sao, cũng phải thấy một cái gì chứ, khi người ta đi
du hành”. Nhưng nó vẫn chẳng thấy gì. Nó vẫn còn làm một
điều quan trọng nhất - Nó đi, nó đến nơi cần đến, và được mở
giấy bao ra. Có người nói:
”Người ở xứ kia gởi chai này đi quả có công phu khó nhọc
để gởi gắm nó cẩn thận, nhưng chắc đâu nó không bị bể?”
Nhưng nó không bể. Cái chai hiểu từng chữ một lời người ta
nói, đúng là thứ ngôn ngữ nó đã được nghe bên cạnh lò đúc, và
tại nhà ông bán rượu, và trong rừng, và trên tàu thủy, thứ ngôn
ngữ lâu đời mà người ta có thể hiểu được. Nó được trở về xứ
sở nó, người ta chúc mừng nó, nó như muốn nhảy lên thoát ra
khỏi tay người trong nổi vui bồng bột. Nó chưa kịp nhận thấy
cái nút đậy trên cổ nó bị người ta lấy ra, thì nó đã bị xóc dựng
để cho hạt giống tuôn ra, và rồi nó lại bị đem vứt trong hầm
rượu, và bỏ quên ở đó.
Về nhà, đó là một điều hay, dù nhà ấy là một cái hầm chứa
rượu. Nó không nhớ ở đó đã bao lâu, có thể là nhiều năm lắm,
rồi một ngày nọ, có người xuống hầm, lấy một số chai, trong
đó có nó.
Ngoài kia, trong vườn nhà, có một đám tiệc vui lớn. Đèn
treo thắp sáng, xếp thành dãy dài, những lồng đèn giấy chiếu
lên như bao nhiêu đóa hoa uất kim hương trong sáng. Hôm ấy,
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trời đẹp, êm dịu và sáng sũa, sao nhấp nhánh trên không, mặt
trăng ló dạng, mặt trăng tròn như quả cầu xanh xám, với vòng
sáng chung quanh. Cảnh thật là đẹp với người có đôi mắt tốt.
Những con đường nhỏ ở xa không có ánh đèn chiếu đến, nhưng
cũng mờ mờ đủ soi bước người đi. Trong mỗi bụi cây, có đặt
một cái chai phát ra ánh sáng. Cái chai của chúng ta cũng ở
trong số đó. Trong lúc đó, cái chai thấy được trở về với thiên
nhiên xanh tươi, nó cũng tham dự vào cuộc vui náo nhiệt
chung, thưởng thức âm nhạc ca hát, nghe tiếng ồn ào trò
chuyện của mọi người, phát ra từ phần vườn đầy ánh sáng đèn
cầy và đèn lồng đầy màu sắc lung linh. Nó lại đứng trong một
con đường nhỏ hẻo lánh, nhưng đó là dịp may để nó suy tư. Cái
chai đã tự có ánh sáng riêng, góp sức vào sự trang hoàng buỗi
lễ, đó là một vinh dự. Một giờ như vậy có thể làm quên đi 20
năm trong vựa lúa - và quên đi là điều tốt.
Bên mình nó, một cặp trai gái đi ngang qua, tay trong tay,
như hai kẻ vị hôn ngày xưa trong rừng, anh sĩ quan và cô gái
con ông thợ thuộc da. Bọn quan khách đi dạo trong vườn, và
trong đám ấy, có một cô gái già không gia đình, không bạn
hữu, cô cũng có ý nghĩ như cái chai. Cô nghĩ đến khu rừng
xanh, đến cặp vị hôn, mà bây giờ chỉ còn một người, là cô!
Thời khắc sung sướng nhất trong đời cô, cô không bao giờ
quên được, dù nay đã là một cô gái già. Nhưng cô không nhận
ra cái chai, và cái chai cũng không nhận ra cô, đó là kết quả tất
nhiên của sự xa cách - cho đến khi gặp lại nhau, trường hợp
của hai nhân vật này, bổng nhiên hợp lại trong cùng một thành
phố.
Rồi từ thuở vườn ấy, cái chai được đem đến nhà ông bán
rượu, nó lại được chứa đầy rượu, và được đem bán cho một phi
công. Ông này, chủ nhật đến, sẽ lên chiếc khinh khí cầu. Có cả
âm nhạc nhà binh, và mọi sự sắp sửa rộn ràng. Cái chai nhìn
thấy tất cả cảnh ấy, từ trong cái thùng chứa đựng nó, cùng với
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con thỏ còn sống trông vẻ thiểu não, vì nó biết rằng người ta sẽ
đem nó lên cao và thả nó xuống bằng dù. Cái chai thì không
biết sẽ lên hay xuống gì cả. Nó thấy quả cầu phình to lên, lớn,
lớn lần cho đến khi không còn có thể phình lên hơn được nữa,
rồi từ từ bay lên cao, rung động thân hình, giây buộc nó bị cắt
đứt, quả cầu bay bổng lên cao mang theo ông phi công, cái
thùng, cái chai và con thỏ. Âm nhạc vang lên, tất cả đám người
đồng thanh hoan hô!
Cái chai tự bảo: ”Thật là kỳ thú được bay lên không trung,
đó cũng là một cách đi tàu. Trên cao kia, người ta không thể
nhìn xuống đáy!”
Hàng vạn người đưa mắt theo dõi chiếc khinh cầu, cô gái
già cũng vậy. Cô đứng bên cửa sổ rầm thượng, nơi đó có treo
một chiếc lồng với con chim sơn ca trong đó, lồng không có
máng nước cho chim, chỉ có một cái chén đựng nước.
Bên khung cửa sổ, có một cây sim, cô gái già vén nó qua
một bên để nghiên mình ra mà nhìn. Cô thấy rõ chiếc khinh khí
cầu với ông phi công, thấy ông thả con thỏ xuống bằng chiếc
dù, rồi nâng chai uống một hợp rượu chúc mừng mọi ngưoơi ở
dưới, xong ông tung cái chai lên không trung. Cô gái nhớ lại
hôm làm lễ đính hôn của cô trong rừng xanh, vào hồi cô còn
trẻ, trong buổi vui ấy, có tung chai lên không.
Cái chai không có thì giờ suy nghĩ, vì sự việc xảy ra đột
ngột quá, nó không ngờ đã đến hồi cao nhất trong đời nó. Tháp
và mái nhà đều ở dưới nó, bọn người trông nhỏ xíu. Nó rơi
xuống, mau hơn con thỏ. Nó nhào lộn trong không khí, nó thấy
như trẻ lại rất nhiều, nó thấy vui rộn ràng, trong lòng nó còn
chứa ít rượu, nhưng chẳng được bao lâu nữa. Cuộc du hành kỳ
diệu! Mặt trời chiếu lên trên mình nó, mọi người đều nhìn lên
nó. Quả khinh cầu đã bay xa, cái chai cũng rơi xa, nó rơi xuống
trên một mái nhà, bị vở ra, những mảnh chai tung tóe, nhảy
tung tăng, và lăn xuống trên một cái sân, rôi vở vụn ra, chỉ có
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cái cổ chai còn chống cự lại được, nó bị cắt ngang như bằng
viên đá kim cương.
Người đàn ông ở nhà dưới nói:
”Cái này có thể làm máng nước cho chim”
Nhưng ông ta không có chim, cũng không có lồng chim, và
nghĩ rằng vì cái cổ chai này mà phải mua chim sắm lồng thì
thật là quá đáng. Cô gái già trên rầm thượng có thể dùng nó. Vì
vậy, chiếc cổ chai được đưa lên rầm thượng, nó liền có một cái
nút đậy, phần trên của nó trở thành phần dưới, đó cũng là một
sự thay đổi hình dạng. Người ta đổ nước vào, và nó được móc
vào phía trước lồng chim đang hót líu lo. Cổ chai nói:
”Ừ, mày có thể hát tuỳ thích!”
Cổ chai này thật đáng lưu ý đến, nó đã từng ở trên cao, trong
chiếc khinh khí cầu - Câu chuyện cái chai, chỉ có thế thôi. Bây
giờ thì nó đuợc móc vào lồng chim, làm máng đựng nước cho
chim. Nó có thể nghe tiếng ồn ào trên đường, nghe những lời
tâm sự của cô gái già trong phòng. Lúc ấy, có người đến thăm
cô, một cô bạn đồng tuổi, hai người ngồi nói chuyện với nhau Không, không phải nói về cái cổ chai, mà nói về cành sim bên
cửa sổ.
Cô gái già nói:
”Bạn không nên phí hai đồng để mua bó hoa trong lễ cưới
con gái bạn. Tôi sẽ tặng cho bạn một bó hoa rất đẹp. Bạn có
thấy cây kia đẹp biết bao nhiêu không? Cây này là do nhánh
sim mà bạn đã tặng tôi hôm cử hành lễ đính hôn của tôi đó.
Đáng ra, trong năm sau đó, tôi sẽ lấy ở cây một bó hoa để làm
lễ cưới. Nhưng ngày ấy không còn có nữa! Đôi mắt mang niềm
vui, hạnh phúc cho đời tôi, đôi mắt ấy đã khép chặc lại rồi.Tấm
linh hồn thiên thần ấy đã nằm yên dưới đáy bể! - Cây sim đã
già cổi, tôi còn già hơn thế nữa, và đến khi cây rục xuống, tôi
nhặt lấy một cành còn tươi, trồng xuống đất, và cành cây này
đã trở thành cây lớn mà bạn thấy đó, dù sao nó cũng còn được
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tham dự vào một cuộc hôn lễ, và đó là bó hoa cho cô dâu cho
con gái bạn!”
Nước mắt chảy tràn trên má cô gái già, cô nói về thời thơ ấu
của cô, về lễ đính hôn trong rừng, cô nghĩ đến thứ rượu cô đã
uống, cô nhớ đến nụ hôn đầu - nhưng những điều ấy cô không
nói ra, cô bây giờ là một gái già. Cô suy nghĩ miên man, nhưng
cô không hề nghĩ rằng dưới cửa sổ kia, còn có một kỹ niệm của
thời ấy, cái cổ chai, cái cổ chai đổ rượu ồ ồ lúc người ta mở nút
chai ra để chúc rượu. Cổ chai cũng không nhận ra cô, nó không
nghe được những gì cô đang hồi tưởng - và đặc biệt vì nó chỉ
nghĩ đến nó thôi.
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Điểm Kim Thạch
( De Vises Steen )
Các bạn chắc còn nhớ truyện Ông Holger người Đan Mạch.
Tôi không kể lại truyện ấy làm gì, nhưng không biết các bạn có
nhớ trong truyện ấy có đoạn nói rằng: Holger Đan Mạch chiếm
cứ Ấn Độ ở phương đông, nơi cuối trời, tận đến cây mà người
ta gọi là ”cây của mặt trời”, như Christen Pedersen đã nói. Các
bạn có biết Christen Pedersen là ai không? Nếu không biết,
cũng không quan trọng gì. Trong quyển sách Holger viết, có
nói rằng Holger đã trao quyền cai trị xứ Ấn Độ cho Linh mục
Jon. Các bạn có biết Linh mục Jon không? Dù bạn không biết,
cũng không có gì quan trọng, vì nhân vật ấy cũng không dính
líu về câu chuyện này. Các bạn nghe nói ”cây của mặt trời”, về
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phương đông, ở cuối chân trời, cũng như ngày xưa những
người có học địa dư có biết đến nó, cũng như tôi đã biết qua
sách địa dư, nhưng điều ấy cũng không có gì quan trọng hết!
Cây của mặt trời là cây to lớn nguy nga, thứ cây mà chúng
ta không bao giờ thấy được. Nhánh lá cây ấy phủ ra hằng dặm
chung quanh cây, thiệt sự nó là cả một khu rừng, mỗi nhánh
nhỏ nhất của nó là một cây hoàn toàn, có cả loại dừa nước, loại
dẻ gai, thông, dương ngô đồng, đủ các loại cây trong thiên hạ,
đều là những nhánh đâm ra từ các cành lớn của cây mặt trời.
Những chỗ khúc khuỷu, những chỗ u nần của các cành lớn, tạo
ra hình những thung lũng, đồi núi, với cây lá xanh um, mịn
màng như nhung, đầy đặc hoa. Mỗi nhánh là một cánh đồng
rộng đầy hoa, hoặc là một thuở vườn đẹp mắt. Mặt trời chiếu
vào đó những tia sáng rực rỡ, vì nó là cây của mặt trời. Chim
chóc tứ xứ họp lại đó, chim của những khu rừng già châu Mỹ
xa xôi, những khu vườn hồng thành Damaskus, của sa mạc
vắng lặng trong nội địa châu Phi, ở đó sư tử và voi tự xem như
là những chủ nhân ông độc quyền. Chim xứ bắc cực cũng đến
đó, cò và yến dĩ nhiên cũng đến tụ họp tại đó. Nhưng không
phải chỉ có đủ các loại chim mà thôi, còn có những hưu nai,
sóc, sơn dương, và hàng trăm thứ thú vật chạy nhanh và đẹp đẽ
cũng ở đó, như là nơi cư ngụ thiên nhiên của chúng. Trên đọt
cây là một ngôi vườn thơm ngát, những cành nhánh của cây
vươn lên khu rừng ấy trông như những ngọn đồi xanh biếc.
Giữa khu rừng, có một tòa lâu đài bằng thủy tinh, từ đó người
ta có thể nhìn bao quát cả thế giới. Mỗi ngôi tháp dựng lên như
những đóa hoa bách hợp, người ta có thể leo lên thân các cây
hoa ấy, bên trong mỗi thân hoa có đúc sẳn một thang cấp. Các
bạn hiểu chứ, người ta có thể đi ra trên lá cây như trên những
hành lang, và ngay trên đỉnh đài hoa, có một gian phòng tròn
rộng rãi lóng lánh, lấy vòm trời xanh làm mái, với mặt trời hay
các tinh tú. Phía trong các phòng của tòa lâu đài, lại đẹp một
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cách khác, ở đó, bốn phương thế giới chiếu hình lên đây đó
trên các bức tường. Người ta có thể nhìn thấy ở đó tất cả mọi
sự trên thế giới mà không cần đọc báo chí gì cả. Vả lại báo chí
cũng không đến được nơi đó. Người ta có thể thấy bao cảnh trí
đẹp sống động, chỉ cần muốn thấy là thấy được ngay. Nhưng
quá nhiều là thừa thải, dù đối với con người hiền triết nhất, vì
con người triết gia lớn nhất thế giới cư ngụ ở đây. Tên ông ta
rất khó đọc, các bạn không đọc được đâu, nhưng điều ấy chẳng
có gì là quan trọng. Ông ta biết được tất cả mọi điều mà nhân
loại đã biết, hay sẽ biết, ở tất cả mọi nơi trên quả đất. Bao
nhiêu phát minh trong quá khứ hoặc về tương lai, ông cũng
biết, nhưng không biết hơn thế nữa, vì cái gì cũng có giới hạn
cả.
Thánh vương Salomon chỉ đạt được chừng một nửa trí thức
của ông ta, mà Ngài đã là người thông minh xuất chúng rồi.
Ngài có thể điều khiển cả những mảnh lực thiên nhiên, ngài
ngự trị trên các vị Thần uy quyền nhất, và Thần Chết cũng phải
tự tay dâng lên cho ông danh sách của những người phải chết
trong ngày, nhưng Thánh vương Salomon cũng phải chết, ông
biết vậy, ý nghĩ ấy ám ảnh tâm trí của nhà thông thái vị hiền
giả ngự trị trong lâu đài trên ngọn cây mặt trời. Dù có thông
minh tài trí nhất trong loài người, ông cũng sẽ phải chết, và các
con ông rồi cũng phải chết. Tất cả đều sẽ trở thành tro bụi, như
những chiếc lá trong rừng. Ông thấy mỗi người rụng rơi như lá
cây, và những người khác sẽ thay thế họ, nhưng lá rụng thì
không bao giờ mọc lại được, nó sẽ thành bụi đất, hay thành các
bộ phận cây khác. Còn con người thì sao, khi Thần Chết đến
gọi họ? Chết là gì? Cơ thể tan ra, và linh hồn - phải, linh hồn là
gì? Nó sẽ đi đâu? Nó sẽ trở thành cái gì? Tôn giáo an ủi rằng:
”Linh hồn là bất tử”, nhưng sự chuyển thái ra sao? Linh hồn sẽ
sống ở đâu? Và sống cách nào? Người tín đồ nói: ”Trên trời
cao kìa, chúng tôi sẽ lên đó! ”Trên đó, -nhà hiền triết nhìn mặt
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trời và tinh tú, tự hỏi - ”trên kia?” Nhưng quả cầu tròn, quả đất
lại cho ông thấy phía trên và phía dưới chỉ là một, tùy theo nơi
người ta đứng trên quả đất. Và nếu người ta leo lên tận đỉnh
cao nhất của các ngọn núi cao nhất, thì bầu không khí mà
người ta cho rằng trong suốt kia, ”bầu trời trong”, sẽ trở thành
đêm tối đen như than, trải ra như một bức màn, và ở đó, người
ta sẽ thấy một mặt trời nóng bỏng, không có tia sáng, và quả
đất chúng ta bị bao phủ trong một lớp sương màu cam. Mắt con
người bị giới hạn, trí và hồn con người cũng vậy. Sự hiểu biết
của chúng ta rất là hẹp hòi: con người thông thái nhất cũng chỉ
biết rất ít về những điều quan thiết đến con người.
Trong thư phòng kín của tòa lâu đài, có để một kho tàng lớn
nhất của quả đất: "quyển sách chân lý”. Nhà hiền triết lật từng
trang sách. Đó là một quyển sách mà mọi người đều có thể đọc
được, nhưng chỉ đọc được từng đoạn một. Nét chữ rung rinh
trước mặt phần đông, họ khó đánh vần được dòng chữ. Trên
nhiều trang, nết mực nhạt phai, mờ mờ, cho đến nổi người đọc
chỉ thấy là những trang giấy trắng. Càng thông thái, càng đọc
được nhiều, và người thông thái nhất là người đọc được nhiều
nhất. Ông ta có thể tập trung ánh sáng mặt trời, các ngôi sao,
ánh sáng của những lực lượng vô hình, và ánh sáng của trí tuệ.
Những thứ ánh sáng ấy tập trung trên trang sách làm nổi lên nét
chữ, nhưng trong chương đề là ”cuộc sống sau khi chết”, không
có một chữ nào để đọc hết, ông rất buồn chán - nhưng trên quả
đất này không có một thứ ánh sáng nào khả dĩ giúp cho ông
đọc được trong ”quyển sách chân lý” sao?
Như vị Thánh vương Salomon, ông cũng hiểu ngôn ngữ của
loài thú vật, ông nghe được tiếng hét và lời nói của chúng,
nhưng điều ấy cũng chẳng giúp ông được gì hơn. Ông phát
minh được tinh hoa đặc biệt của các loại cây và kim khí, nhưng
khả năng trị bệnh và ngừa bệnh của các thứ ấy, khả năng làm
lìa xa sự chết, nhưng không thể hủy bỏ sự chết được. Trong tất

654
cả mọi sự vật đã được tạo ra, và ông có thể đạt đến, ông muốn
tìm ra một thứ ánh sáng có thể làm sáng tỏ sự thật về đời sống
bất tử, nhưng ông không tìm ra thứ ánh sáng ấy, và quyển sách
chân lý trải ra trước mắt ông những trang giấy trắng. Đạo
Thiên Chúa đưa ra trong Thánh kinh những lời xác tín về sự
sống vĩnh viễn, nhưng ông chỉ muốn đọc thấy sự kiện ấy ngay
trong quyển sách của ông, quyển sách mà ông không đọc được
chữ nào về chuyện ấy.
Ông có 5 người con, 4 người trai có học thức uyên bác đáng
là con của nhà thông thái nhất thế giới, và một cô con gái đẹp,
hiền dịu và thông minh, nhưng lại bị đui mù, điều ấy xem như
là chẳng làm thiệt hại gì cho cô lắm. Cha và anh cô trông nhìn
thay cho cô, sự trìu mến của họ giúp cho cô thấy rõ mọi sự.
Không bao giờ 4 người anh đi ra khỏi những căn phòng của
tòa lâu đài, có chăng thì chỉ đi ra đến các ngọn lá của cây thôi.
Cô em lại không đi xa hơn thế. Tất cả mấy anh em sống sung
sướng trong ngôi nhà của tuổi ấu thơ, trong quê hương của tuổi
trẻ, trong cây của mặt trời xinh đẹp thơm tho. Cũng như bọn trẻ
con đồng lứa tuổi, chúng thích nghe kể truyện. Cha của chúng
kể cho chúng rất nhiều câu truyện, những truyện mà bọn trẻ
con khác không thể hiểu được, nhưng mấy anh em này có trí óc
già dặn như những người già cả ở xứ chúng ta. Cha họ giảng
cho họ nghe về những gì họ thấy trên các bức tranh sống động,
và trên các bức tượng của tòa lâu đài, công việc của con người,
và sự diễn tiến của các biến cố xảy ra trong mỗi nước trên quả
đất, lắm lúc, các con ông muốn xuống đó, tham dự vào những
hành động lớn lao của người đời, nhưng người cha bảo rằng
cuộc đời ở dưới kia có lắm điều phiền toái chua cay, cuộc đời
không phải như các con thấy ở đây, nơi thế giới êm đềm tươi
đẹp của tuổi trẻ các con. Ông nói về chân, thiện, mỹ, ba nguyên
lý chính yếu làm cho thế giới trở thành một viên ngọc quý,
trong sáng hơn kim cương. Ánh sáng của viên ngọc ấy có giá
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trị rất lớn đối với Chúa, nó quý hơn tất cả, và viên ngọc ấy là
vật mà người ta gọi là ”điểm kim thạch”. Ông cha nói rằng nếu
tạo vật chứng minh sự hiện diện chắc chắn của Chúa, thì loài
người cũng phải tin chắc rằng sự hiện diện của con người cũng
phải chứng minh rằng phải có thứ ”điểm kim thạch” ấy. Ông
không thể nói thêm gì về điểm kim thạch, vì ông cũng không
biết gì hơn.
Được hỏi về Chân, Thiện, Mỹ, ông giảng giải dài dòng, ông
nói rằng khi Chúa lấy đất bùn tạo ra loài người, Chúa tặng cho
tạo vật Ngài sinh ra, 5 nụ hôn nồng cháy, nụ hôn của tấm lòng,
nụ hôn trìu mến của Chúa, và những nụ hôn ấy, người ta gọi là
ngủ giác quan. Nhờ những ngủ giác quan ấy mà con người biết
đến, nhận được, hiểu được Chân, Thiện, Mỹ. Nhờ các giác
quan ấy mà ba nguyên lý kia được kính trọng, giữ gìn và tăng
tiến. Năm cảm giác quan ấy ở trong và ở ngoài, ở gốc rễ như ở
ngọn, ở thể xác như trong linh hồn.
Mấy người con suy nghĩ rất nhiều về điều ấy, suốt ngày,
suốt đêm. Người anh cả có một giấc mộng đẹp và đặc biệt,
người con thứ cũng vậy, người thứ 3, rồi người thứ 4, đều có
giấc mộng đúng nguyên như vậy. Mỗi người mơ thấy mình đi
ra trong cõi đời và tìm thấy viên điểm kim thạch. Viên đá quý
ấy sáng ngời trên trán họ, như một ngọn lửa sáng láng, cho đến
sáng sớm, họ lên ngựa phi trên thảm cỏ nhung để trở về ngôi
vườn của tòa lâu đài cha ông, viên đá quý chiếu ra một làn ánh
sáng, một tia huy hoàng như từ Thiên đình chiếu xuống, soi rõ
những trang sách, làm nổi bậc lên những dòng chữ viết về cuộc
sống bên kia ngôi mộ. Cô em gái không có giấc mơ đi ra ngoài
cõi đời rộng rãi, cô không nghĩ đến điều đó, thế giới của cô là
ngôi nhà của cha cô.
Người anh cả nói:
”Tôi sẽ lên ngựa đi ra ngoài cõi đời mênh mông! Tôi phải
nhìn thấy cuộc đời ra sao, tôi sẽ sống lẩn với loài người, tôi chỉ
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muốn được Chân và Thiện, cùng với loài người, tôi sẽ giữ gìn
cái Đẹp. Sẽ có nhiều sự thay đổi, nếu tôi xuất hiện!”
Ồ! Anh ta có những ý tưởng lớn lao và hào hùng, như chúng
ta thường có lúc ngồi bên lò sưởi, trước khi bước ra đời, dầm
dải mưa gió, sương mù, và bụi bờ chông gai.
Cũng như mấy anh em, anh có đủ giác quan ở trong và ở
ngoài, những giác quan bén nhọn, nhưng mỗi người có một
giác quan mạnh mẽ và tế nhị hơn các giác quan khác. Ở người
anh cả, thì thị quan là sắc sảo nhất. Con mắt anh nhìn được mỗi
thời đại, mỗi dân tộc, có thể nhìn thấy đến trong lòng đất, nơi
chôn vùi những kho tàng quý giá, và nhìn thấy cả trong lồng
ngực mọi người, như nhìn qua tấm kính - Nói vậy, nghĩa là anh
có thể thấy rõ hơn chúng ta những gì trong đôi má tái mét hay
ửng hồng, trong con mắt đang cười hay đang khóc.
Hươu nai, sơn dương theo gót anh đến biên giới phương tây,
nơi những con thiên nga hoang bay đến và bay đi về hướng tây
bắc, anh theo dấu chim bay, và như thế, anh đi xa trong thế
giới, xa xứ sở cha anh, xứ sở này trải dài về phương đông, ở
cuối chân trời.
Ồ! mắt anh mở rộng! biết bao nhiêu chuyện để nhìn, nhìn
tận mắt thật khác với nhìn vào tranh ảnh, dù tranh ảnh kia có
xinh đẹp đến bao nhiêu! Và những bức tranh trong lâu đài của
cha anh lại là tuyệt hảo. Đầu tiên, anh choáng mắt, gần đánh
mất thị giác vì ngơ ngác trước mớ sự vật hổn độn, trước những
cây sáo trang hoàng rực rỡ, hình dung cái đẹp, nhưng anh giữ
gìn cặp mắt, vì cần nhìn vào những nơi khác nữa.
Anh muốn hiểu biết một cách trung thực sâu sắc cái Chân,
Thiện, Mỹ, nhưng ở đâu? Anh chỉ thấy cái xấu mang sắc thái
bên ngoài của cái đẹp, cái Thiện không được để ý đến, trong
lúc điều tầm thường hèn hạ được tán dương, đáng ra là phải bị
nguyền rủa. Người ta chỉ nhìn thấy cái danh, chứ không nhìn
cái thực, họ nhìn áo quần chứ không nhìn con người, nhìn nghề
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nghiệp chứ không nhìn khuynh hướng. Thật ra không thể khác
thế được. Anh nghĩ ”Phải, ta cần để ý thật nhiều mới được”.
Anh chú tâm thật. Nhưng trong lúc anh đi tìm cái Chân, thì
quỹ sứ đến, quỹ sứ cha đẻ của sự láo lường, chính nó cũng đã
là sự láo lường dối trá. Con quỹ muốn móc đôi mắt của con
người có thiên nhản thông, nhưng nghĩ ta cũng quá tàn bạo.
Quỹ sứ hành động cách tế nhị hơn. Nó để cho anh đi tìm chân
lý, xét nghiệm chân lý, quỹ cũng cho anh tìm Thiện, xong quỹ
thổi vào hai con mắt anh mỗi bên một cọng rạ, làm cho mắt
anh mờ đi, dù là mắt Thánh cũng vậy. Quỹ sứ lại thổi cho cọng
rạ to lên thành một cái sà ngang trong mỗi con mắt anh, và như
vậy, mắt anh bị hư hỏng. Con người có thiên nhản thông như
anh đã trở thành một kẻ mù trong cuộc đời, anh mất hết lòng
tin tưởng vào cuộc đời. Anh không còn ý nghĩ tốt đẹp về cuộc
đời và về chính bản thân anh, và khi con người đã đánh mất
lòng tin ở đời và ở mình, thì con người xem như đã mất hết.
Bầy thiên nga bay trên mặt biển, hướng về phương đông,
đồng hót lên: ”Mất hết! Mất hết!”. Chúng bay về phương đông,
nhắm về cây của mặt trời. Thấy bầy thiên nga, bọn người trong
tòa lâu đài trên cây đều nghĩ rằng đó là điềm không tốt. Người
em thứ hai nói:
”Chắc là anh ta có cặp mắt thông thiên, đã gặp điều gì bất
như ý!” Nhưng thử xem người có lỗ tai thần có làm gì khá hơn
không?
Tai anh thính cho đến nổi anh có thể nghe thấy tiếng cỏ
mọc. Anh thân ái từ giã gia đình, lên ngựa ra đi, với sức khỏe
sung mãn, mang theo nhiều hoài bảo. Bầy yến bay theo anh,
bầy thiên nga dẫn đường, anh đi xa vào thế giới mênh mông.
Cái gì quá tốt cũng thừa thải, anh có dịp nhận thấy điều đó.
Tai anh quá thính, anh có thể nghe tiếng cỏ mọc, anh cũng lại
nghe được tiếng con tim mỗi người, đang đập vì vui hay vì đau
khổ, cả thế giới rộng rãi đối với anh, như một xưởng đồng hồ
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to lớn, bao nhiêu thứ đồng hồ đánh nhịp: tíc tắc, đồng hồ trên
ngôi tháp thì kêu: đinh đong! quả là khó chịu! Anh lóng tai đến
tận cùng. Về sau, những tiếng ồn ào trở nên quá mạnh, một con
người không thể chịu đựng nổi. Bọn trẻ con 60 tuổi trên đường,
- tuổi tác đâu có nghĩa lý gì – la hét, cười đùa. Có gì vui đâu
mà cười? Rồi anh nghe mọi tiếng thì thào trong những ngôi
nhà, những con đường to nhỏ trong thành, trên con đường cái
quan. Sự dối trá lên tiếng to hơn hết, lấn át tất cả, tiếng lục đạt
của thằng điên rung lên, tự cho là tiếng chuông nhà thờ. Người
có thiên nhỉ thông như anh chịu không nổi, anh đưa ngón tay
đút kín hai tai - nhưng anh vẫn còn nghe tiếng hát không nhịp
điệu với âm thanh chói chang, còn nghe những câu nhảm nhí
vô duyên, những lời quả quyết lập đi lập lại, không hơn gì một
con cá mòi thối bay từ miệng lưới này đến miệng lưới khác,
làm cho bao nhiêu tình thân hữu đều bị vở lở. Tiếng vang ồn
ào, tiếng rầm rộ, tiếng kêu la, ở trong và ở ngoài. Trời! thật
không có cách nào chịu đựng nổi, thật là khủng khiếp! Anh
đâm sâu ngón tay vào hai tai, sâu hơn nữa, sâu mãi, và rồi cái
màn nhỉ bị thủng, anh không còn nghe được gì nữa, anh cũng
không còn nghe cái Thiện, cái Chân và cái Mỹ, vì đối với anh,
nhỉ thức chỉ là cái cầu chuyển tư tưởng đi. Anh đứng yên một
chỗ, lòng nghi ngờ, không tin vào một ai hết, cuối cùng, không
tin cả vào chính mình nữa, điều ấy mới là đáng ngại. Anh
không tìm ra viên ngọc quý để mang về nhà, anh thối chí, chán
nản với chính mình, điếu ấy lại là khốn nạn hơn nữa. Bầy chim
bay về phương đông, mang tin anh về cho cha anh, trong cây
của mặt trời. Không có một bức thư nào gởi về, thời ấy không
có bưu chính.
Người con trai thứ ba nói:
”Bây giờ, đến phiên tôi thử đi một chuyến! Tôi có lỗ mũi rất
thính hơi!”
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Nói vậy chẳng có gì là lịch sự lắm, nhưng anh ta đã nói ra,
và mỗi người đều tin như vậy. Anh là con người tượng trưng
cho sự lạc quan, là một thi sĩ, một thi sĩ chính thức. Anh biết
hát lên những gì anh không thể nói ra được - Trí óc anh linh
mẫn hơn người khác nhiều.
Anh nói:
”Tôi sẽ tìm ra điều bí mật!”
Thật vậy, tỉ giác của anh vô cùng bén nhạy, nhờ đó anh có
thể hiểu biết rộng rải nhất trong địa hạt mỹ thuật.
”Có người thích mùi của quả táo, có kẻ ưa mùi của chuồng
ngựa, mỗi thứ mùi trong địa hạt mỹ thuật đều có người thích
thú nó. Nhiều người ưa sống trong tửu điếm hôi hám, bên cạnh
ngọn đèn tàn tỏa khói, trong mùi nồng nặc của rượu mạnh trộn
lẩn trong khói thuốc. Người khác lại mê say hơi nồng ngột ngạt
của hoa lài, hoặc lấy nhựa hoa cẩm chướng xát vào mình, tỏa
ra mùi hương bát ngát. Có người đi tìm hưởng ngọn gió mát
biển khơi, hay trên đỉnh núi cao, và từ trên đó nhìn xuống cõi
đời nhỏ mọn!” - anh tự nói như vậy - Nghe anh nói, người ta
cho anh là người từng trải, đã sống với mọi thứ người, và hiểu
biết họ, nhưng sự hiểu biết của anh là do thiên bẩm, một món
quà Chúa tặng cho người thi sĩ ngay từ lúc sơ sinh.
Anh từ biệt nơi sinh trưởng trong cây của mặt trời, xuyên
qua tòa nhà lộng lẩy, ra đến bên ngoài. Anh cởi một con đà
điểu chạy mau hơn ngựa, và khi trông thấy bầy thiên nga, anh
liền cởi lên lưng một con mạnh nhất, anh rất thích sự thay đổi,
anh bay trên mặt biển đến xứ có nhiều rừng rậm, có nhiều hố
sâu, nhiều núi cao, nhiều thành phố to lớn. Anh đến đâu, thì
ánh mặt trời chiếu lên nơi ấy, bao nhiêu hoa, bụi, đều tỏa mùi
thơm ngát như có cảm giác bắt gặp người bạn thân, người bảo
vệ biết thưởng thức và thương yêu chúng. Cho đến bụi hoa
hồng tàn rụi cũng đâm chồi nảy lá, trở nên một đóa hồng đẹp
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đẽ nhất. Ai ai cũng thấy hoa này, đến con ốc sên nhựa đen thui
trong gỗ mục cũng phải để ý đến sắc đẹp của hoa.
Ốc sên nói:
”Ta sẽ in dấu của ta trên đóa hoa, bây giờ ta nhả nước nhớt
lên đó rồi, ta không thể làm gì hơn được nữa!”
Nhà thi sĩ nói:
”Đó là số phận cái đẹp phải chịu đựng ở cõi đời này!”
Rồi anh làm một bài thơ về sự kiện ấy, hát lên theo cách hát
của anh, nhưng mọi người không ai nghe anh. Anh liền cho
người chơi trống hai đồng vàng và một chiếc lông chim công,
anh phổ bài hát vào ban nhạc trống, xong cho đánh lên khắp
các nẻo đường. Mọi người nghe bài hát, đều nói họ hiểu ý
nhạc, và đồng thanh cho rằng bài thơ phổ nhạc ấy rất là thâm
thúy! Sau đó, nhà thi sĩ sáng tác ra nhiều bài thơ phổ nhạc
khác, ông ca tụng Chân, Thiện, Mỹ. Những bài hát ấy đi vào
các tiệm rượu dưới ánh đèn tỏa khói, bay trên cánh đồng xạ
trúc thảo xanh tươi, vào tận trong rừng và ngoài bể khơi.
Người con này hình như được thành công nhiều hơn các
anh. Nhưng quỹ sứ không thể dung thứ điều này, nó liền xuất
hiện với mọi mùi hương quý báu, hương của hoàng cung,
hương trầm của nhà thờ, hương danh dự hiếm có trong loài
người, toàn những thứ hương vị mà quỹ sứ tự chế tạo ra.
Những mùi hương ấy, nồng đậm hơn tất cả mọi loại hương, lấn
áp tất cả các thứ hương, và có thể làm cho các Thiên thần ngột
ngạt, huống hồ gì một anh thi sĩ nghèo. Quỹ sứ biết cách chinh
phục loài người! Nó chinh phục nhà thi sĩ bằng mùi trầm
hương, nhà thi sĩ say mê, quên đi sứ mạng của anh, quên luôn
xứ sở anh - quên hết, quên cả thân mình. Anh hòa mình vào
mùi hương của quỹ sứ, và dim mắt, như một làn khói.
Những bầy chim nhỏ, nghe biết được biến cố ấy, rất là buồn
nản, và không cất tiếng hót luôn trong ba ngày. Con ốc sên đen
trở nên đen hơn, không phải vì buồn, mà là vì ganh tức. Nó tự

661
bảo: "Mùi hương ấy phải thuộc về ta, vì chính ta đã gợi ý cho
bài hát danh tiếng nhất, bài hát phổ vào nhạc trống, làm bản
hành khúc cho thế giới. Chính ta đã bôi nhớt trên cánh hoa
hồng, có nhiều kẻ làm chứng cho ta chuyện ấy”.
Nhưng ở nước Ấn Độ, ngay tại quê hương anh chàng thi sĩ,
không một tin tức nào được đưa về. Tất cả chim nhỏ đều mang
tang phục và im tiếng luôn trong 3 ngày, rồi đến lúc thời kỳ
tang chế đã qua - sự đau khổ quá sức làm cho chúng quên mất
nguyên nhân gây ra thảm trạng ấy, chuyện đời đều như thế cả.
Người con trai thứ tư nói:
”Tôi phải ra ngoài đời, đi du lịch như các anh!”
Anh ta cũng vui tính như người anh kế cận, nhưng anh
không phải là thi sĩ, và đó cũng là một lý do để anh được lạc
quan hơn. Nhờ anh và người anh thứ ba, tòa lâu đài được vui
lên, nhưng anh đã ra đi, sự vui vẻ cuối cùng cũng không còn
nữa. Thị giác và thính giác là hai giác quan quan trọng nhất của
con người, ai ai cũng cầu mong được các giác quan ấy càng
tinh tế càng tốt, 3 giác quan kia đều xem như ít quan trọng hơn,
nhưng người con thứ tư lại không nghĩ như vậy, vì anh có vị
quan bén nhọn vô cùng, vượt hẳn mọi người, và vị quan có một
địa hạt và uy lực rộng rải nhất. Nó ngự trị trên mọi vật đi qua
miệng và trí óc, vì vậy anh nếm tất cả những gì trong lò bếp,
trong hộp, trong chai, trong hủ. Đây là phần thô sơ của nghề
nghiệp, theo anh nói. Mọi người, đối với anh, như một cái lò
quay thịt, mọi xứ là một nhà bếp vĩ đại, theo nghĩa tinh thần, vì
đó là phần vi tế nhất của vị quan, phần tinh vi nhất, và anh
muốn ra đi để tìm thấy sự tế nhị ấy.
Anh tự bảo:
”Có thể ta có nhiều may mắn hơn các anh ta. Ta ra đi,
nhưng lấy gì làm phương tiện di chuyển. Khinh khí cầu đã phát
minh ra chưa?”

662
Anh hỏi cha anh, người cha đã biết tất cả các phát minh của
con người, những phát minh về trước và trong tương lai.
Nhưng khinh khí cầu chưa phát minh được, các thứ tàu thủy
chạy hơi nước và tàu hỏa cũng vậy.
Anh nói:
”Vậy con sẽ dùng một quả bóng cầu, cha biết cách chế tạo
và cách điều khiển, con sẽ học tập cách thức ấy. Chưa ai biết sự
phát minh ấy, người ta sẽ cho rằng đây là một thứ lưu tinh. Khi
dùng xong quả khinh cầu, con sẽ thiêu hủy nó, vậy cha nên cho
con một vài thứ của một phát minh tương lai mà người ta sẽ gọi
là hộp diêm hóa học”.
Anh được tất cả những điều sở nguyện, rồi anh bay đi. Bầy
chim đi theo anh xa hơn tất cả mấy người anh. Mọi người
muốn thấy cách bay của các vật lạ ấy, họ kéo nhau đến mỗi lúc
một thêm đông, vì con người vốn rất hiếu kỳ. Họ tưởng đó là
một con chim lạ đang bay. Ồ! Nó không bay đi một mình,
không trung đen đặc chim và chim, chúng trông như một đám
mây lớn, như đám mây châu chấu trên xứ Ai Cập, thế là anh ra
đi trong thế giới mênh mông.
Anh nói:
”Ngọn gió đông là người bạn tốt giúp ta nhiều”.
”Gió đông và gió tây” - bọn gió nói - ”chúng tôi là hai người
thay nhau để đưa anh đi, có thế anh mới đi về phía tây bắc
được chứ!”
Anh không nghe gió bàn tán, nhưng điều ấy không có gì là
quan trọng. Bầy chim không theo anh xa hơn nữa. Đến đó rồi,
có con mỏi cánh không bay đi nữa. Chúng nghĩ: "Việc này có
gì quan trọng để mình theo mãi! Đó là một điều quá tự phụ!
Chẳng cần theo nó làm gì cho nhọc sức, có gì đâu, chỉ là một
ảo sự!”
Chúng đều dừng cánh lại. Có gì lạ đâu mà theo mãi.
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Quả cầu hạ xuống một thành phố lớn, phi công dừng chân
trên một chỗ cao nhất thành phố: trên đỉnh gác chuông của ngôi
nhà thờ. Quả cầu tiếp tục bay đi trong không trung, đáng ra nó
không nên hành động như vậy. Nó sẽ ra sao, thật khó mà biết
được, nhưng điều ấy chẳng có gì quan trọng, vì thứ ấy chưa
được phát minh lần nào.
Người con thứ tư đứng trên nóc gác chuông, bầy chim
không bay quanh anh ta, vì chúng đã chán anh rồi, và anh cũng
chán chúng nó. Tất cả những ống khói trong thành phố đều bốc
khói lên, và tỏa mùi hôi hám.
Gió nói:
”Đây là những bàn hương án dựng lên chào đón anh!”
Gió muốn nịnh hót anh.
Và anh ở trên cao kia, nhìn xuống mọi người dưới đường.
Người thì đi bộ huynh hoang, ỷ chừng khoe cái bọc tiền đầy
nhóc, kẻ kia hãnh diện với chùm chìa khóa đeo ở lưng, mặc
dầu ông ta chẳng có gì để mở hết, người nọ trông vẻ đắc ý với
bộ áo quần mới kẻn của ông ta, người kia lại tự đắc với tấm
thân đầy ròi rúc của họ.
”Toàn là hư danh cả! Ta cần phải xuống mau để xem xét cái
nồi và thưởng thức các món ăn trong đó. Nhưng ta cũng cần ở
lại đây chốc nữa, gió làm nhột nhạt lưng ta, thật là thích thú. Ta
sẽ ở lại đây cho đến chừng nào gió ngừng thổi. Ta sẽ nghỉ chân
chốc lát. Buổi sáng nằm trườn chân ra lâu lâu, khi có nhiều
việc cần làm, như thế mới là thú vị chứ”, - anh chàng nhác
nhớm tự bảo vậy -”Nhưng sự lười biếng là gốc rễ của mọi điều
xấu xa, trong gia đình ta chẳng có gì là xấu xa hết, ta biết vậy,
và cả thiên hạ cũng đều biết vậy!”
Rồi anh vẫn đứng đó, anh ngồi trên cái chong chóng của nóc
nhà chuông, chong chóng quay quay mãi cùng với thân hình
anh, làm cho anh cứ tưởng gió không hề đổi chiều. Anh ngôi
đó, và còn muốn ngồi đó mãi để thưởng thức gió.
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Ở xứ Ấn Độ, tòa lâu đài trên cây của mặt trời trở nên trống
trải và tịch liêu, từ khi các người con trai lần lượt kế tiếp nhau
ra đi.
Người cha nói:
”Chắc chúng nó gặp điều không may rồi! Chúng nó không
đứa nào đem về viên đá quý. Ta chẳng còn hy vọng gì nữa!
Chúng đã biến mất, chúng đã chết rồi!”
Ông bèn cúi xuống quyển sách chân lý, dán cặp mắt trên
trang nói về ”cuộc sống sau khi chết”, nhưng không có gì cho
ông đọc và hiểu hết.
Chỉ còn cô con gái út mù lòa là niềm an ủi và sự vui vẻ cho
ông. Cô luôn luôn bên mình ông, kính trọng và trìu mến ông.
Cô hy vọng rằng sẽ tìm ra viên đá quý để đem lại cho ông một
ít hạnh phúc cởi mở. Rồi cô nhớ tưởng đến các anh với nổi đau
lòng và tiếc thương. Bây giờ họ ở đâu? Họ còn sống không? Cô
tha thiết muốn nằm mơ thấy lại các anh, nhưng lạ quá, trong
giấc mơ, cô cũng không thấy được các anh. Cuối cùng, một
đêm cô mơ màng như nghe tiếng nói của các anh, tiếng các anh
kêu gọi cô từ cõi thế giới mênh mông. Cô phải đi, đi thật xa,
nhưng cô mườn tượng như vẫn còn ở trong nhà cha cô. Cô
không gặp được các anh cô, nhưng cô thấy bàn tay cô như nắm
phải viên lửa đỏ, nhưng viên lửa ấy không làm cô đau đớn gì.
Cô đã nắm được viên đá quý, và đem dâng cho cha. Khi cô giật
mình thức giấc, cô vẫn thấy trong tay cô còn viên đá ấy, nhưng
đó chỉ là cái thoi dệt một sợi chỉ mong manh hơn màn nhện, sợi
chỉ vô hình đối với những cặp mắt người thường. Nước mắt cô
thấm vào sợi chỉ, làm cho nó trở nên cứng hơn dây sắt. Cô
đứng lên với một quyết định sắt đá: giấc mơ của cô phải được
thực hiện!
Một đêm, trong lúc cha cô đang ngủ, cô lén đến hôn tay cha,
rồi lấy sợi dây đã dệt xong buộc một đầu vào nhà cha cô, để có
thể phăng ra lối về, vì cô mù lòa không thấy gì. Cô đặt tin
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tưởng vào sợi dây, chứ không tin vào ai, cũng không tin vào
chính mình nữa. Cô ngắt bốn tấm lá của cây mặt trời, cô tung
ra bốn phương trời, như những lời nhắn nhủ, trong trường hợp
cô không gặp được các anh trong thế giới mông lung.
Cô sẽ ra sao, cô gái mù đáng thương ấy?
Dù sao, ít nhất cô cũng có sợi dây vô hình để bám víu vào.
Mặt khác, cô có một cơ năng mà các anh cô không ai có: sự sâu
sắc của ý tình. Nhờ cơ năng ấy mà cô như có mắt tận trên đầu
ngón tay, có tai tận vào trong tim.
Thế rồi cô đi ra trong thế giới ồn ào, hổn tạp lạ lùng. Nơi
nào cô đặt chân đến, nơi ấy, bầu trời trở nên trong sáng, cô cảm
nhận được tia ấm của mặt trời, móng cầu vồng dang ra từ đám
mây đen đến khoản trời xanh, cô nghe tiếng chim hót, cô ngửi
mùi hương của hoa bưởi, của trái táo, mùi thơm nồng đượm
khiến cho cô có cảm tưởng như đang nắm hoa, ăn táo vậy.
Những âm thanh êm dịu, những tiếng hát tuyệt vời thoảng vào
tai cô, đồng thời với tiếng la hét ồn ào. Tư tưởng và suy luận
luôn luôn phù hợp với nhau trong đầu óc cô. Trong thâm sâu
của cỏi lòng con người, tiếng nói của ý tình và của tư tưởng
hòa điệu với nhau:
”Đời sống trần ai như cơn mưa như đám sương,
Như một đêm dài đầy tiếng khóc”
Nhưng lại có một bài hát vang lên:
”Đời sống trần ai như cây hồng xinh tươi,
Dưới ánh dương quang rực rỡ”
Và ý nghĩ chua cay này cũng được hát lên:
”Loài người toàn vị kỹ,
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Đúng vậy, phải công nhận như vậy”
Một tiếng khác đáp lại:
”Một giòng sông yêu thương lưu tràn
Trên cõi đời nhân thế”
Cô nghe rõ những tiếng:
”Đời này toàn chứa điều nhỏ mọn hèn hạ
Mọi sự vật đều có bề trái của nó”
Nhưng cô cũng nghe:
”Có nhiều điều vỹ đại tốt đẹp
Mà loài người chưa hề biết đến”
Rồi một bản đồng ca trổi lên tứ phía:
”Hãy khinh thường tất cả, cười lên,
Xem tất cả mọi sự như trò đùa!”
Nhưng tâm cô gái lại hát:
”Hãy tự giữ lấy mình, tin tưởng vào Chúa,
Mọi sự hãy vâng theo Thánh ý. Amen!”
Và trong đám người già trẻ, trai gái cô đến gặp, đều sáng lên
sự hiểu biết về Chân, Thiện, Mỹ. Nơi nào cô đặt chân đến,
trong xưởng họa của họa sĩ, trong gian phòng lộng lẩy hội hè,
trong nhà máy đầy tiếng rù rì của các trục quay, đâu đâu cũng
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có ánh mặt trời chiếu vào, dây chuyền rung động, hoa tỏa
hương thơm, và giọt sương lành rơi từ chiếc lá úa.
Nhưng quỹ sứ không chịu chấp nhận sự kiện ấy. Quỹ có trí
óc thông minh hơn hàng vạn người, nó biết cách phá đám. Quỹ
đi vào các đầm lầy, thổi bông bùn hôi hám làm vang dội tiếng
nói lừa đảo tăng sức mạnh lên bảy lần, sự dối trá nhờ vậy mà
tăng tiến hơn lên. Nó nghiền tan ra tro bụi những bài thơ ca
tụng, nịnh hót, những điếu văn giả dối, đem những thứ ấy nung
nấu trong nước mắt ganh tị, bôi lớp phấn bùn trên má xanh mét
của cô thiếu nữ, tạo ra một cô gái có khuôn mặt và dáng dấp
của cô thiếu nữ thánh thiện, mù lòa. Mọi người gọi cô là ”vị
Thiên thần có ý tình sâu sắc”, đó là trò chơi của quỹ sứ. Thiên
hạ không ai có thể phân biệt giữa hai cô, cô nào là thật, cô nào
là giả. Làm sao phân biệt được!
”Hãy tự giữ lấy mình, tin tưởng vào Chúa,
Mọi sự hãy vâng theo Thánh ý. Amen!”
Cô gái mù hát lên, và giữ vững lòng tin. Cô tung bốn chiếc
lá của cây mặt trời ra bốn phương thế giới như những lời chào
gởi đến các anh, cô tin chắc rằng những lá thư ấy của cô sẽ đến
tay các anh, và rồi sẽ tìm ra viên ngọc sáng hơn mọi sự huy
hoàng trên cõi đời. Từ trên trán nhân loại, ánh sáng ấy chiếu về
tận nơi cha cô ở.
Cô nói:
”Về nhà cha ta! Phải, viên đá quý vô giá ấy ở trên cõi đất, ta
sẽ đem về, không phải chỉ là sự tin tưởng suông, mà chính viên
đá ấy, ta cảm thấy ánh sáng của nó, nó to dần lên trong tay ta,
hạt giống nhỏ nhoi của sự thật, dù nhỏ đến bao nhiêu, trôi theo
ngọn gió cay độc, ta đã nắm được và giữ lấy. Ta thấm nhuần
vào nó hương thơm cái Đẹp bao trùm vũ trụ, kể cả kẻ mù lòa.
Ta đã lấy tiếng vang của Thiện trong tim mỗi người đem đặt

668
vào nó. Tất cả những gì ta mang về, chỉ là một chút tro bụi,
nhưng đó là viên đá quý, ta có rất nhiều, đầy tràn cả hai tay!”
Rồi cô đưa hai tay về hướng cha cô. Sức mạnh của ý niệm
đã đem cô về đó, trong lúc cô không buông sợi dây vô hình
buộc vào nhà cha cô.
Ác lực tạo sấm sét bão tố đập vào cây của mặt trời. Phút
chốc, ngọn gió ác liệt luồn vào cửa của gian phòng cấm.
”Cái ấy bay mất rồi!” - người cha la lên, trong lúc mở bàn
tay cô gái ra ”Không!” - cô la lên với một tin tưởng sắt đá - ”Nó không
thể bay đi mất được! Con cảm thấy tia nóng của nó trong linh
hồn con!”
Và rồi người cha thấy một ánh sáng rực rỡ, đó là mớ tro bụi
trên tay cô gái mù, vừa rải ra trên trang giấy trắng quyển sách,
mở ra trước mặt sự xác quyết về sự sống vĩnh viễn. Trong giấy
nói lên một chữ sáng ngời, chỉ độc một chữ thôi, chữ:
Tin
Bốn người con trai trở về nhà. Lòng nhớ nhà dẫn bước họ
trở về, khi mỗi chiếc lá của cây mặt trời rơi trên ngực từng
người. Họ trở về, bầy chim bay theo, với hưu nai, sơn dương,
và tất cả loại thú trong rừng. Tất cả đều muốn dự phần vào
cuộc vui chung. Sao chúng thú điểu không dự được, nếu chúng
có thể dự phần?
Và như ta thường thấy, khi tia nắng mặt trời xuyên qua lỗ
nhỏ trong cánh cửa, bụi bậm trong căn phòng nổi bậc lên như
một cây trụ quay tròn, lần này không phải chỉ là một làn bụi
bặm tầm thường nổi lên trong tia sáng, mà là một cảnh tượng
quá sức huy hoàng, lấn áp ánh sáng của cầu vồng trên trời, vừa
nói lên trên trang sách, với một chữ lóng lánh ”Lòng tin”, trong
đó có từng hạt giống của Chân, tô bồi bởi ánh sáng của Mỹ,
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vang dội bằng tiếng nói của Thiện. Cảnh tượng còn huy hoàng
hơn cột trụ lửa trong đêm, khi Mose và dân tộc Do Thái đồng
đi đến đất Canaan! Từ chữ Tin đưa ra cái cầu hy vọng để đạt
đến Tình Thương Vô Cùng Vô Tận.
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Bửa cháo giây
( Suppe paa en Pølsepind )
I. Bửa cháo giây.
Một con chuột cái già nói với con chuột không dự vào bửa
tiệc:
”Hôm qua, bọn tao dự một buổi tiệc linh đình! Tao đứng
hàng thứ 21, kể cả số 1 là ông Vua. Kể cũng không đến nổi tệ
lắm chứ! Nếu cần kể cho mày thứ tự các món ăn, tao chỉ cần
nói rằng các món được sắp xếp rất gọn gàng trật tự! Bánh mì
thối này, mỡ làn, chốt đèn cầy, và thịt muối - rồi lại cứ tuần tự
bắt đầu lại như vậy. Nói vậy, cũng như nói bọn thực khách
chúng tao ăn đến hai bửa. Ai cũng vui vẻ, và nói chuyện êm
thấm lắm, như trong bửa tiệc gia đình vậy. Không còn một
miếng ăn nào thừa còn sót lại, chỉ trừ những giây cột thịt muối.
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Rồi câu chuyện xoay qua về giây cột thịt muối, và có người
đề cập đến món cháo giây cột thịt ấy. Mọi người, ai cũng có
nghe đến món cháo ấy, nhưng chưa ai nếm thử được lần nào,
và hơn nữa, không ai biết cách nấu cháo ấy. Một bài diễn văn
được đọc lên để ca tụng người nào có thể tìm ra cách thức nấu
cháo. Người ấy đáng mặt điều khiển một cơ sở làm việc thiện.
Mày thấy trí thức ghê chưa? Ông Vua già đứng lên tuyên bố
rằng con chuột cái trẻ nào làm được món cháo giây ngon nhất
sẽ được làm vợ ông. Mọi cô chuột được một ngày để tìm hiểu!”
Chuột kia liền nói:
”Kể ra cũng không đến nổi ngu lắm! Nhưng làm sao nấu
được món cháo kia?”
”Phải, làm sao nấu được? - đó là điều tất cả mấy cô chuột
cái, già và trẻ hỏi nhau Người nào cũng muốn làm Hoàng hậu, nhưng không ai
muốn đi ra ngoài thế giới mênh mông để học hỏi, nhưng phải
cần vậy mới được! Không phải ai cũng muốn từ giã gia đình
và những xó xỉnh ấm cúng. Ra ngoài kia, không phải ngày nào
cũng được một miếng phó mát, và không ai đánh hơi được thứ
mỡ làn, có thể người ta bị chết đói, hoặc bị con mèo nào đó
nhai sống.
Chính những ý nghĩ ấy làm nản lòng phần đông bọn chuột
muốn đi ra ngoài tìm học cách nấu cháo. Nhưng cũng có 4 con
tình nguyện ra đi, những con chuột lanh lẹ, trẻ trung, nhưng
nghèo khó. Chúng định đi mỗi đứa về một phương trời, để xem
rồi ai sẽ may mắn nhất. Mỗi cô chuột mang theo một sợi giây
cột thịt ướp, để nhớ đến mục đích của cuộc du hành này. Họ
dùng sợi giây ấy làm gậy chống.
Chúng ra đi vào tháng 5. Đến tháng 5 năm sau, chúng mới
trở về. Nhưng đến hạn ấy, chỉ có 3 con trở về thôi, con thứ tư
không thấy mặt, và cũng không có tin gì về nó. Ngày quan
trọng đã đến.
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Vua chuột nói:
”Bao giờ trong niềm vui lớn nhất, cũng lẫn vào một nổi
buồn!”
Nhưng ông cũng truyền mời tất cả loài chuột trong vùng
nhiều dặm quanh đó. Tất cả đều phải hội lại trong nhà bếp. Ba
con chuột đi xa về đứng thành một hàng riêng, tại chỗ con
chuột thứ tư vắng mặt, có dựng lên một sợi giây cột thịt mặn
thẳng tắp, bao vải đen. Không ai đưa ra ý kiến gì trước khi ba
cô chuột kia lên tiếng, và ông Vua đưa ra lời phê phán.
Và bây giờ, chúng ta hãy nghe tiếp.
II. Điều gì con chuột đầu tiên nghe và học hỏi được trong
cuộc du hành.
Nó nói:
”Khi tôi đi ra ngoài đời rộng rãi, tôi tưởng đã được rất nhiều
điều khôn khéo, nhưng tôi vẫn chưa đạt được hết cả, và còn
nhiều điều chưa thấu đáo được. Cần phải một năm dài mới học
được đầy đủ. Đầu tiên, tôi đi bằng đường biển, tôi đi trong một
chiếc tàu thủy, hướng tàu đi là về phương bắc. Tôi nghe rằng
người đầu bếp trong các tàu đi biển phải có tài chế biến món
ăn, nhưng cái tài ấy dễ thi thố nếu người ta có nhiều miếng thịt
mỡ, những thùng đầy thịt muối ướp, và bột đã có mùi mốc, như
vậy mới có những món ăn ngon được. Nhưng người ta không
ai học cách làm món súp với sợi giây cột thịt mặn. Chúng tôi đi
ngày này qua đêm khác, chúng tôi bị sóng dồi dập, chúng tôi
ướt mèm hết. Rồi đến khi tàu cặp bến, tôi lìa tàu, nơi đây là ở
về phía xa xôi trên miền bắc.
Thật là kỳ, khi ta phải rời cái lỗ xó của ta, leo lên chiếc tàu
cũng là một cái lỗ, và tự thấy mang đi hàng trăm dặm, đến một
nơi xa lạ! Nơi đó, có nhiều khu rừng phong, rừng bách, tỏa
hương nồng nàn! Tôi chẳng thích cái thứ đó. Cây rừng có mùi
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cay cay, tôi bị nhảy mũi hoài, rồi tôi nhớ đến những miếng thịt
muối. Giữa rừng, có nhiều hồ rộng, nước ở gần trông có vẻ
trong lành, nhưng ở xa thì thấy đen ngầu như mực. Bầy thiên
nga trắng bơi lội trong đó, tôi thấy hình dạng chúng giống như
những đám bọt nước, vì chúng đứng im bất động, nhưng rồi tôi
thấy chúng bay lên, và đi trên đất, tôi mới nhận ra chúng.
Chúng là một loài ngỗng, trông bộ đi của chúng thì biết. Không
ai có thể chối cải sự liên hệ giống nòi của chúng và ngỗng. Tôi
thì vẫn giữ lấy giòng giống tôi, tôi đi tìm bọn chuột rừng và
chuột đồng, bọn này quả thật là ngu dốt, nhất là về việc bếp
núc, mà chính là vì muốn học hỏi chuyện ấy mà tôi phải đi xuất
ngoại. Nói đến chuyện làm món cháo với sợi giây buộc thịt
mặn, chúng cho là một ý nghĩ quá sức kỳ quặc, cho nên câu
chuyện ấy liền được lan truyền ra khắp cả khu rừng, đâu đâu
cũng cho điều này không thực hiện được bao giờ, nhưng tôi đã
chẳng nghĩ rằng đêm hôm đó, ở tại chỗ này, tôi sẽ học được
phương pháp nấu món cháo ấy? Bây giờ là giữa mùa hè, vì vậy
khu rừng tỏa mùi nồng nặc, cây cối đều cay xè, hồ nước thì
trong vắt, nhưng lại trông có vẻ âm u với những con thiên nga
trắng trong đó. Ngoài bìa rừng, có dựng một cây sào cao như
cột buồm lớn, trên đầu sào có mọc một vòng hoa với một giải
băng, đó là cây tháng năm. Con trai, con gái nhảy và hát quanh
cây sào, chúng hát tha hồ theo tiếng đàn cò của một nghệ sĩ
thôn quê. Cuộc vui diễn ra vào lúc mặt trời lặn, và dưới ánh
trăng, nhưng tôi không tham dự. Một con chuột nhỏ thì làm cái
gì trong một dạ hội giữa rừng chứ? Tôi ngồi trên đám rêu mềm,
tay giữ sợi giây buộc thịt. Ánh trăng chiếu sáng đặc biệt vào
chỗ có cây, quanh gốc cây có đám rêu mềm dịu, tôi dám nói là
dịu mềm thanh tú như da của ông Vua loài chuột vậy, nhưng
màu xanh của rêu tạo ra một cảnh tượng ưa nhìn. Rồi bổng
chốc, xuất hiện một đoàn nhân vật nhỏ nhắn xinh đẹp, không
cao hơn đầu gối của tôi, bọn họ giống hình người, nhưng thân
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hình cân đối hơn, người ta gọi họ là những thiên thần sơn lâm,
mang y phục đẹp đẽ làm bằng những cánh hoa, trang điểm
thêm bằng những cánh ruồi và cánh bướm. Bọn họ có vẻ như
đang sục tìm một cái gì đó, tôi chẳng biết là gì, và 2 vị đến gần
tôi, vị tiên lớn chỉ vào sợi giây buộc thịt của tôi nói:
”Đúng là một cây gậy như thế này chúng ta cần dùng, nó
suôn sẻ hoàn toàn”
Vị ấy càng nhìn cây gậy du hành của tôi càng tỏ vẻ thích ý.
Tôi nói:
”Cho mượn thì được, nhưng không được giữ luôn!”
Cả bọn đều nói:
”Không được giữ luôn!”
Rồi chúng nhặt lấy sợi giây tôi vừa buông ra, chúng nhảy
múa trên nệm rêu, cầm sợi giây ở giữa đám rêu xanh. Chúng
cũng muốn có cây tháng năm của chúng, và sợi giây này vừa
vặn cho chúng dùng vào việc đó. Chúng trang hoàng cây gậy
trông thật xinh. Nhiều con nhện nhỏ dệt chỉ vàng chung quanh
cây, treo lên những tấm màn và cờ phất phới, tất cả đều dược
dệt một cách tinh vi, trắng như tuyết dưới ánh trăng, tôi nhìn
vào mà chóa cả mắt. Chúng lấy màu sắc nơi cánh bướm, đem
rải lên trên màn và cờ trắng, làm nổi lên những đóa hoa và viên
kim cương lóng lánh, tôi không còn nhận ra cây gậy của tôi
nữa. Nó đã thành một cây tháng năm vượt quá những cây tháng
năm khác nhiều. Rồi buổi lễ lớn của sơn thần diễn ra, bọn này
không bận áo quần gì hết, càng làm tăng vẻ lịch sự của chúng.
Tôi được mời nhìn quanh cảnh huy hoàng ấy, nhưng chỉ được
ở xa mà nhìn, vì tôi quá to cao không thể nhập vào bọn họ
được.
Rồi đến âm nhạc! Người ta có thể nói đó là tiếng trong đầy
của hàng ngàn cái chuông bằng thủy tinh. Tôi tưởng như nghe
tiếng hát của bầy thiên nga, lại nghe như tiếng líu lo của chim,
có những âm điệu rất thanh tao, tất cả như toát ra từ cây tháng
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năm của bầy sơn tiên, cây này là cả một hòa điệu của ngàn
tiếng chuông. Cây này là sợi giây buộc thịt của tôi. Tôi không
tưởng tượng được rằng một vật như thế có thể tạo ra nhiều âm
thanh như vậy, nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào bàn tay sử
dụng nó. Tôi rất xúc động, tôi khóc, khóc như một con chuột
nhỏ có thể khóc được, tôi khóc vì sung sướng!
Đêm qua quá mau! Nhưng vào mùa này, ở xứ này, thì đêm
không dài hơn thế. Vào buổi bình minh, một ngọn gió nhẹ thổi
lên, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương giữa rừng nổi sóng lăn
tăn, nhưng tấm màn đẹp đẽ và cờ xí phất phới bổng tan biến
trong không trung. Màn nhện, hay cờ, hay cầu treo, lan can,
người ta muốn gọi là gì cũng được cả, dăng lên từ ngọn lá này
qua ngọn lá khác, tất cả đều trở về hư không. Sáu sơn tiên đem
sợi giây trả lại cho tôi, hỏi tôi có cần gì thì bọn họ sẽ thỏa mãn
yêu cầu của tôi ngay. Tôi liền hỏi cách thức làm món cháo
giây. Vị sơn tiên lớn nhất, cười, nói:
”Chúng tôi làm cách nào? Ha ha, thì chị đã chẳng thấy đó
sao? Chắc chị khó mà nhận ra sợi giây của chị!”
Tôi nói:
”Quý vị tưởng giản dị như vậy sao?”
Tôi liền kể lại vắn tắt vì sao tôi phải ra đi, và đồng loại tôi
đang chờ đợi cái gì ở xứ tôi. Tôi tiếp:
”Mọi vẻ huy hoàng hôm qua, có ích gì đối với vương quốc
vĩ đại của chúng tôi, và với Vua của chúng tôi? Tôi không thể
tạo ra sự huy hoàng ấy từ sợi giây này, và tuyên bố rằng: đó,
sợi giây buộc thịt đó, và món cháo sẽ xuất hiện ra ngay! Mọi sự
quý vị tạo ra, cũng là một món ăn, nhưng chỉ dùng được khi
người ta no bụng!”
Một sơn tiên chấm ngón tay vào một đóa hoa đồng thảo, rồi
nói với tôi:
”Hãy để ý! Tôi bôi vào cây gậy du lịch của chị, và khi chị về
đến lâu đài của Vua chuột, chị hãy điểm đầu gậy này vào ngực
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nóng hổi của Vua chị, thì nhiều hoa đồng thảo sẽ nở ra trong
suốt khu rừng, dù là vào tiết lạnh nhất trong mùa đông. Như
vậy, chị đã có đem về xứ một cái gì rồi đó, và còn hơn thế
nữa!”
Và sau khi đã kể thêm đoạn ấy, cô chuột liền điểm đầu sợi
giây vào ngực Vua. Quả nhiên xuất hiện một bó hoa rất đẹp, và
tỏa ra mùi nồng nặc cho đến nổi ông Vua phải truyền cho bầy
chuột đang đứng gần lò sưởi, phải đưa đuôi vào lửa, để có mùi
khét, làm dịu bớt mùi nồng nặc của hoa đồng thảo. Họ nhà
chuột không thích mùi hoa ấy.
Vua chuột hỏi:
”Vậy điều gì mà bọn sơn tiên nhắn thêm đó, nói ra nghe!”
Chuột cái thưa:
”Đây mới là cái ”đinh” của câu truyện!”
Nói xong, cô ta liền quay ngược sợi giây buộc thịt, thì
không còn thấy đóa hoa đồng thảo nữa, chỉ còn cái gậy không,
cô đưa gậy lên như dáng điệu một ông trưởng ban nhạc. Cô
tiếp:
”Hoa đồng thảo là để cho mắt, mũi, và tình cảm, nhưng còn
cái gì để cho tai và lưỡi nữa, đó là lời nhắn thêm của các sơn
tiên”
Cô liền đánh nhịp, một thứ nhạc điệu nổi lên, không phải
thứ nhạc cô nghe trong khu rừng, mà là một bản nhạc chỉ có
thể cử lên trong nhà bếp.
Ô! thật là náo động! Nghe như tiếng gió thổi vào trong các
ống lò sưởi, như bao nhiêu nồi, son, sùng sục trào sôi, như cái
cời than va chạm vào nồi đồng, rồi bổng chốc, tất cả các âm
thanh ấy đều ngưng bặt. Người ta chỉ còn nghe tiếng sùng sục
êm đềm của ấm nước sôi, không ai biết tiếng ấy mới bắt đầu,
hay tiếng sôi vừa rồi tiếp tục. Đó là ấm nước nhỏ đang sôi, và
nồi nước lớn cũng sôi, nhưng mọi người không ai để ý đến cái
nồi lớn, xem như nó vô tri vô giác vậy. Cô chuột lại nổ lực
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quay chiếc gậy càng mạnh hơn - mấy cái ấm, nồi, nổi bọt lên,
sôi sùng sục, nước tràn ra, gió thổi lộng, ống khói réo vang Chao ôi! cảnh tượng trở nên dữ dội, mọi người tưởng cô chuột
đã đánh mất sợi giây trong tiếng ồn ào ấy.
Vua chuột nói:
”Quả là một món cháo nấu rất công phu. Bây giờ đã có thể
dọn cháo ra chưa?”
”Thưa thế là hết cả rồi!” - cô chuột nói và nghiên mình làm
lễ.
”Hết cả rồi!” - Thôi hãy nghe cô thứ hai nói tiếp.
I I I. Cô chuột thứ hai kể gì.
Tôi sinh ra trong phòng khách của tòa lâu đài này, cùng với
nhiều chuột khác trong gia đình tôi. Chúng tôi chưa bao giờ
được may mắn bước vào phòng ăn, và càng không may hơn
nữa, là không bao giờ vào được trong tủ chứa vật thực. Chỉ lúc
tôi ra đi, và bây giờ đây, tôi mới thấy một cái nhà bếp. Chúng
tôi học được nhiều trong thư viện, nhưng cũng có lúc thật là
đói. Tôi nghe từ trên tầng lầu vang xuống lời Vua ban ra về sự
trọng thưởng ai nấu được món cháo giây. Bà tôi lôi ra một
quyển sách, bà không biết đọc, nhưng nghe có người đọc nó
nói: trong sách có viết rằng, nếu người ta là thi sĩ, thì người ta
có thể nấu được món cháo này. Bà hỏi tôi, tôi có phải là thi sĩ
không. Tôi không biết làm thế nào để trở thành thi sĩ, bà tôi
bảo tôi phải gắng lên để làm thi sĩ. Tôi hỏi, muốn thế, thì cần
phải làm gì. Thật tình, tôi khó tưởng tượng nổi chuyện ấy, cũng
như khó tưởng tượng được cách làm thứ cháo kia. Nhưng bà
tôi đã nghe đọc trong sách rằng có 3 đức tính cần thiết: óc
thông minh, trí tưởng tượng, và tình cảm dồi dào! nếu cháu có
gồm đủ 3 đức tính ấy, cháu sẽ thành thi sĩ, và biết ngay cách
nấu món cháo giây.
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Tôi biết rằng óc thông minh quan trọng hơn, và được đánh
giá cao hơn hai đức tính kia. Tôi liền ra đi để tìm sự thông
minh. Được rồi, nhưng sự thông minh ở nơi đâu? Một ông Vua
già xứ Jøde có nói: nên đi tìm hỏi con kiến, người sẽ trở thành
hiền triết gia, tôi nghe như vậy trong thư viện.
Tôi ra đi mãi chỉ dừng lại trước ổ kiến lớn tôi gặp lần thứ
nhất, rồi tôi quan sát để trở thành nhà bác học.
Giống kiến thật là đáng kính, chúng rất thông minh. Tất cả
mọi sự việc nơi chúng ở đều được sắp xếp kỹ càng như làm
một bài toán, và đem lại kết quả mỹ mãn. Làm việc và đẻ
trứng, đó là sống trong hiện tại và nghĩ đến tương lai, chúng
làm như vậy. Chúng chia ra hạng kiến sạch và hạng kiến bẩn.
Cấp bậc được chỉ bằng con số. Con kiến hoàng hậu là số 1, và
chỉ có ý kiến của bà ta là đúng nhất, bà ta đã ăn hết nhiều kiến
thức, và đó là điều tối cần biết. Bà nói thao thao, lời nói thông
minh quá hóa ra ngu đần. Bà nói cái tổ kiến của bọn bà là đỉnh
cao nhất thế giới, bên cạnh đó có một cây cao, cao hơn nhiều
lắm, cao hơn tổ kiến vô cùng, không ai có thể phủ nhận được
điều đó, vì vậy bà ta không nói đến cây kia. Một hôm, có một
con kiến bò lạc lên thân cây, không đến được ngọn cây, nhưng
cũng cao đến chỗ chưa bao giờ có con kiến nào bò đến. Khi trở
về tổ, nó nói rằng có hòn núi cao hơn tổ kiến rất nhiều, ở ngoài
kia, nhưng tất cả bầy kiến đều cho rằng cô ta nói ra những lời
quá khinh mạn đối với giòng giống nhà kiến, cho nên cô kia bị
buộc miệng lại, và bị cô lập vĩnh viễn. Nhưng sau đó, một con
kiến khác đến cây to, cũng phát minh ra sự thật ấy, cô về kể lại
một cách bóng gió, nhưng cô ta lại là một con kiến có địa vị
khá cao, mọi kiến đều kính nể, nó thuộc hạng kiến sạch, nên
mọi kiến đều tin lời nói của nó. Khi nó chết, đồng loại đặt lên
mình nó một quả trứng để làm phần mộ, tán dương trí thức của
nó.
Cô chuột tiếp:
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”Tôi thường thấy giống kiến lúc nào cũng mang trứng trên
lưng. Một con đánh rơi quả trứng của nó, nó không thể đặt lại
trên lưng được, hai con khác đến giúp tận lực, đến nổi gần đánh
rơi trứng của chúng xuống đất, chúng phải bỏ đi, vì giúp người
nào sao bằng giúp mình trước đã (tiên vị kỹ, hậu vị nhân), vả
lại hoàng hậu kiến còn nói rằng: điều đó chứng tỏ người ta có
lòng tốt và lý trí: hai nguyên lý ấy đưa giống kiến chúng ta lên
hàng đầu của những sinh vật khôn ngoan. Trí thông minh luôn
luôn dẫn đầu, và sự thông minh của ta lớn nhất trên đời!
Nói xong, nó đứng lên trên hai chân sau, nhìn vậy thì nhận
ra nó là hoàng hậu kiến - tôi không thể lầm lẩn được. Và tôi
nuốt nó vào bụng. Hãy đi tìm bầy kiến, người sẽ trở thành hiền
giả. Tôi đã có hoàng hậu kiến trong ruột rồi!
Rồi tôi đến gần cây to lớn kia, đó là một cây Sồi, với thân
cây cao, ngọn cây to lớn sum sê, tuổi đã già rồi. Tôi biết ở trên
đấy, có một sinh vật sông ở trên đó, một người đàn bà, người ta
gọi là Mộc nữ thần, cùng sinh và cùng chết một lần với cây.
Tôi nghe nói chuyện những vị thần ấy, trong thư viện. Lần này
tôi gặp cây và một vị thần cây. Vị ấy la lên một tiếng thất thanh
khi tôi đến gần kề. Như những người đàn bà khác, Nữ thần rất
sợ giống chuột, nhưng cái sợ của bà này có lý do hơn các người
khác, vì tôi có thể gặm nhấm thân cây, và sinh mạng của bà
gắn liền với đời sống của cây. Tôi nói chuyện với bà dịu dàng
và thân thiện, tôi làm cho bà yên tâm, và rồi bà đưa bàn tay
xinh đẹp ra nắm lấy tay tôi, khi bà biết tôi đi ra ngoài đời với lý
do gì, bà hứa với tôi rằng có thể ngay tối nay, tôi sẽ nhận được
một trong hai kho tàng quý báu ấy mà trí tôi còn thiếu. Bà nói
rằng Phantacus (vị thần tưởng tượng) là bạn thân của bà, thần
ấy cũng đáng yêu như thần ái tình, ông thường đến đậu trên
cánh lá sum sê của cây, và lúc ấy thì cành lá càng xào xạt nhiều
hơn. Ông gọi là Mộc thần của cây, và cây này là cây của ông.
Cây sồi to lớn, mạnh mẻ này vừa ý ông lắm, rễ cây đâm sâu
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xuống lòng đất, thân và ngọn vương cao lên trời trong, quen
với tuyết bay, gió lạnh, và ánh mặt trời ấm áp, hơn bất cứ vật
gì. Nữ thần nói:
”Bầy chim ca hót trên kia, kể lể về các xứ xa lạ! Trên một
cành khô duy nhất, con cò làm tổ ấm áp tiện nghi, và ở đó
người ta có được vài tin tức của xứ tháp Ai Cập. Phantacus rất
thích cảnh vật ở đây, nhưng vẫn chưa cho là đủ, tôi phải kể cho
ông cuộc sống trong rừng từ ngày tôi còn nhỏ bé, và cây sồi
còn quá gầy ốm cho đến nổi một nhánh cây gai cũng có thể che
khuất nó, cho đến ngày nay nó trở thành to lớn uy nghi như
vậy. Cô hãy ngồi núp kín trong bụi và hãy chú ý, khi Thần
Tưởng Tượng đến, tôi sẽ tìm cơ hội nhổ một cái lông cánh của
ông ta, cô hãy chụp lấy lông ấy, không một thi sĩ nào có thứ gì
hơn thế đâu - và chừng ấy cũng đủ cho cô rồi đó!”
Phantacus đến, cái lông được nhổ ra, tôi chụp lấy, tôi ngâm
nó dưới nước đến khi nó mềm đi - nó vẫn còn khó tiêu lắm,
nhưng tôi cũng gặm được. Không dễ dàng gì gặm được một vật
tạo ra thi sĩ với tất cả tài năng của nó. Như vậy là tôi có đủ hai
phần, thông minh và tưởng tượng, nhờ đó tôi được biết rằng
phần thứ ba sẽ tìm thấy trong thư viện, vì có một danh nhân đã
nói và viết rằng có những truyện được viết ra để giúp con
người thoát khỏi sự ưu phiền vô ích, như thử để thấm nhậm
tình cảm. Tôi còn nhớ vài quyển sách như vậy, trông ngon lành
lắm, người ta đọc sách ấy nhiều lần, sách trở thành lầy mỡ, nó
có một giá trị vô cùng.
Tôi liền trở về thư viện, và gặm nhai hết cả một quyển
truyện, phần mềm của nó, phần quan trọng nhất, tôi chỉ để lại
cái vỏ, cái bìa sách. Ăn hết quyển ấy, tôi ăn quyển khác nữa,
tôi thấy trong bụng cồn cào, rồi tôi ăn một ít vào quyển thứ ba,
và tôi trở thành thi sĩ, tôi tự bảo với tôi như vậy, và nói với mọi
người như vậy. Tôi đau đầu, đau bụng, tôi đau nhiều thứ bệnh
nữa, không rõ là bệnh gì. Tôi suy nghĩ đến những câu truyện có
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thể có liên quan đến sợi giây cột thịt, bổng chốc trí óc tôi đều
thấy chứa chất bao nhiêu là sợi giây. Bà Vua kiến quả là thông
minh đặc biệt. Tôi nhớ chuyện một người đưa cây gậy vào
miệng, rồi ông và cây gậy trở thành vô hình, tôi nghĩ đến thứ
bia lâu năm trong đó có người nhúng vào một cây gậy nhỏ, đến
cây gậy đưa vào bánh xe, đến cây gậy lệnh của sĩ quan, và đến
những cây gậy quay tròn. Tất cả những ý nghĩ của tôi đều xoay
quanh chiếc gậy. Nhnưg phải biết diễn tả nó ra, nếu mình là thi
sĩ, và tôi đã thành một thi sĩ, tôi phải chịu khó quá nhiều để đạt
đến tài năng ấy.
Nhờ vậy, tôi có thể mỗi ngày dọn cho quý vị một món gậy,
một câu chuyện, vâng, đó là món cháo của tôi.
Vua chuột phán:
”Bây giờ hãy nghe cô chuột thứ ba!”
Bổng có tiếng: Ki, ki! ngoài cửa bếp.
Và một con chuột nhỏ, con thứ tư mà người ta tưởng đã mất
tích, nhào vô như một cơn gió thoảng, làm đổ xuống cây gậy
bao vải đen, cô ta đã chạy suốt ngày suốt đêm, cô đã leo lên
một tàu lửa chở hàng, cô suýt nữa bị trể chuyến tàu, thế mà cô
cũng về đến hơi chậm. Cô tiến lên, đầu tóc rối bù, cô đã đánh
mất sợi giây buộc thịt của cô, nhưng không đánh mất tiếng nói,
cô liền nói ngay, như thể mọi người chỉ chờ một mình cô,
mong đợi một mình cô, muốn nghe chỉ một mình cô, xem mọi
người khác như không có giá trị gì cả. Cô nói ngay tất cả
những gì cô cần nói. Sự xuất hiện của cô quá đột ngột, khiến
cho mọi người không thể suy nghĩ phản ứng gì cả, trong lúc cô
đang kể chuyện.
IV. Dành lời cô chuột thứ ba, cô thứ tư kể chuyện gì?
Cô nói:
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”Tôi đi ngay vào thành phố lớn nhất, tôi không nhớ là tên gì,
tôi không có khiếu nhớ tên. Tôi đến bằng tàu hỏa chở hàng hóa
bị tịch thu, vào đến trong tòa thị sảnh, ở đó rồi tôi chạy vào nhà
ông giám ngục. Ông đang nói về những người tù của ông, nhất
là đến một người đã nói lên nhiều lời hổn xược. Người ta bàn
tán và chê bai những lời ấy. Ông giám ngục nói: ”Đó chỉ là
chuyện nấu cháo bằng sợi giây cột thịt. Nhưng thứ cháo ấy có
thể làm cho tên kia bị cụt đầu”
Nghe vậy, tôi đâm ra chú ý đến kẻ tù nhân kia, - chuột cái
nói - và tôi tìm cơ hội để bò đến anh ta. Sau tấm cửa khóa kín,
vẫn có một lỗ chuột rúc! Tù nhân mặt xanh mét, với bộ râu
rậm, đôi mắt long lanh. Ngọn đèn tỏa khói, nhưng các bức
tường quen với khói nhiều rồi, tường không vì vậy mà đen hơn.
Người tù vạch những nét vẽ và nét chữ, nét trắng trên nền đen,
nhưng tôi không đọc những chữ ấy! Tôi nghĩ anh tù nhân đang
buồn, tôi là người khách đến đúng lúc để giải khuây cho anh.
Anh đưa ra vài miếng bánh để mời tôi đến gần, anh huýt sáo và
nói những lời dịu dàng. Anh rất vui lòng được gặp tôi. Tôi tin ở
anh, và chúng tôi trở thành đôi bạn. Anh chia sẻ bánh và nước
với tôi, cho tôi phó mát và thịt muối. Tôi được ăn uống thỏa
thích. Nhưng phải nói rằng tôi ở lại đó chính là vì tình bạn tốt
đẹp giữa anh và tôi thôi. Anh để cho tôi chạy trên cánh tay,
trong ống tay áo, để cho tôi leo lên bộ râu của anh, gọi tôi là
người bạn thân nhỏ bé của anh. Tôi mến anh một cách thành
thực. Chắc anh đối với tôi cũng vậy. Tôi quên mất lý do vì sao
tôi phải ra ngoài đời, bỏ quên sợi giây của tôi trong một đường
nứt trên sàn nhà. Bây giờ nó vẫn còn ở đó. Tôi muốn ở luôn tại
đó. Nếu tôi ra đi, anh tù nhân sẽ không còn ai bầu bạn nữa, như
vậy là quá cô đơn trong cõi đời này! Tôi ở lại, nhưng anh ta thì
không! Lần cuối cùng, anh nói với tôi với một giọng buồn bã,
cho tôi gấp đôi phần bánh và phó mát, tặng tôi một nụ hôn
bằng đầu ngón tay, và ra đi, không bao giờ trở lại nữa. Tôi
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không biết rõ câu chuyện của đời anh. ”Cháo bằng giây buộc
thịt”, ông giám ngục có nói như vậy, tôi phải đi tìm ông ta,
nhưng đáng ra tôi không nên quá tin ông. Ông cũng nắm tôi
trên bàn tay, nhưng lại bắt nhốt tôi trong một cái chuồng, với
cái bánh xe quay. Thật là khủng khiếp! Tôi phải cứ chạy, chạy
mãi, mà vẫn không đi qua một bước, và mọi người đùa bỡn
chọc ghẹo tôi!
Cô con gái nhỏ của ông chủ ngục trông rất đễ thương, với
mái tóc uốn cong, màu vàng óng, đôi mắt xám, và cái miệng
tươi cười.
Cô nói: ”Khổ cho thân mày chưa, con chuột kia!”. Rồi cô
xem xét cái lồng tồi tàn của tôi, kéo cái thanh sắt gài chuồng ra,
tôi liền nhảy lên ngưỡng cửa sổ, thoát ra ngoài, leo lên máng
xối. Tôi được tự do! tự do! Tôi chỉ nghĩ đến điều ấy, không
nghĩ đến mục đích của chuyến du hành.
Trời tối đen, đêm đã đến. Tôi trú ẩn trong một ngôi tháp cổ,
một anh gác tháp và một con cú mèo cũng ở đó. Con chim này
giống như một con mèo, và có cái tội lớn là nó cũng ăn thịt.
Nhưng người ta có thể lầm nó, và tôi cũng vậy. Đó là một con
cú già đạo mạo, đàng hoàng lắm. Nó biết nhiều chuyện hơn
anh gác tháp, chỉ bằng tôi. Bầy con của nó làm bộ làm tịch lắm.
Cú mèo la rầy: ”Đừng có làm cháo bằng sợi giây buộc
thịt!”.Đây là một lời la mắng nặng nề nhất của nó, vì nó rất
thương mến gia đình nhà nó. Tôi đâm ra tin tưởng ở nó, nên từ
trong chỗ núp, tôi lên tiếng Kik! Lòng tin tưởng ấy làm cho nó
vui lòng, nó cam đoan sẽ bảo vệ cho tôi, nó sẽ không để cho
con vật nào hại tôi, nó sẽ tự chăm sóc lấy tôi, nhất là về mùa
đông, khi món ăn trở nên khan hiếm. Cú già việc gì cũng thạo.
Nó cho tôi biết rằng anh gác tháp không thể lên tiếng rúc hú,
nếu không có cái còi treo trước ngực. Cú già tiếp: "Anh ta tự
tin lắm với cái còi ấy, anh tự cho anh là con cú mèo trong tháp!
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Anh muốn tỏ ra là người quan trọng, nhưng anh có là gì đâu!
Chỉ là món cháo nấu bằng sợi giây buộc thịt thôi!”
Tôi cầu cú già chỉ cho tôi phương thức nấu món cháo ấy. Cú
già giải thích: "Nấu cháo bằng sợi giây buộc thịt, chỉ là cách
nói của loài người, có thể hiểu bằng nhiều cách, người nào
cũng cho ý nghĩ của mình là đúng nhất. Nhưng tất cả, đều là
chuyện chẳng ra gì!”
Tôi la lên: "Chuyện chẳng ra gì!”
Tôi hoảng hốt! sự thật không phải lúc nào cũng dễ chịu,
nhưng sự thật vẫn là cái gì cao quý nhất! Con cú già cũng đồng
ý như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu tôi đem về một cái gì cao quý
nhất, thì là tôi đem về một điều cao quý hơn món cháo nấu
bằng sợi giây buộc thịt. Rồi tôi vội vã ra đi, để mang về cái
điều cao quý nhất: sự thật. Loài chuột là một loài giống thông
minh, và Vua chuột là vị thông minh nhất, ông ta có thể đưa tôi
lên làm Hoàng hậu để tuyên dương sự thật!”
”Sự thật của mày chỉ là một điều láo khoét!” - chuột cái thứ
ba, kẻ chưa được nói gì, bây giờ lên tiếng - ”Tao, thì tao biết
nấu món cháo bằng sợi giây buộc thịt, và bây giờ tao sẽ làm
cho xem!”
V. Cách nấu cháo - cô chuột thứ ba nói ”Tôi không đi đâu hết, tôi ở lại xứ, và tôi có lý! Đi du hành
thật vô ích, người ta có thể tìm thấy tất cả mọi sự ngay trong xứ
mình. Vậy là tôi ở lại. Những điều tôi biết, tôi không học ở
nhân vật thần thánh nào, tôi cũng không học được nhờ ăn ở
chuyện trò với bọn cú mèo. Tôi chỉ suy nghĩ một mình mà
thấy. Nào, nhờ các chị bắt nồi lên, đổ đầy nước vào, thật đầy!
Đốt lửa lên, sao cho nước sôi, sôi thật là sôi! Bây giờ hãy vất
sợi giây buộc thịt vào nồi nườc sôi! Nếu Vua ta chịu khó đưa
cái đuôi của ngài vào nồi nước sôi, rồi quậy mạnh! - Càng quậy
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lâu chừng nào, thì món cháo càng đặc. Chẳng tốn gì hết!
Không cần thêm cái gì vào đó nữa! Chỉ cần quậy thôi!”
Vua chuột nói:
”Chuột khác không thể làm thế được sao?”
”Không!” - chuột thứ ba nói - ”sự mầu nhiệm là ở nơi đuôi
Vua chuột!”
Rồi nước sôi sùng sục. Vua chuột đến sát nồi, có thể là nguy
hiểm lắm đó, ông đưa cái đuôi ra, như bọn chuột thường làm
trong thùng sữa, để đánh kem, rồi trở lại liếm đuôi chúng,
nhưng ông Vua chuột chỉ đưa đuôi ông vào đám hơi nước
nóng, rồi ông nhảy dựng lên. Ông nói:
”Dĩ nhiên, cô sẽ là Hoàng hậu của tôi. Về món cháo giây,
chúng ta sẽ để dành vào dịp lễ kim hôn của chúng mình, như
vậy, bọn nghèo khó trong nước ta sẽ có một ngày vui vẻ trong
tương lai, một niềm vui dài lâu”
Hôn lễ được cử hành. Nhưng nhiều con chuột thì thầm với
nhau khi trở về nhà chúng: ”Sao có thể cho đó là món cháo nấu
bằng sợi giây buộc thịt được. Đó chỉ là món cháo đuôi chuột
thôi”
Nói qua nói lại, cho cái này hay cái kia là đúng nhất, nhưng
tất cả mọi điều có thể là khác hẳn: ”Tôi thì tôi phải nói như thế
này, và thế này!”Đó là sự phê bình, và lời phê bình luôn luôn là rất thông
minh - sau khi sự việc đã xảy ra.
x
Và câu chuyện ấy được lưu truyền ra ngoài đời, ý kiến của
mọi người không giống nhau, nhưng câu chuyện vẫn y nguyên
như vậy. Và đó là điều tốt nhất, về mọi sự lớn hay nhỏ, và cũng
tốt đối với món cháo nấu bằng sợi giây buộc thịt. Nhưng dù sao
cũng không nên chờ đợi những lời cám ơn!
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Cái chuông cũ nhà thờ
( Den gamle Kirkeklokke )
Ở xứ Wurtemberg, nước Đức, nơi các cây xương rồng nở
hoa đẹp đẽ suốt dọc hai bên đường, nơi các cây lê và cây táo
vào mùa thu, chĩu nặng trái chín, có một thành phố nhỏ,
Marbach, đó là một thành phố khiêm tốn nhất, nhưng rất xinh,
nằm trên bờ sông Neckar, có dòng nước chảy xiết qua các
thành thị, các ngoại ô cổ kính, và những đồi nho, trước khi
chảy vào sông Rhin lộng lẩy.
Năm đã gần tàn, trên các cây nho, những tấm lá đỏ còn dính,
mưa lớn xối xả, gió lạnh càng tăng, mùa này không phải là mùa
tốt đẹp đối với kẻ nghèo, ngày thì âm u, bên trong các nhà
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nghèo nàn lại càng âm u hơn. Một ngôi nhà như vậy, có cửa
nhỏ trên rầm mở ra trên con đường, có vài cửa sổ thấp, nhà có
vẻ nghèo nàn và tồi tàn, trong nhà có một gia đình ở, một gia
đình vừa lương thiện vừa siêng năng: hơn nữa, lòng sợ Chúa ẩn
trong tâm hồn họ. Chúa sẽ ban cho họ một đứa con mới. Thời
gian đã đến, bà mẹ quằn quại đau bụng, thì vừa lúc ấy tiếng
chuông uy nghi rền vang lên từ cái tháp của nhà thờ. Đó là phút
giây thiêng liêng, linh hồn bà mẹ đang lẩm nhẩm cầu nguyện,
chứa đầy sự thành kính và tin tưởng. Tư tưởng của bà bay từ
thâm tâm của bà lên đến Chúa, rồi đúng lúc ấy, bà sinh ra một
đứa con trai, và lòng bà tràn ngập niềm vui. Chuông trên tháp
hình như vang lên để báo cho tất cả thành phố và đồng quê
niềm vui của bà. Một cặp mắt trẻ con trong sáng nhìn bà, tóc
của đứa bé sáng lên như vàng. Đứa bé vào đời trong tiếng
chuông, vào ngày âm u của tháng 11. Mẹ và cha nó hôn nó, và
trong Thánh kinh của họ, hai ông bà viết rằng: ”ngày 10 tháng
11 năm 1759, Chúa đã ban cho chúng tôi một đứa con trai”, về
sau, trong khi đặt tên Thánh vào lễ rửa tội, tên nó được thêm
vào mấy chữ: ”Johan Christoph Friedrich”.
Đứa bé nghèo khổ trong thành phố khiêm tốn Marbach, về
sau ra sao? - Không ai biết đến, cả cái chuông cổ kính ấy nữa,
dù nó được treo cao và được đánh lên trong phút chào đời của
đứa bé, sau này sẽ hát lên bài ca tuyệt vời về ”cái chuông” Đứa nhỏ lớn lên, thế giới cũng lớn lên theo nó. Cha mẹ nó
dọn đến ở một thành phố khác, nhưng các bạn thân vẫn còn ở
Marbach nhỏ nhoi kia, vì vậy mẹ con cậu một ngày nọ, cùng
đến viếng thăm nơi đó.
Cậu bé mới 6 tuổi, nhưng cậu thuộc lòng quyển Thánh kinh,
và những bài thánh ca cổ. Đêm đêm, ngồi trên ghế mây nhỏ,
cậu nghe cha cậu đọc các bài ngụ ngôn của Gellert và truyện
Messia. Cậu bé và chị nó, lớn hơn nó 2 tuổi, đều rơi nước mắt
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nóng hổi khi nghe đến câu chuyện của con người đã chết trên
cây thánh giá, để cứu rỗi chúng ta.
Lần đầu đến thăm Marbach, thành phố ấy không có gì thay
đổi, thật ra, họ rời thành phố ấy chẳng có bao lâu. Các ngôi nhà
vẫn còn mái nhọn, tường nghiêng, và cửa sổ thấp. Trong nghĩa
địa, có thêm vài ngôi mộ mới, và ngay cạnh tường, trong cỏ,
cái chuông cổ còn đó.
Chuông đã rơi xuống đất, bị nứt nẻ, không thể đánh lên
tiếng được nữa, một cái chuông khác đã thay thế nó trên tháp.
Hai mẹ con đi vào nghĩa địa, đứng trước cái chuông cũ, bà
mẹ kể cho cậu con biết rằng chuông này đã phục vụ hằng mấy
trăm năm rồi, chuông đã đánh lên vào những ngày lễ đặt tên
Thánh, lễ cưới vui vẻ, và lễ tang. Tiếng của nó đã báo lên niềm
vui của các buổi lễ, và sự hải hùng của các đám cháy nhà. Phải,
cuộc đời con người đều được chứa đựng trong tiếng chuông.
Đứa bé không bao giờ quên được những lời của mẹ nó, từng
chữ ca lên trong ngực nó, cho đến ngày lớn lên, nó tạo ra một
nhạc khúc. Bà mẹ còn kể về tiếng cái chuông cũ nhà thờ đã
đem đến sự an ủi và nổi vui mừng cho bà, vào lúc lo âu, và
tiếng chuông cũng vang lên hát mừng khi đứa con trai bà được
sinh ra. Đứa bé nhìn cái chuông cũ kỹ to lớn kia, với vẻ thành
kính, nó cúi xuống hôn lên mặt chuông, dù chuông đã quá già
nua, nứt nẻ, và bị vứt vào một xó trong cỏ và cây gai.
Cái chuông đi vào ký ức của đứa bé, nó lớn lên trong cảnh
nghèo khó. Cao và gầy, tóc hung đỏ, mặt đầy tàn nhang, cậu bé
như vậy đó, nhưng cặp mắt cậu trông như nước hồ sâu. Sau
này, cậu sẽ ra sao? Mọi sự đều tốt đẹp, khả dĩ làm cho mọi
người thèm muốn. Cậu được đặt ân nhận vào trường quân sự,
đưa vào toán chỉ dành cho con nhà khá giả, và đó là một niềm
vinh hạnh và sung sướng. Cậu mang bốt cao, cổ cồn cứng và
mái tóc rải phấn. Huấn luyện viên đến, hô: ”Đi!”, ”Đứng lại!”,
”Hàng ngang!” Chắc có cái gì đã được tạo ra từ đó.
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Chiếc chuông cũ nhà thờ, còn đó, nhưng đã bị bỏ quên, cuối
cùng phải vào lò đúc. Rồi nó sẽ ra thứ gì? Không thể nói được,
và làm sao biết được cái gì sẽ thành hình với cái chuông vang
vang trong lòng cậu bé, vì ở đó, vẫn có một thứ kim khí đang
đánh lên, và sẽ vang dội lên khắp cả thế giới rộng rải, cậu càng
bị gò bó trong mấy bức tường của trường, tiếng hô ”Đi! Đứng!
Sắp hàng!” càng đinh tai nhức óc, thì vật kim khí ấy trong ngực
cậu lại càng vang to hơn, bọn bạn đồng ngủ đều nghe tiếng,
tiếng vang ấy vượt qua biên giới các nước. Nhưng không phải
vì vậy mà người ta ban cho cậu học thức, áo quần và thực
phẩm. Cậu mang con số của cậu trong bộ răng cưa, một bộ
phận của bộ máy to lớn, mà mọi người đều đóng góp sức mình
vào, để nhận được nhiều điều lợi lộc rõ ràng hơn. Chúng ta tự
hiểu mình, thật là khó! Vậy thì những người khác, cho đến
những người tốt nhất, làm sao hiểu được mình? Nhưng chính
viên ngọc quý đều do một áp lực đè lên trên, mới tạo thành
được - Áp lực với sự giúp sức của cuộc đời, của thời gian, có
thể tìm ra viên ngọc quý ấy không?
Trong kinh đô của Vua, xảy ra một việc long trọng. Hàng
vạn ngọn đèn được thắp lên, pháo bông vụt lên màn trời, quang
cảnh trọng đại huy hoàng ấy còn lưu lại trong ký ức mọi người,
nhờ một người đã đổ ra những dòng nước mắt đau đớn, trong
khi tìm cách bí mật trốn qua một nước ngoài. Ông ta phải lìa bỏ
tổ quốc, bà mẹ, những người thân yêu, nếu không sẽ bị chìm
vào trong số phận của những kẻ vô danh.
Chiếc chuông cũ vẫn ở yên sau bức tường nhà thờ ở
Marbach, vẫn còn đó, nhưng bị bỏ quên! Gió thổi trên mình nó,
và có thể đưa tin của đứa bé mà nó đã dóng tiếng lên, khi đứa
bé mới ra đời. Gió có thể kể lại bao nhiêu lần nó đã thổi khí
lạnh lên chàng thanh niên, lúc kiệt sức, anh đã ngã xuống trong
khu rừng nơi xứ lạ, nơi đó, tất cả tài sản và hy vọng của anh chỉ
đựng trên vài trang giấy, viết về Fiesko, gió có thể nói đến
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những người bảo trợ cho anh, toàn là nghệ sĩ, những người ấy
đã lẻn ra ngoài chơi cầu trong lúc anh đọc tác phẩm của anh.
Gió có thể nói đến con người trốn đi ngoại quốc, con người
xanh mét, đã sống những tuần, những tháng, trong quán trọ
nghèo nàn, có ông chủ thường la hét, và say rượu, nơi nổi vui
tục tỉu ngự trị, trong lúc kẻ bị đày hát lên một lý tưởng. Những
ngày khó khăn, đen tối! nhưng lòng anh đau đớn, tự cảm nhận
những gì anh sẽ hát lên.
Những ngày u ám, những đêm lạnh lẽo, trôi qua trên mình
chiếc chuông cũ. Nó không cảm thấy gì hết, nhưng chiếc
chuông nằm trong ngực chàng thanh niên lại cảm nhận tất cả
nổi thống khổ của anh. Thanh niên ấy sẽ ra sao? Cái chuông cũ
sẽ ra sao? Này, chiếc chuông cũ đi xa, rất xa, không còn ai
nghe tiếng nó trên tòa tháp của nhà thờ nữa. Về chàng thanh
niên, thì chiếc chuông trong ngực cậu vang tiếng xa hơn nơi
chân cậu bước đến, nơi mắt cậu nhìn thấy, nó vang lên mãi mãi
qua biển rộng, cỏi đất mênh mông.
Hãy nghe chuyện cái chuông trước đã! Nó rời Marbach,
được đem đi bán như thứ đồng cũ để được đúc lại ở Bayonne,
một thành phố ở Pháp. Làm sao nó đến đó? Vào lúc nào? Phải
để cho chiếc chuông kể lại, nếu nó có thể kể, điều ấy chẳng có
gì quan trọng. Nhưng chắc chắn là nó có đến thành phố
Bayonne, đã nhiền năm qua, kể từ ngày nó rơi trên tháp xuống
đất, bây giờ chắc nó đã được đúc lại, góp phần vào một đền tạ,
một bức tượng của một vị danh nhân của xứ ấy, và của dân tộc
Đức. Bây giờ hãy nghe một sự tao ngộ ly kỳ, điều gì xảy ra
trong cuộc đời này thật là kỳ lạ và đẹp đẽ! Ở trên kia, trong
nước Đan Mạch, trên một hòn đảo xanh đầy cây dẻ gai, và có
nhiều ngôi mộ chiến sĩ, có một đứa bé rất nghèo, chân mang
guốc gỗ, nó mang một gói vải bọc đồ ăn đến cho cha nó đang
chặt gỗ trong đảo, đứa bé nghèo khổ ấy trở thành một vinh dự
cho xứ sở nó, nó khắc trong đá cẩm thạch những kỳ quan làm
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cho thế giới ngạc nhiên, và chính nó đã được vinh dự nặn với
đất sét một bộ mặt đầy vẻ cao quý và xinh đẹp, bộ mặt đất sét
ấy được đúc bằng đồng xưa, thành bức tượng chân dung của
con người mà cha ông đã viết trong quyển Thánh kinh: Johan
Christoph Friedrich.
Khối kim khí cháy đỏ, chảy vào khuôn, là chiếc chuông cũ
nhà thờ - Không ai nghĩ đến điều ấy, và nghĩ đến xuất xứ của
nó, đến tiếng vang đã tắt của nó, chiếc chuông chảy vào khuôn,
và tạo ra cái đầu, bộ ngực của bức tượng, như ngày nay chúng
ta còn thấy dựng lên và khánh thành ở Stuttgart, trước tòa lâu
đài cổ kính, ngay tại công trường, nơi mà con người thực sự
của bức tượng ấy, hàng ngày lao động chiến đấu, bị áp lực của
cuộc đời đè nặng, đứa bé con xứ Marbach, tên sinh viên trường
quân sự Carl, người thi sĩ bất tử, lớn lao của nước Đức, người
đã ca tụng bằng nhạc điệu vị cứu tinh của Thụy Sĩ, và vị Thánh
nữ đồng trinh của nước Pháp, can đảm thánh thần.
Ngày ấy là một ngày nắng tốt rực rỡ, cờ tung bay trên các
tháp và các mái lâu đài nhà Vua ở Stuttgart, chuông các nhà
thờ vang lên niềm vui của buỗi lễ, chỉ một cái chuông im tiếng,
long lanh dưới ánh mặt trời, đang chiếu sáng lên mặt và ngực
của vĩ nhân, nhân vật chính của buổi lễ. Trăm năm trước, trong
tháp nhà thờ ở Marbach, chiếc chuông ấy đã reo lên niềm vui
và sự an ủi cho bà mẹ đang quằn quại trong cơn đau, để cho ra
đời một đứa bé, nghèo khổ trong ngôi nhà nghèo khổ, về sau
trở thành một con người giàu có, tài sản của nó là một thiên sự
cho cả thế giới. Con người ấy, nhà thi sĩ của bà mẹ có tâm hồn
cao quý, vị ca sĩ đã hát lên những gì cao quý và lớn lao của
cuộc đời, ông Johan Christoph Friedrich Schiller.

693

Nàng thơ của thế kỷ mới
( Det nye århundredes Musa )
Nàng thơ của thế kỷ mới, theo như bọn chắt chiu mình biết,
và có lẽ các thế hệ sau xa nữa, nhưng không phải chúng ta, bao
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giờ thì Thần ấy sẽ xuất hiện? Vị ấy ra sao? Vị ấy hát lên cái gì?
Những sợi giây nào trong linh hồn con người sẽ được rung lên?
Thời đại của nàng thơ sẽ lên cao đến mức độ nào?
Những câu hỏi dồn dập trong thời đại dập dồn của chúng ta,
thời đại mà thi ca là một chướng ngại vật trên đường đi của
mọi người, thời đại mà ai cũng biết rằng những tác phẩm ”bất
tử” do các thi sĩ đương thời sáng tác ra, về tương lai sẽ là
những vết than in trên các bức tường nhà tù, chỉ được một vài
kẻ hiếu kỳ thấy và đọc thôi.
Những lời nói ấy thật là quá đáng, nhiều người cho vậy, thi
ca đâu đã bị bỏ quên ở trong thời đại chúng ta.
Không, nếu còn có những kẻ vô công việc vào ngày thứ hai,
những kẻ ấy còn cần đến thi ca, và chắc chắn khi họ cảm thấy
tiếng động ồn ào của trí thức trong lòng họ, họ cho đi tìm trong
các tiệm sách để mua với 4 đồng, bài thơ được mọi người ca
tụng, thì cũng có nhiều người tự thỏa mãn với những gì họ có
mà chẳng mất tiền mua, hay là với một mẫu nhỏ đọc được trên
giấy gói hàng của ông chủ tiệm tạp hóa, như vậy rẻ hơn, và
trong thời đại chen chúc hổn tạp của chúng ta, mọi người cần
để ý đến sự rẻ tiền. Chỉ còn cái nhu cầu, thế là đủ!
Thi ca vào thời tương lai, như âm nhạc về sau, đều thuộc về
ngông tính, nói đến các thứ ấy là như nói về các phát minh
trong một cuộc du hành đến Thiên vương tinh. Thời gian quá
ngắn và quá quý để có thể chơi trò tưởng tượng, và, để nói
đứng đắn một lần xem sao, ta thử hỏi: Thi ca là gì? Những
xung động âm thanh của tâm tình và tư tưởng, những cái đó
đều chỉ là tiếng rung và động tác của giây thần kinh thôi. Nhiệt
tình, niềm vui, nổi đau khổ, cho đến sự cố gắng vật chất, đều là
những sự rung động của thần kinh, các nhà thông thái đều nói
thế. Mỗi một người trong chúng ta là một cái đờn giây.
Nhưng ai đánh vào các giây đó? Ai làm cho chúng rung
động lên? Trí tuệ, trí tuệ vô hình thần thánh, chính nó làm rung
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động, bằng cách thức của nó, bằng tình ý của nó, và nó được
các cây đàn giây khác hiểu nó, những cây đàn ấy về sau sẽ
cùng vang lên trong một hòa điệu êm ái, hay trong những âm
điệu bất hòa tương phản mạnh mẻ. Cho nên, nhờ sự tiếp nối
các âm điệu ấy, mà nhân loại tiến lên, ý thức được sự tự do của
nó. Mỗi thế kỹ, mỗi nghìn thế kỹ nữa, người ta có thể nói vậy,
đều có cách thức riêng để biễu diễn sự trọng đại của nó trong
thi ca. Sinh ra trong một thời đại phai tàn, thi ca xuất hiện và
ngự trị trong thời đại mới sẽ đến.
Trong thời đại chúng ta, rộn rịp với những máy móc ồn ào,
thi ca đã sinh ra, nàng thơ của thế kỹ mới. Chúng ta xin cúi
chào nàng! Mong nàng nghe hay đọc được vào một ngày nào
đó, trong các vết in bằng than mà tôi đã nói vừa rồi.
Nhịp điệu của chiếc nôi nàng thơ đã đi từ mũi đất cuối trời
theo bước chân tìm tòi của con người, nơi bắc cực, đến những
nơi mà mắt của con người đã trông thấy ”những bao than đen”
dưới bầu trời nam cực. Chúng ta không nghe tiếng kẻo kẹt của
nôi, vì tiếng rầm rộ lách cách của máy móc, tiếng còi tàu hỏa,
tiếng nổ của các vật liệu, và vì giới hạn cổ xưa của trí tuệ.
Chính nàng thơ sinh ra trong cái xưởng máy lớn ngày nay,
nơi mà hơi nước bộc lộ sức mạnh của nó, nơi ông thợ cả mất
máu và học trò của ông vất vả làm lụng suốt ngày đêm.
Nàng thơ có tấm lòng đầy tình thương của người vợ, với
ngọn lửa của trinh nữ và lửa của đam mê. Nàng nhận được ánh
sáng của lý trí qua các màu sắc của giác tuệ, các màu sắc thay
đổi luôn qua hàng nghìn thế kỷ, và được đánh giá tùy theo màu
sắc của thời trang. Bộ áo uy nghi con thiên nga của trí tưởng
tượng là trang sức và uy lực của nàng, khoa học đã dệt ra bộ áo
ấy, những ”mảnh lực cổ xưa” đã đem lại cho nàng sức hứng
khởi.
Nàng là con của nhân dân, do dòng máu của cha, trong sạch
trong lòng và trí tuệ, nàng có tia mắt hung hung, đôi môi tinh
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quái. Mẹ nàng là con của một người di cư thuộc dòng quý phái,
bà có nền học vấn cao đẳng và những kỹ niệm vàng son của
thời đại nhiếp chánh. Nàng thơ của thế kỷ mới có trong nàng,
dòng máu và linh hồn của hai người ấy.
Nhiều quà quý giá vào ngày rửa tội, được chất chồng trong
nôi của nàng. Những thứ kẹo hạnh nhân được rải lên chiếc nôi,
từng đống, trong các thứ kẹo ấy đều chất chứa những bí mật
của thiên nhiên với những lời giải đáp cho các sự bí mật ấy.
Chiếc chuông người thợ lặn đã làm rung động một cách kỳ
diệu các ”đồ chơi trẻ con” lấy lên từ đáy biển. Bản đồ của bầu
trời, bể lớn yên tỉnh trải ra trong không trung, có hàng vạn hải
đảo, mỗi đảo là một thế giới, đều được in ra và trải làm cái mền
trên nôi. Mặt trời họa những bức tranh cho nàng thơ, nghệ
thuật nhiếp ảnh sẽ cung cấp nhiều đồ chơi cho nàng.
Bà vú của nàng đã hát cho nàng nghe những bài thơ của
Ejvind le Skalde, và của Firdousi, của các ông Minnesinger, và
những bài nhí nhỏm trẻ con của Heine, những bài xuất phát từ
linh hồn thi sĩ của ông. Bà vú kể nhiều chuyện, quá nhiều. Bà
biết Edda, những truyện cổ tích bắc âu rùng rợn của bà mẹ già
và bà nội cổ lổ, trong các truyện ấy, những lời nguyền rủa được
nói lên ầm ầm bằng đôi cánh đẩm máu. Nàng đã nghe các
truyện ”Một nghìn lẻ một đêm” của đông phương, trong một
khắc đồng hồ.
Nàng thơ của thế kỹ mới còn là một đứa trẻ con, nhưng đã
ra khỏi chiếc nôi, nàng đầy ý chí, nhưng không biết chính mình
muốn gì. Nàng vẫn còn chơi trong căn phòng rộng rãi của bà
vú, đầy rẫy kho tàng nghệ thuật và hòn non bộ. Bi kịch Hy lạp
và hài kịch La Tinh được chạm trổ trong đó, trên cẩm thạch,
những bài ca nhân gian của các quốc gia được treo trên tường
như những thân cây héo, chỉ hôn lên đó một lần, là tất cả đều
nở ra và đâm hoa.
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Chung quanh đứa bé, vang lên những giai điệu bất tử của
Beethoven, Gluck, Mozart, và tất cả những tư tưởng đầy nhạc
điệu của các danh nhân. Trên các tầng trong tủ sách, chứa đựng
tác phẩm của đại văn hào, bất tử trong thời đại của họ, và còn
nhiều chỗ cho nhiều vị khác mà tên họ được đánh lên trong
giây điện tín của sự bất tử, và cũng mất đi khi bản điện văn vừa
hết.
Thật là hải hùng, những gì nàng đã đọc, quá hải hùng, vì
nàng sinh ra trong thời đại chúng ta, trong thời đại này người ta
cần phải quên đi rất nhiều, nhưng nàng thơ không quên được.
Nàng chẳng để ý gì đến lời ca của nàng, lời ca sẽ sống trong
suốt nghìn thế kỷ về sau, như đã sống trong các tác phẩm của
Moise, và bài ngụ ngôn bọc vàng của Bidpai nói về sự tinh
ranh và sự thành công của con chồn. Nàng không để ý đến sứ
mệnh của nàng, đến tương lai rực rỡ của nàng. Nàng vẫn chơi
đùa, trong lúc sự tranh hùng của các quốc gia làm rung động
trời đất, vì vậy đã tạo ra những hòa điệu kỳ cục giữa ngọn bút
và tiếng súng thần công, đó là những cổ tự khó đọc.
Nàng mang cái mũ của Garibaldi, vừa đọc Skakespeare, và
nghĩ trong một chốc lát rằng ”người ta còn có thể diễn các kịch
ấy khi ta đã khôn lớn!” Caldero nằm yên trong quan tài các tác
phẩm của ông, danh tiếng của ông được in lên trên đó.
Holberg, ồ! nàng thơ thật là người của cả thế giới, nàng đã kết
Holberg vào với Moliere Plante và Aristophane trong một
quyển chung, nhưng nàng thích đọc Moliere nhất.
Nàng không có nổi lo âu đuổi theo các con nai núi Alperne,
nhưng dù sao, tâm hồn nàng cũng ao ước muối của núi rừng.
Trong lòng nàng, ngự trị một niềm an lạc, như trong truyện
thần thoại xưa của giống người Do Thái, và tiếng nói của con
người lang thang trên các đồng cỏ xanh, vào những đêm sao
yên tỉnh, nhưng trong lòng nàng vẫn vang lên tiếng hát của
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người chiến sĩ hăng say trong núi rừng Thessalie vào thời cổ
xưa Hy Lạp.
Niềm tin Thiên Chúa giáo của nàng ra sao? - Nàng đã học
triết lý cả bề ngang và bề dọc, những giáo điều đã làm gãy đi
một chiếc răng sữa của nàng, nhưng nàng đã hiểu biết, nàng đã
cắn vào trái nhận thức, đã ăn trái ấy, và đã trở thành thông
minh - và sự ”bất tử” sáng lên trước mắt nàng, như tư tưởng
thiên phú nhất của nhân loại.
Bao giờ thì thế kỷ mới của thi ca sẽ đến? Bao giờ thì người
ta biết được nàng Thơ? Bao giờ nghe được tiếng Thơ?
Vào một buổi sáng đẹp trời mùa xuân, nàng sẽ đến trên con
rồng đầu máy xe lửa, gầm thét qua các hầm và trên các lục cầu,
hay trên mặt bể êm đềm, uy hùng, trên lưng con hải trư phun
nước, hoặc trên không trung, trong lòng con chim quả cầu bay,
và rồi sẽ xuống mặt đất, từ nơi đó tiếng nói thiên thần của nàng
sẽ cất lên chào nhân loại lần đầu tiên. Ở đâu? Phải chăng ở tại
nơi Colombus đã phát minh ra, xứ sở của tự do, nơi người dân
bản xứ bị săn đuổi như con vật mới, hay nơi xứ Phi Châu, con
người là con gia súc, hay nơi xứ chúng ta đã nghe bài hát của
Hiawatha? Hay là ở các đối-chích-điểm, hoặc vùng Thái Bình
Dương với những thỏi vàng, xứ của mọi sự tương phản, ở đó
đêm là ngày, và các con thiên nga đến hát lên trong các khu
rừng trinh nữ thảo? Hoặc là trong xứ mà bức tượng của
Mennon đã và đang vang tiếng, nhưng chúng ta không hiểu
tiếng hát của con nhân sư trong sa mạc. Có phải chăng tại hòn
hải đảo than, nơi Skakespeare ngự trị từ thời đại bà Hoàng hậu
Elisabeth? Phải chăng tại xứ của Tycho Brahe, nơi ông không
được dung nạp, hay là ở xứ California, nơi mà cây của
Wellington vươn ngọn cao lên, như ông Vua các khu rừng thế
giới? Đến bao giờ, ngôi sao sẽ sáng lên, ngôi sao trên trán nàng
Thơ, đóa hoa mang trên mỗi cánh, cái công thức của thế kỷ về
sắc thái thanh hương?
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Chương trình của nàng Thơ mới là gì? - những nghệ sĩ tài
năng của thời đại chúng ta đặt câu hỏi - Nàng Thơ muốn gì?
Đúng hơn, hãy hỏi những gì nàng không muốn!
Nàng không muốn xuất hiện như một bóng ma của thời đã
qua! Nàng không muốn dựng lên cái sườn của các vở kịch với
những nét huy hoàng cổ lổ của sân khấu, hoặc che đậy những
lỗi lầm kiến trúc trong kịch nghệ, bằng những tấm màn sáng
chói của lãng mạn tính! Đường bay về phía trước của nàng
giống như từ chiếc xe bò của Thespis đến hí trường bằng cẩm
thạch. Nàng sẽ không bẻ gãy lời nói thánh thiện của con người,
để gom góp lại thành những tiếng chuông nhân tạo, vẽ vời
thêm thắt vào những lời ca đối đáp của các ca sĩ hát rong thời
xưa. Nàng sẽ không cho thi ca là cao quý, và văn xuôi là
trưởng giả! Thơ và văn xuôi đều ngang hàng với nhau, về âm
thanh, về sự sung mãn và mãnh lực. Nàng không khắc chạm
hình của các vị cổ Thần vào trong khối truyện cổ tích Bắc Âu
xứ Islande! Các vị ấy đã chết, thời nay không còn ai có cảm
tình với họ nữa, không có ai thuộc giòng giống họ nữa! Nàng
không mời những người đồng thời đại, đặt tư tưởng của họ vào
trong chiếc xe hai bánh của các tiểu thuyết Pháp! Nàng không
đặt thuốc mê vào trong những câu chuyện hằng ngày! Nàng sẽ
mang đến thứ thần tửu của cuộc đời. Bài hát của nàng, bằng
thơ hay bằng văn xuôi, sẽ ngắn gọn, sáng sủa, và súc
tích!Tiếng đập con tim của các quốc gia, mỗi tiếng đập là một
chữ cái trong quyển sách mẫu tự của tiến hóa, nàng nắm lấy
mỗi chữ với một tình thương bằng nhau, nàng sắp đặt các chữ
ấy làm thành những từ ngữ, sắp các từ ngữ theo nhịp điệu để
tạo ra bài ca của thời đại. Và lúc nào sẽ đến, sự sung mãn của
thời đại?
Thật còn lâu, đối với chúng ta, là những kẻ còn ở lại đằng
sau, và thật mau đối với những kẻ đã bay lên trước.
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Rồi đây, bức trường thành xứ Trung Hoa sẽ sụp đổ. Những
con đường sắt của châu Âu sẽ đến tận sở lưu trử văn thư khóa
kín của nền văn minh Á Châu - hai làn sóng văn minh sẽ gặp
nhau.
Thế rồi dòng thác sẽ âm vang, dội sâu trong lòng người, và
chúng ta, những người già hôm nay, có thể chúng ta sẽ run lên
vì cái âm điệu mảnh liệt ấy, chúng ta tưởng như thấy một
Ragnarok, sự sụp đổ của các vị cổ thần. Chúng ta sẽ quên rằng
ở trên cõi đời này, các thời đại và các dân tộc đều phải mất đi,
và chỉ có một hình ảnh nhỏ của mỗi người. Chứa đựng trong
mặt đá nhẳn của ngôn từ, sẽ còn nổi lên như một đóa hoa sen
trên con sông vô thủy vô chung, hình ảnh ấy sẽ nói lên cho
chúng ta các thời đại và dân tộc mất đi ấy đều là thịt của thịt
chúng ta, dưới các bộ y phục khác mà thôi. Hình ảnh của dân
Do Thái sáng lên trong Thánh kinh, hình ảnh dân Hy Lạp trong
tác phẩm Illiade và Odyssee, và hình ảnh của chúng ta?- Hãy
hỏi nàng Thơ của thế kỷ mới, trong thời đại Ragnarok, khi
người Tân Gimle nổi lên trong sự biến dụng và lý trí.
Tất cả mảnh lực của hơi nước, tất cả áp lực của thời hiện tại,
đều là những cái đòn bẩy! Thợ Cả Mất Máu và các học trò của
ông bận rộn, họ trông như những kẻ lảnh đạo quan trọng của
thời đại chúng ta, nhưng thật ra họ chỉ là những tên đầy tớ,
những kẻ nô lệ mọi rợ trang trí cho gian phòng lớn, có phận sự
mang đến những kho tàng quý giá, sắp đặt bàn ăn cho buổi lễ
lớn, trong đó nàng Thơ, trong vẻ ngây thơ của tuổi nhỏ, trong
sự nồng nhiệt của người thiếu nữ, trong vẻ bình thản và kinh
nghiệm của vị phu nhân, nàng sẽ đưa lên ngọn đèn kỳ diệu của
Thi Ca, trái tim của con người, giàu và súc tích, với ánh sáng
thần thánh.
Chúng ta xin cúi chào Nàng Thơ của thế kỷ mới! Lới chào
của chúng ta dâng lên cao, và vang đến nơi nơi, như đã vang
lên bài ca trí thức của các con giun đất, con giun, bị cắt ngang
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mình dưới lưỡi cày, khi một mùa xuân mới sáng lên, và trong
lúc chiếc cày rạch những đường cày, nó cũng cắt mình chúng
ta ra làm đôi, chúng ta, những con giun, để cho lời chúc phúc
gởi về một thế hệ mới, được cất lên.
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Gió kể chuyện của Valdemar Daae và các con gái của
ông
( Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre)
Khi ngọn gió lướt trên cỏ, mặt cỏ nhăn lại như mặt hồ, khi
gió chạy trên lúa mì, cánh đồng nhấp nhô như mặt biển, đó là
điệu vũ của gió. Nhưng hãy nghe gió kể chuyện, nó hát lên,
tiếng hát vang lên trong cây rừng một cách khác với lúc nó
xuyên qua cửa, vết nứt nẻ trong tường. Nhìn xem, trên xa kia,
đám mây bị gió cuốn đi, trông như một bầy cừu! Anh có nghe
không, dưới kia, gió réo qua cửa sổ, như nó là người gác cửa
đang thổi vào chiếc tù và. Gió kêu ầm ầm trong ống lò sưởi,
vào tận lòng lò. Lửa nổi lên, ngọn lửa và tia lửa tung tóe, chiếu
sáng cả căn phòng, ở đó mọi người đang ngồi sưởi ấm và nghe
truyện. Ta hãy nghe gió kể truyện! Nó biết nhiều truyện lắm,
nhiều hơn tất cả chúng ta họp lại.
Nghe đây:
”Hu - u – u - đi đi!” - Đó là điệp khúc của bài hát.
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”Gần thành Bælt to lớn, có một ngôi nhà cổ, với tường dày
và đỏ!” - gió kể - ”Tôi biết tất cả các viên gạch, tôi đã thấy từ
lúc các viên gạch ấy tạo nên tòa lâu đài cũ Marsk Stig ở
Næsset. Phải hạ lâu đài ấy, và bây giờ thì các viên gạch ấy lại
được dựng lên, làm thành một bức tường mới, một ngôi nhà
mới, ở tại một nơi khác: đó là nhà của Borreby, đến ngày nay
còn đứng vững.
Tôi đã thấy và đã quen nhiều người đàn ông, đàn bà giới
quý phái cao cấp, những thế hệ kế tiếp ở tại đó, và tôi sẽ kể câu
truyện của Valdemar Daae và các con gái của ông!
Ông cất cao đầu, vì ông thuộc hoàng tộc. Ông biết làm nhiều
chuyện hơn là săn đuổi hưu nai và đổ thùng nước. Cái gì tôi
cũng làm được, ông tự cho như vậy.
Bà vợ ông đi đi lại lại, trên sàn nhà trơn láng, mình bận áo
gấm thêu bằng vàng, các bức màn cửa rất là lộng lẩy, đồ đạc
đắt tiền, chạm trổ tinh vi và rất mỹ thuật. Bà đem về nhà những
bộ đồ chén đĩa bằng vàng và bằng bạc. Dưới hầm chứa đầy
rượu bia nước Đức. Ngôi nhà ở Borreby rất là huy hoàng, vì sự
giàu sang đang ở tại đó.
Ở đó, có những đứa con: 3 cô gái xinh lịch, Ide, Johanne và
Anna Dorthea, tôi còn nhớ tên các cô ấy.
Đây là những con người giàu có, những con người vào hạng
quý tộc, sinh ra trong cảnh huy hoàng, lớn lên trong cảnh huy
hoàng!” - Hu - u -u - đi đi! gió hát lên và tiếp tục câu truyện ”Ở trong nhà ấy, tôi không trông thấy, như trong các ngôi
nhà cũ xưa, một bà quý phái ngồi trong phòng lớn với bầy tớ
gái bao quanh, và đang quay tơ dệt sợi. Bà này đánh đàn tỳ bà
và hát, không phải những bài hát cổ Đan Mạch, mà hát những
bài hát bằng tiếng ngoại quốc. Ở đó, mọi người sống một cách
sôi động, họ tiếp tân, những quý khách đến từ chỗ gần, chỗ xa,
âm nhạc réo rắt, tiếng ly chạm vào nhau, tiếng tôi không thể
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lấn áp mọi tiếng ồn ào ấy được. Sự kiêu ngạo xa hoa ngự trị ở
đó, nhưng Chúa ta thì không có tại đó!”
Tôi đến vào một buổi chiều ngày đầu tháng năm, - gió kể tôi đến từ phương Tây, tôi có thấy những chiếc tàu va vào bờ
biển phía Tây của xứ Jylland, và bị đắm. Tôi chạy từ trên các
đồng cỏ, trên bờ biển đến các khu rừng xanh, tôi bay qua trên
đảo Fyen, và tôi đến xứ Bælt lớn, vừa thổi vừa thở hổn hển.
Tôi nghỉ trên bờ bể Sjælland, gần ngôi nhà của Borreby, nơi
khu rừng còn có nhiều cây sồi uy nghi.
Bọn trẻ nơi ấy vào rừng lượm gỗ và cành nhánh, các thứ to
và khô nhât mà chúng thấy được. Chúng mang vào thành phố,
chất thành từng đống, đốt lửa lên, và thanh niên thiếu nữ nhảy
và hát chung quanh ngọn lửa.
Tôi đứng yên, - gió kể tiếp - nhưng tôi đụng vào một cành
cây do một thanh niên đẹp nhất đặt xuống. Đống củi của anh ta
nổi lửa lên, ngọn lửa cao hơn các đống lửa khác. Anh ta được
đắc cử, và nhận chức vị danh dự là ”Khổng lồ của con đường”,
và được chọn trong đám con gái, ”con cừu nhỏ của con
đường”. Thật là một trò vui thích hơn tất cả mọi trò ở trong tòa
lâu đài Borreby.
Rồi, trong một chiếc xe ngựa dát vàng, có 6 con ngựa kéo,
bà quý phái và 3 cô con gái, đẹp và sang trọng, 3 đóa hoa xinh,
cùng đi đến. Ba đóa hoa, hoa hồng, hoa tử đinh hương, và hoa
dạ hương lan nhạt. Bà mẹ cũng là một bông hoa uất kim hương
rực rỡ. Bà chẳng chào ai hết, mọi người đều dừng cuộc vui
chơi lại, và nghiêng chào cung kính đến sát đất. Bà ấy trông
như cắm trên một thân cây dòn dễ gãy.
Hoa hồng, tử đinh hương, dạ hương lan nhạt, ồ! Tôi trông
thấy cả ba! Cô nào sẽ thành ”con cừu nhỏ của đường” cho
thanh niên vào, tôi tự hỏi vậy. Anh ”khổng lồ của con đường”
chắc sẽ là một hiệp sĩ cao ngạo, có thể là một ông Hoàng tử!
Hu - u - u - đi đi! -
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Rồi chiếc xe ngựa ra đi với các bà, cô ấy, và mọi người dân
quê lại kéo nhau nhảy múa. Người ta cử hành lễ Mồng Một
tháng Năm tại Borreby, ở Tjærreby, trong tất cả các thành phố
quanh đó.
Nhưng trong đêm tôi bay đi, - gió nói – thì bà quý phái nằm
xuống và không bao giờ ngồi lên được nữa. Chuyện ấy đến với
bà cũng như đến với mọi người, chẳng có gì là lạ. Ông
Valdemar Daae ngồi nghiêm nghị và suy tư trong một lát. Ông
tự nói với mình: ”Cây to lớn uy nghi nhất có thể bị tước ra,
nhưng không thể gãy đi được!” Các cô con gái ông khóc lóc,
mọi người trong tòa lâu đài quẹt nước mắt, nhưng bà Daae đã
ra đi - và tôi cũng ra đi! Hu – u – u!” - gió nói
x
”Tôi trở lại, luôn luôn, trên đảo Fyen, và mặt nước vùng
Bælt. Tôi ở yên trên bờ xứ Borreby, gần khu rừng sồi uy nghi,
nơi con diều ăn cá, con cu gáy, con quạ xanh, cả đến con cò
đen nữa, đóng tổ ở đó. Năm chưa tàn, nhiều thứ chim đã đẻ
trứng, nhiều thứ khác đã có con. Ồ! chúng bay, chúng hót!
Người ta nghe tiếng búa đốn cây trong rừng, rồn rập, khu rừng
sắp bị triệt hạ, ông Valdemar Daae muốn đóng một chiếc tàu
đắt tiền, một chiếc tàu chiến có ba tầng, để bán cho nhà Vua.
Vì vậy khu rừng phải bị phá hủy, khu rừng từng là tiêu điểm
cho tàu bè, làm nơi trú ngụ cho chim sẽ bị tiêu diệt. Con chim
chàng làng hoảng hốt bay lên, tổ của nó bị phá tan rồi. Con
diều ăn cá và các chim chóc trong rừng mất nơi ở. Chúng bay
tứ tung, kinh khiếp, la lên nổi cực khổ và sự giận dữ của chúng,
tôi hiểu chúng lắm. Quạ lớn và quạ con la to nhất, có vẻ chế
diễu: ”Xuống tổ đi! xuống tổ đi! xuống! xuống!”
Ngay giữa khu rừng, gần chỗ đám thợ mộc làm việc, ông
Valdemar Daae đứng với 3 cô con gái, họ cười đùa cợt bọn
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chim chóc kêu la om sòm, nhưng cô gái trẻ nhất, cô Anna
Dorthea, cảm thấy trong lòng một niềm thương hại, và trong
lúc người ta sắp đốn một cây gần khô, trên cành trơ trụi có cái
tổ của con cò đen, - người ta còn thấy bọn chim con ló đầu ra cô liền van xin cha cô tha cho chim, cô vừa khóc vừa xin, và
nhờ đó mà cây còn đứng vững với tổ con cò đen. Cây ấy chẳng
có giá trị gì.
Người ta hạ cây, người ta cưa - người ta đóng một chiếc
thuyền ba tầng. Người thợ đóng tàu cũng xuất thân dân giả,
nhưng có dáng điệu quý phái. Mắt và trán ông biểu lộ sự thông
minh, ông Valdemar Daae rất nghe ý kiến của ông ta. Cô bé
Ide, cô gái lớn nhất, đã được 15 tuổi, cô cũng nghe theo cha và
anh thợ đóng tàu, trong lúc anh thợ đóng tàu cho cha cô, anh
cũng đóng cho anh một chiếc tàu mộng trong đó anh và cô Ide
sẽ chung sống, như cặp vợ chồng, điều ấy có thể xảy ra, nếu
tòa lâu đài kia xây bằng đá khối, với vườn cỏ và hào hố, với
đám rừng và một thưở vườn. Nhưng, dù trí óc anh có thông
minh, anh chỉ là một con chim khốn nạn, và con chim sẽ có ra
gì trong vũ khúc của bầy hạc? Hu - u – u! - tôi bay đi, còn anh
thợ cũng bay đi, anh không thể ở lại nơi ấy được, và rồi cô Ide
cũng quên lãng anh, vì cô cần phải tự an ủi.
Trong chuồng ngựa, những con ngựa đen hí vang, chúng
đang được nhìn ngắm, và người ta khen ngợi chúng - Ông Đô
Đốc mà nhà Vua phái đến để thảo luận về việc mua bán chiếc
tàu, ông cũng khen dồi mấy con ngựa ấy - Tôi nghe rõ ông ta
nói gì, - gió kể - tôi đi theo mấy ông ấy qua cửa mở, tôi rải ra
dưới chân họ những cọng rơm trông như những chiếc đũa
vàng. Ông Valdemar Daae thích vàng, ông Đô Đốc thích ngựa,
mấy con ngựa mà ông đánh giá cao ấy, nhưng không ai hiểu ý
ông - và chiếc tàu cũng không bán được. Nó vẫn ở chỗ cũ, mới
toanh, rực rỡ, trên bờ biển đầy ván gỗ, như chiếc tàu của Noæ,
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không bao giờ đi biển. Hu – u - u! đi đi! ta đi đây! thật là thảm
hại!
Vào mùa đông, khi các cánh đồng đều lợp tuyết, những tảng
băng trôi đầy trên eo bể, tôi gom các tảng ấy vào bờ, - gió nói bọn quạ và diều bay đến, con này đen hơn con khác, chúng bay
đến từng đàn đông đảo. Chúng đậu lên trên chiếc tàu bỏ trống,
chết đứng, cô đơn, và la lên những tiếng quác quác ồm ồm trên
khu rừng mất dấu, trên hàng ngàn tổ chim quý giá đã bị tàn
phá, trên những con chim già, chim con bơ vơ không nơi trú
ngụ, tất cả những điều ấy đã xảy ra vì cái vật lộn xộn to lớn kia,
chiếc chiến thuyền oai vệ không bao giờ ra biển ấy.
Tôi làm cho tuyết quay cuồng. Tuyết dâng lên cao quanh
thân tàu, lên đến các tầng tàu. Tôi nói lên cho chiếc tàu nghe,
cho nó biết rằng, sắp có cơn bão tố! Tôi tự biết đã làm đủ mọi
cách để cho chiếc tàu một ít kinh nghiệm. Hu – u - u! Ta đi
đây!
Rồi mùa đông qua đi, mùa đông rồi mùa hạ, chúng ra đi như
tôi đã ra đi, như tuyết quay cuồng, như hoa táo rơi, như lá rừng.
Tất cả ra đi, ra đi, mọi người cũng ra đi!
Nhưng các cô gái còn trẻ, cô bé Ide, đóa hoa hồng xinh đẹp,
như anh thợ đóng tàu đã thấy. Lắm lúc, tôi nắm lấy mái tóc dài
đen của cô, khi cô đứng trong vườn, gần cây táo, cô đang suy
tư, và cô không thấy rằng tôi đã gieo rắc trên mái tóc buông xả
của cô, đầy những đóa hoa. Cô nhìn mặt trời đỏ ối, và bầu trời
vàng thẩm xuyên qua các cây và bụi u ám trong vườn.
Em cô, Johanne, như một đóa tử đinh hương, rực rỡ và
thẳng băng. Cô có dáng điệu cứng cỏi như mẹ cô, cô cũng có
như mẹ cô, một cái thân dễ gãy. Cô thích vào trong phòng lớn,
ở đó, có treo chân dung của gia đình, các bà thì được họa trong
bộ áo nhung lụa, với một cái mũ nhỏ dính kim cương trên mái
tóc bím. Thật là những người đàn bà đẹp! Còn các ông chồng
mình bận giáp sắt với áo choàng đắt giá, với áo lông sóc, và
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một cái cổ áo xếp, thanh gươm lủng lẳng bên bắp vế, chứ
không phải trên lưng. Chân dung của cô Johanne sẽ treo ở đâu,
trên bức tường ấy, và người chồng quý phái của cô sẽ có dáng
điệu thế nào? Phải, chính cô đang nghĩ đến điều ấy, cô tự nói
cho mình nghe, tôi cũng nghe được khi tôi ào vào trong dãy
hành lang dài đến tận gian phòng, và khi tôi trở mình đi ra.
Anna Dorthea, cánh hoa lài nhạt, cô bé 14 tuổi, trông yên
tịnh và suy tư, hai mắt xanh nhạt của cô có vẻ nghĩ ngợi, nhưng
nụ cười trẻ con còn ở trên đôi môi, tôi không thể xóa được nụ
cười ấy, vả lại, tôi cũng không muốn làm vậy.
Tôi gặp cô trong vườn, trên con đường mòn, và trên cánh
đồng của tòa lâu đài, cô nhặt cây nhỏ và hoa, những thứ mà cha
cô có thể dùng để làm rượu và làm thuốc. Valdemar Daae là
một con người cao ngạo và khinh thế, nhưng cũng tài tình lắm,
ông ta biết nhiều chuyện. Mọi người đều nhận thấy thế, họ
cũng bàn tán xì xầm với nhau. Lửa cháy trong lò sưởi, kể cả
vào mùa hạ. Cửa phòng làm việc của ông luôn luôn khóa kín.
Ngọn lửa càng ngày càng lớn cả ngày lẩn đêm, nhưng ông
chẳng hề nói đến. Chỉ với sự yên lặng mà con người mới làm
chủ được thiên nhiên. Và về sau, chắc chắn là ông sẽ tìm được
cái vật trong sạch quý giá nhất - vàng đỏ!
Vì vậy, khói cứ tuôn ra khỏi lò sưởi, và lò sưởi cứ nổ lốp
bốp và đỏ rực. Phải, tôi ở đó! – gió kể - tôi hát qua ống khói:
Đi đi! đi đi! Công việc ông, tạo ra nhiều khói, nhiều tàn lửa, tro
nóng và bụi bặm. Ông sẽ tự thiêu lấy ông đó! Hu - u - u…!
Nhưng ông Valdemar Daae vẫn không ngừng nghỉ.
Những con ngựa đẹp ở chuồng thì ra sao? Bộ chén bát cổ
bằng bạc và vàng trong tủ chén bát và trong các ngăn tủ trong
tường, những con bò cái trên đồng, trên ruộng và trên nông trại
nữa? - Phải, tất cả các thứ đó đều có thể đem đúc ra, đúc ra
trong các cái khuôn làm vàng, mà ở đó chẳng bao giờ thấy có
vàng cả.

709
Vựa lúa và tủ đựng đồ ăn, hầm vựa đều vơi đi. Ít người, thì
ít chuột. Một tấm kính nẻ ra. Ở đâu lò còn bốc khói, ở đó còn
có bửa ăn. Lò bốc khói, nhưng nó nuốt đi tất cả mọi vật thực,
nó bốc khói vì vàng đỏ.
Tôi thổi qua cửa lớn như người gác dan thổi tù và, nhưng
nào đâu có người gác dan, - gió nói – Tôi làm cho cái chong
chóng trên tháp nhọn quay lên, nó kêu kèo kẹt như có gác dan
đang ngáy trong tháp, nhưng chẳng có ông gác dan nào hết.
Chỉ có chuột và chuột đồng. Sự nghèo khó dọn bàn ăn, sự
nghèo khó làm đầy tủ áo, và tủ đựng đồ ăn. Cửa long ra trên
các bản lề, ván cửa đầy vết nứt nẻ, tôi vào, tôi ra thả cửa, - gió
nói Theo với tro và khói, với sự buồn rầu và những đêm dài
không ngủ, tóc và râu trở nên màu xám, da khô vàng, mắt bị
ám ảnh bởi vàng, thứ vàng mong đợi! Tôi thổi khói và tro vào
mặt và râu ông Daae. Nợ nần kéo đến thay vì vàng. Tôi hất qua
các tấm kính cửa nứt bể, tôi thổi lên trên mấy tấm ván làm
giường ngủ cho các cô con gái, ở đó, áo quần các cô vứt lên
bừa bải, áo quần cũ, món, úa, vì phải dùng luôn luôn. Không
phải điệu hát ấy tôi đã hát trên nôi các cô! Đời sống vương giả
đã trở thành một đời sống khốn khổ! Chỉ có tôi còn hát lên
trong tòa lâu đài ấy! - gió nói - Tôi chất tuyết vào phía trong
lầu, như vậy cũng làm cho ấm, - người ta nói vậy - Các cô
không còn củi để sưởi nữa, khu rừng cung cấp củi đã bị tiêu
hủy mất rồi. Trời lạnh như cắt xé. Tôi len lỏi qua các lổ trống,
và các hành lang, tôi chạy trên mái, trên tường để cho hợp lẻ.
Các cô gái quý phái kia nằm liệt vì lạnh. Ông cha thì co quắp
dưới tấm da làm mền. Không còn gì đặt dưới hàm răng, không
có gì để đốt, đó là đời sống vương giả! Hu – u - u! - đi đi! đi đi!
Nhưng ông Valdemar không thể đi được.
Ông nói:
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”Sau mùa đông, sẽ đến mùa xuân. Sau cơn khốn cực, sẽ đến
hồi thái lai!”
Nhưng sao hồi ấy chậm đến thế, chậm quá! - Bây giờ thì tòa
lâu đài đã bị cầm cố! Bây giờ thì đã cùng quẩn lắm rồi!
”Vàng sẽ đến! Vào lễ Phục sinh!”
Tôi nghe ông lẩm bẩm như thế, lúc ông đang nghiên nhìn
tấm váng nhện:
”Con vật dệt khéo léo kia, mày dạy cho tau sự kiên nhẩn!
Nếu tấm màng này bị xé đi, mày sẽ dệt tấm khác cho đến kỳ
xong. Bị xé nữa -mày lại làm việc - làm việc! làm việc! đó là
điều cần thiết! và ta sẽ thành công!”
Buổi sáng lễ Phục sinh, chuông nhà thờ reo vang, mặt trời
đùa giỡn trên không trung. Valdemar Daae đã thức suốt đêm,
bồn chồn như lên cơn sốt, ông đã nấu và để lạnh, ông đã pha
trộn, đã lọc. Tôi nghe ông thở dài như một linh hồn phiền
muộn, tôi nghe ông cầu nguyện, tôi hiểu ông đang nín thở.
Ngọn đèn của ông vừa tắt, ông cũng không biết đến nữa. Tôi
thổi lên trên đống than đỏ, nó cháy bừng lên soi sáng một bộ
mặt trắng như phấn, mắt phản chiếu lên một tia lửa, cặp mắt
sâu lõm dưới lỗ mắt hố sâu - nhưng cặp mắt mở to lên, càng
lúc càng to - như sắp nổ tung ra.
Hãy nhìn cái lò luyện kim! Trong ấy có gì long lanh! Có gì
sáng lên, trong và nặng! Ông đưa cái lọ lên, với bàn tay run
rẩy, và với một giọng rung rung, ông la lên: ”Vàng! Vàng!”
ông choáng váng, tôi thổi lên một tí, thì ông có thể bị ngã, - gió
nói - nhưng tôi chỉ thổi lên đám than đỏ. Tôi đi theo ông khi
ông đi vào phòng các cô con gái của ông đang run vì rét. Áo
ông lấm đầy tro, có cả tro trong râu và mái tóc rối của ông nữa.
Ông đứng thẳng người lên, đưa cao cái ly mảnh khảnh đựng
kho tàng quý giá của ông, và la lên:”Tìm ra rồi! thắng! - vàng!”
Rồi ông đưa chiếc ly lên trời, chiếc ly lóng lánh trong ánh mặt
trời - tay ông run lên và chiếc ly luyện kim rơi xuống đất bể tan
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tành. Giọt cuối cùng của sự giàu sang đã tan biến. Hu - hu – u đi đi! - Rồi tôi bèn lìa tòa lâu đài của ông luyện kim.
Năm gần tàn, trong những ngày ngắn dần, sương mù đến với
cái chổi của nó, nhỏ từng giọt lên các chùm trái đỏ, và những
cành cây trụi lá, tôi vui vẻ đến, tôi làm trong sạch bầu trời, tôi
lau quét và đánh gãy các cành mục. Đó không phải là một công
việc to lớn, nhưng cũng cần phải làm. Một sự chùi dọn cách
khác xảy ra trong tòa lâu đài của ông Valdemar Daae. Kẻ thù
của ông, Ove Ramel, đến với tờ giấy cầm cố nhà và vật dụng
trong nhà. Tôi gỏ nhịp vào các vuông cửa kính bể, tôi gỏ mấy
cánh cửa hư nát, tôi thổi veo veo vào các khe hở và vết nứt.
Hu- i! - Ông Ove hình như không muốn ở lâu tại đó. Ide và
Anna Dorthea khóc mùi mẫn, Johanne đứng yên, thẳng băng và
tái mét, cắn ngón tay đến chảy máu ra, nhưng chẳng có ích lợi
gì cả. Ove Ramel thuận cho ông Daae ở luôn tại nhà này cho
đến hết đời ông. Nhưng không ai cám ơn ông Ove về đề nghị
ấy cả. Tôi lắng nghe - tôi thấy ông quý phái không nhà kia
ngẩng cao đầu lên, dáng điệu rất là cao ngạo, tôi liền ào chạy
lên mái nhà và những cây bồ đề cổ thụ, làm cho cành to lớn bị
gãy ngang, cành ấy không bị mục, nó nằm trên mặt đất, ngang
trước cửa, trông như một cái chổi, để cho ai muốn dùng thì
dùng. Người ta quét dọn thật, tôi nghĩ như vậy.
Thật là một ngày khó nhọc, một quảng thời gian mà con
người khó giữ lòng được bình tĩnh, nhưng người ta có một tinh
thần vững vàng, người ta tự chế được.
Cả gia đình chỉ còn có mớ áo quần đang mặc trên mình. Có
chứ! Còn có chiếc ly luyện kim vừa mới mua lại, và những
mảnh vụn lặt dưới sàn nhà lên: cái kho tàng hứa hẹn, mà không
giữ lời hứa. Valdemar Daae ôm chiếc ly trên ngực, tay chống
gậy, và ông lãnh Chúa giàu sang ngày trước bây giờ ra khỏi tòa
lâu đài ở Borreby, với ba cô con gái của ông. Tôi thổi lên đôi
má nóng bỏng của ông, tôi mân mê bộ râu xám của ông, mái
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tóc bạc của ông, và tôi hát to hết sức của tôi: hu – u - u! - đi đi!
đi đi! - Sự giàu sang huy hoắc đã chấm dứt.
Ide và Anna Dorthea đi bên cạnh ông. Johanne quay mặt
nhìn lại cách cửa, nhưng nào có ích gì, bánh xe may rủi đã
quay. Cô nhìn những viên gạch đỏ lấy ra từ lâu đài ở Marsk
Stig. Cô có nghĩ đến các cô con gái của cô không:
”Cô lớn nắm tay cô nhỏ nhất,
Và cùng đi ra trong cõi đời rộng lớn!”
Cô có nghĩ đến bài hát đó không? - ở đây, có cả thảy là ba
cô, và ông cha nữa. Các cô đi bộ trên con đường mà trước kia
các cô chỉ đi bằng xe ngựa, các cô đi ăn xin, cùng với người
cha, trên cánh đồng Smidstrup, đến ngôi nhà tranh đã cho thuê
lấy 10 mác một năm, mà bây giờ là nơi trú ngụ quý phái mới,
ngôi nhà có các bức tường trần, và hoàn toàn trống trơn. Quạ
lớn, quạ con bay trên nhà, và la lên như tuồng chế diễu:
”Xuống tổ đi! xuống tổ đi! xuống! xuống!”. Cũng giống như
bọn chim chóc trong rừng Borreby, khi các thân cây bị đốn hạ.
Ông Daae và các con ông cũng hiểu lắm, tôi nói nhỏ vào tai
họ rằng cần gì phải nghe những lời ấy.
Họ đi vào nhà lợp rạ đồng ở Smidstrup - và tôi thì đi trên
ruộng đồng, đầm lầy, xuyên qua hàng rào và rừng trơ trụi, đến
tận biển và các xứ khác – Hu – u - u! đi đi! đi đi! - đi luôn đi!”
x
Về sau, ông Valdemar Daae ra sao? Các cô con gái ông ra
sao?
Gió kể:
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”Cô cuối cùng tôi được thấy, và thấy lần cuối cùng, là cô
Anna Dorthea, đóa hoa lài nhạt - cô đã già và lưng còng, đó là
50 năm sau. Cô sống lâu nhất, cô biết hết mọi chuyện.
Trên kia, trên bờ bể, gần thành phố Viborg, có ngôi nhà mới
và đẹp của ông tu viện trưởng ở tòa thánh đường xây bằng
gạch đỏ và có mái nhọn. Khói bay ra dày đặc từ lò sưởi. Bà vợ
đáng kính và các cô con gái xinh đẹp của ông, ngồi trong cửa
sổ xây nổi, nhìn bờ biển nâu qua các cây gai nở bông trong
vườn - Họ tìm gì? Họ tìm cái tổ cò đóng trên ngôi nhà tàn phế.
Mái nhà bằng rong riêu và cây trường sinh, nếu có thể gọi đó là
một mái nhà. Vật trông rõ nhất trên mái, là cái tổ cò, nơi đó có
sữa soạn lại, nhờ con cò săn sóc.
Đó là một ngôi nhà người ta có thể nhìn, mà không thể sờ
đến, tôi đi đến đó một cách cẩn thận, - gió nói - Nhờ cái tổ cò,
mà ngôi nhà còn đứng đó, dù nó chỉ làm cái bù nhìn giữ đồng
ruộng trên bải bể. Ông tu viện trưởng không muốn đuổi con cò
đi, nhờ vậy mà cái nhà tồi tàn còn ở đó, và bà già nghèo khó
trong ấy. Bà có thể cám ơn con chim xứ Ai Cập ấy - hay là
chính con chim đã nhớ ơn bà, vào lúc xưa bà đã giữ gìn cái tổ
của anh nó trong khu rừng ở Borreby? Lúc ấy, bà già khốn khổ
kia là một cô bé trẻ, đẹp, đóa hoa lài nhạt trong khu vườn
vương giả. Bà nhớ lại thuở ấy, bà Anna Dorthea!
Ôi! ôi! phải, mọi người có thể thở dài, như ngọn gió trong
đám lau sậy. Ôi! trên ngôi mộ của người, Valdemar Daae,
không có một người giữ đền nào đến thổi nhạc! Bọn trẻ con
nghèo trong trường học không đến hát, lúc người ta đặt thi hài
của vị Lảnh chúa Borreby xuống lòng đất! - Ôi! mọi sự đều
mất hết, nổi khốn khổ cũng vậy! Bà chị Ide trở nên vợ của một
kẻ nhà quê, đó là điều đau đớn nhất cho người cha. Chồng của
con ông, một tên nô lệ khốn nạn, mà ông đã hành hạ đủ điều.
Bây giờ thì tên nhà quê ấy cũng đã xuống đất rồi? Và cả Ide
nữa? Ôi! Ối! - phải, nhưng với ta kẻ khốn cùng này, thì vẫn
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chưa hết! Bà già khốn khổ! Hãy cho con giải thoát, hỡi Chúa
vạn năng!
Đó là lời cầu nguyện của Anna Dorthea trong căn nhà tồi
tàn còn đứng được nhờ cái tổ cò.
Cô gái gan dạ nhất, tôi đã lo liệu cho cô ấy, - gió kể - Cô đặt
may một bộ y phục hợp với tánh tình cô - Cô đến trình diện
như một gã nghèo khó, để sung vào đoàn thủy thủ của một
chiếc tàu. Cô ít nói, có vẻ mặt lầm lì, nhưng quyết chí làm việc.
Nhưng cô không biết trèo cao - Tôi thổi lên, đưa cô xuống bể,
trước khi mọi người biết cô là gái giả trai. Tôi làm thế là
đúng!” - gió nói x
”Vào một buổi sáng ngày lễ Phục sinh, giống như ngày
Valdemar Daae tưởng tìm ra vàng đỏ, tôi nghe, dưới cái tổ cò,
giữa các bức tường lung lay, tôi nghe một bài hát thánh kinh,
bài hát cuối cùng của Anna Dorthea.
Không có cửa kính, chỉ có một cái lỗ trong tường. Mặt trời
chiếu vào, trông như một quả cầu bằng vàng. Ồ! sáng quá! đôi
mắt của bà già khép lại, tim cô tan vỡ! Sự kiện ấy cũng xảy ra,
nếu không có ánh mặt trời chiếu trên mình cô sáng hôm ấy.
Con cò đã cho cô một mái nhà, cho đến khi chết! Tôi hát
trên mộ cô, - gió nói - Tôi đã hát trên mộ cha cô, tôi biết ngôi
mộ của Johanne ở nơi đâu, chỉ một mình tôi biết thôi.
Thời đại mới! Thời đại khác! Con đường xưa kia dẫn đến
một thửa đất rào kín, các ngôi mộ đã thay thế con đường - và
rồi đây chiếc tàu chạy bằng hơi nước sẽ kéo cả đoàn xe theo
sau, đoàn xe kêu rầm rầm trên các ngôi mộ, các ngôi mộ bị
quên lãng, cũng như tên các con người dưới đó. Hu - u - u! Đi
đi!”
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Đó là câu chuyện của Valdemar Daae và các cô con gái của
ông.
Nếu có thể, anh hãy kể lại cho hay hơn!” - gió nói khi quay
mình ra đi Gió đã ra đi.
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Những kẻ chạy đua
( Hurtigløberne )
Có một giải thưởng được đặt ra, có thể là hai giải, một lớn,
một nhỏ, cho kẻ chạy mau nhất, không phải trong một lần đua,
mà là kể về khoảng xa chạy được trong suốt một năm.
”Tôi được giải nhất!” - con thỏ nói - ”Cũng phải có một tí
công bằng nào chứ, nhất là khi người ta có gia đình và bạn bè
trong hội đồng chấm thi. Nhưng con ốc sên được giải nhì, thì
thật là nhục nhả cho tôi!”
”Không”, - cây trụ điện đã dự vào lễ phát phần thưởng, lên
tiếng - ”Người ta cũng cần phải để ý đến sự hăng hái và ý chí
cương quyết nữa chứ, nhiều người đáng kính đã nói như vậy,
và tôi cũng hiểu điều đó. Con ốc sên thật đã để ra đến 6 tháng
mới đi qua cái ngưỡng cửa, nhưng nó bị gãy bắp vế, vì nó đã
cố hết sức. Nó sống chỉ vì cuộc đua thôi, và nó lại chạy đua với
cả một cái nhà trên lưng! - Những sự kiện đó đáng kể lắm chứ!
- vì vậy nó mới được giải nhì”
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”Tôi cũng muốn được phép dự cuộc thi”, - con chim én nói
– ”tôi nghĩ rằng không có ai lanh hơn tôi về cách bay, và có nơi
nào mà tôi không đến được đâu? xa! xa, xa lắm!”
”Ừ, đó mới là cái khổ của anh”, - cây trụ điện nói - ”Anh
quá lông bông! Luôn luôn, anh đi ra khỏi nước khi trời mới bắt
đầu lạnh, anh không có lòng ái quốc. Điều đó làm cho người ta
không đếm xỉa đến anh”.
”Nhưng nếu tôi cứ ở luôn dưới đầm lầy và ngủ ở đó suốt cả
mùa đông, như vậy có đáng kể cho tôi không?” - con én nói ”Anh hãy xin một giấy chứng nhận của bà tiên dưới đầm,
nói rằng anh đã ngủ đến nửa thời gian trong xứ, người ta có thể
xét cho anh!”
”Tôi đáng được giải nhất, chứ không phải là giải nhì” - con
ốc nói - Tôi biết rằng con thỏ chạy chỉ vì nó nhát, mỗi lần nó
tưởng có sự nguy hiểm cho nó. Tôi, trái lại, tôi lấy cuộc chạy
đua làm một bổn phận, và tôi bị tàn tật trong lúc thi hành phận
sự. Nếu có ai đáng được phần thưởng nhất, thì người đó là tôi!
-.nhưng thôi đừng làm rầy rà nữa, tôi sợ chuyện ấy lắm!”
Rồi nó nhổ một bải nước miếng.
Cây trụ cổ xưa trong rừng, một nhân viên trong hội đồng
thẩm quyết nói:
”Tôi có thể đoan chắc với các vị rằng, tất cả các giải thưởng,
ít nhất là lá phiếu của tôi, đều được đưa ra với mọi lo âu về sự
công bằng. Tôi bao giờ cũng làm việc có thứ tự, có suy tư, có
tính toán. Bảy lần, tôi được vinh hạnh dự vào cuộc phát
thưởng, nhưng cái điều tôi mong muốn chỉ mới được thực hiện
hôm nay thôi. Mỗi lần phát thưởng, tôi đều căn cứ vào một sự
kiện chắc chắn. Bao giờ tôi cũng đếm chữ cái, từ đầu đến cuối
đối với giải nhất, và từ cuối đến đầu đối với giải nhì. Nếu các
vị nhận rằng, bắt đầu từ chữ A, thì chữ thứ 8 là chữ H, như vậy
là đến con thỏ (Hare = con thỏ). Cho nên tôi là con thỏ giải
nhất, và chữ thứ 8 kể từ dưới lên trên, - tôi chẳng kể chữ Æ,
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chữ đó có một cái âm khó nghe, tôi bỏ qua - thì chữ thứ 8 là S,
vậy là tôi bỏ phiếu cho con ốc sên (snegle), được giải nhì! Lần
sau sẽ là chữ I được giải nhất, và chữ R được giải nhì! - Phải có
trật tự trong tất cả mọi sự chứ! Phải có một cái gì làm căn cứ
chứ!”
”Tôi sẽ bỏ phiếu cho chính tôi, nếu tôi không bị dự vào hội
đồng chấm thi”, - con lừa nói, nó cũng là hội viên của hội đồng
thẩm quyết - ”người ta phải kể, không phải chỉ vào tốc độ khi
đến, mà phải kể đến mọi hoàn cảnh khác, ví dụ như cái trọng
lượng phải mang theo. Nhưng lần này tôi không để ý đặc biệt
đến điều ấy, cũng không để ý nhiều đến tài chạy của con thỏ,
tài nhảy lẹ qua một bên để tránh người và để núp ẩn của nó.
Không, còn có một điều này nữa, mà mọi người đều ghi nhận,
điều không thể bỏ qua được, điều mà người ta gọi là cái đẹp.
Tôi có để ý đến điều này, tôi thấy hai cái lỗ tai rất đẹp của con
thỏ, trông phơi phới, nhìn thấy hai cái lỗ tai ấy quả là một điều
vui thích, nó dài làm sao! Tôi như tự thấy mình lúc còn bé, vì
vậy tôi bỏ phiếu cho con thỏ!”
”Xuỵt!” - con ruồi nói - Tôi chẳng muốn nói, tôi chỉ nêu lên
một vài điều thôi! Tôi tự biết rằng tôi đã vượt qua con thỏ trong
lúc chạy. Vừa rồi, tôi làm gãy cẳng sau của một con thỏ nhỏ.
Tôi ở trên đầu máy xe lửa, trước đoàn toa, như tôi thường ngồi
như vậy, và như vậy mới thấy rõ tốc lực của mình. Một con thỏ
con chạy đằng trước, nó không biết rằng tôi đang ngồi ở đó.
Cuối cùng, nó phải nhảy tránh, nhưng hai chân sau của nó bị
đầu tàu đè bẹp, và tôi thì ở trên đầu tàu. Con thỏ nằm đó, còn
tôi vẫn tiếp tục chạy. Đó là thắng nó rồi, phải không? Nhưng
tôi chẳng cần giải thưởng làm gì!”
Cây dã tường vi nghĩ mà không nói ra, bản chất của nó
không nói được, mặc dù nó nói ra được thì tốt lắm, cây ấy nói:
”Tôi nghĩ rằng nên trao giải nhất danh dự, và cả giải nhì
nữa, cho tia nắng mặt trời! Tia ấy đi trong một thời gian rất
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ngắn, cả một khoản cách vô tận giữa mặt trời đến tận chúng ta,
và nó đến với một sức mạnh làm cho cả vạn vật đều thức dậy.
Nó có một vẻ đẹp làm cho chúng ta, đám hoa hồng, đều trở nên
đỏ thắm và thơm ngát! Hội đồng tối cao hình như không để ý
đến sự kiện đó! Nếu tôi là tia nắng mặt trời, tôi sẽ làm cho các
quan tòa say nắng đến chết - nhưng như vậy chỉ tổ làm cho bọn
họ điên lên thôi, mà không cần thế họ cũng điên rồi! Tôi chẳng
nói gì hết!” - cây dã tường vi nghĩ thế - ”Hòa bình cho khu
rừng! Thật là sung sướng được đâm hoa, tỏa hương thơm, làm
mát mắt, và sống trong huyền thoại và nhạc điệu! Tia nắng mặt
trời sẽ sống lâu hơn tất cả chúng ta!”
”Giải nhất là cái gì?”
”Đó là được phép vào trong vườn su tự do!” - con lừa nói ”Chính tôi đã đề nghị như vậy. Con thỏ đã đáng được giải, thì
tôi là hội viên thông minh lanh lẹ, tôi nghĩ phải để ý đến lợi ích
của kẻ được thưởng! Như vậy là con thỏ được hả hê. Còn con
ốc sên có thể nằm dài trên bờ rào bằng đá, liếm rong riêu và
hưởng ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, từ đây, nó sẽ được dự vào
hàng các hội viên chấm thi chạy mau. Rất tốt là được nhận một
chuyên viên vào cái mà loài người gọi là hội đồng. Tôi phải nói
rằng tôi chờ đợi rất nhiều vào tương lai, chúng ta đã bắt đầu
một cách quá tốt đẹp!”
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Trong chuồng vịt
( I andegården )

Một con vịt mái đến từ Bồ Đào Nha, có người nói, từ Tây
Ban Nha, điều ấy không quan trọng: nó đẻ trứng, bị chọc tiết và
làm món ăn, đó là câu chuyện của nó. Những con vịt con từ các
trứng ấy sinh ra, đều được gọi là dân Bồ Đào Nha, đó cũng là
một tước hiệu.
Trong tất cả gia đình ấy, bây giờ chỉ còn lại một con trong
chuồng vịt, nơi đó bọn gà mái được vào, và con gà trống đi tới
đi lui với một vẻ kiêu hãnh lớn lao.
”Nó làm cho tôi khó chịu với tiếng gáy cộc cằn của nó”, con vịt Bồ nói - ”Nhưng nó đẹp, không ai chối cải điều ấy, mặc
dầu nó không phải là một con vịt đực. Nó phải tự chế đôi chút,
tự chế là một nghệ thuật, chứng tỏ một sự cao quý, bọn chim
nhỏ trong cây bồ đề trong vườn láng giềng, đều có sự cao quý
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ấy! Trong tiếng hót của các con chim ấy, có một cái gì rất cảm
động, cái đó tôi gọi là chất Bồ Đào Nha! Nếu tôi có một con
chim nhỏ như vậy, tôi muốn làm mẹ nó, một bà mẹ tốt, yêu
thương, tôi có tánh chất ấy trong giòng máu, giòng máu Bồ
Đào Nha của tôi!”
Vừa nói xong, thì một con chim hót nhỏ nhoi bay đến, nó từ
trên mái nhà đâm đầu xuống. Con mèo đuổi theo nó, nhưng
con chim thoát được, với một cánh bị gãy, và nó rơi xuống
chuồng vịt.
”Trông giống như con mèo, cái con mất dạy kia!”- con vịt
Bồ nói - ”Tôi biết thứ ấy hồi tôi còn có bầy vịt con. Một con
vật như thế mà được phép sống và đi dạo trên mái nhà! Tôi
nghĩ rằng ở Bồ Đào Nha không có như vậy đâu!”
Rồi nó đâm ra thương hại con chim hót nhỏ nhoi, và những
con vịt khác, không phải loại vịt Bồ, cũng thương hại con
chim. Chúng nói:
”Con vật bé nhỏ này”, một con, rồi con khác lại đến. ”Bọn
mình không biết hót, nhưng có một bản nhạc điệu hay một cái
gì tương tự. Chúng mình cảm thấy như vậy, nhưng không nói
ra thế thôi!”
”Hừ, tôi sẽ nói ra”, - con vịt Bồ nói - ”tôi sẽ săn sóc con vật
bé nhỏ này, vì đó là một bổn phận!”
Rồi con vịt Bồ leo lên trên mán đựng đồ ăn, nó vùng vẩy
đến nổi con chim nhỏ gần bị chết ngộp vì bị dầm trong mán,
nhưng dù sao cũng là do một thiện ý.
”Đây là một hành động thiện”, - vịt nói - ”các bạn vịt khác
nên nhìn vào đó mà bắt chước!”
”Quých! quých!” - con chim nói - Nó có một cánh bị gãy,
nhưng hiểu rõ thiện ý của việc tắm gội ấy - ”Bà có tấm lòng
tốt, thưa bà, nhưng tôi chẳng thích được hưởng nhiều hơn thế!”
”Nếu tôi có tấm lòng, tôi cũng không hề để ý đến chuyện
đó”, - vịt Bồ nói - ”nhưng tôi biết rằng tôi rất thương mọi loài
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vật, trừ con mèo ra, không ai buộc tôi phải thương con vật ấy!
Nó đã ăn hai đứa con nhỏ của tôi, thôi, chim hãy ở đây, cứ tự
nhiên như ở tại nhà mình. Tôi cũng đến từ một xứ lạ, như chim
thấy ở cách điệu đi đứng và bộ lông của tôi, con vịt chồng tôi là
người bản xứ, nó không có giòng máu như tôi, nhưng tôi chẳng
vì thế mà tự kiêu! - Nếu có ai ở đây hiểu mày, thì người đó
phải là tôi!”
”Bà ấy có cái ”bồ” trong điều”, - một con vịt con giống
thường và thông minh nói Những con vịt thường khác cho chữ ”bồ” ấy là tuyệt diệu,
nói lên nghe như chữ Bồ Đào Nha, rồi chúng xô vào nhau, và
kêu cạp cạp! Nó có một trí óc kỳ lạ. Tất cả bọn vịt đều đến làm
quen với con chim hót nhỏ.
”Con vịt Bồ Đào Nha nói thật quá nhiều, - chúng nói ”Mang những từ ngữ to lớn trong cái mõ, đó không phải là
nghề của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có tấm lòng thương
người như nó. Nếu bọn tôi không làm gì được cho bạn, thì bọn
tôi câm miệng lại, như vậy mới là tốt!”
”Bạn có một giọng nói hay ho lắm”, - một con vịt lớn nói ”làm cho bao nhiêu người được vui vẻ, như bạn đã làm, thật là
dễ chịu, kể ra thì tôi thật chẳng hiểu gì về chuyện đó. Vì vậy tôi
chẳng nói gì hết, thế còn hơn là nói ra những câu bậy bạ, như
bao nhiêu kẻ khác đã làm!”
”Đừng có quấy rầy nó!” - con vịt Bồ Đào Nha nói - ”nó cần
được nghỉ ngơi và được săn sóc. Con chim hót nhỏ nhoi kia ơi,
có lẽ tôi phải rưới nước vào mình mày nữa?”
”Ồ, không, hãy để cho tôi khô ráo”, - con chim van xin ”Tắm nước mới là điều tốt nhất”, - vịt Bồ nói - ”chơi đùa
cũng tốt lắm! Bọn gà mái bên kia sẽ đến thăm bọn mình, có hai
con gà tàu bận quần và có nhiều học thức, chúng nó được nhập
cảng vào, vì vậy mà tôi đối với chúng, có lòng kính trọng!”
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Bầy gà mái đến, cả con gà trống nữa, trong ngày ấy, con gà
trống rất lịch sự đến không còn thô lỗ chút nào.
Gà trống nói:
”Mày quả thật là một con chim nhỏ biết hát, mày có thể xử
dụng cái giọng nhỏ nhoi của mày đến mức tối đa. Nhưng cần
phải có hơi thở dài hơn, để cho mọi người biết rằng mình thuộc
về giống đực!”
Hai con gà tàu rất hài lòng nhìn thấy con chim hót, lông nó
xù lên vì bị tắm, làm cho nó giống như một con gà tàu con.
”Nó trông dễ thương quá”, - hai con gà tàu nói - rồi chúng
đến trò chuyện với con chim. Chúng nói thầm thì, nhấn mạnh
những chữ P theo lời nói sang cả của người Tàu. ”Bọn tôi cùng
một giống với mày. Bọn vịt, dù là vịt Bồ Đào Nha, thuộc về
giống chim bơi lội, như mày đã để ý đến. Mày chưa biết bọn
tôi, nhưng có mấy ai biết đến, hay có công tìm biết? Không ai
cả, kể cả bọn gà mái, mặc dù bọn ấy cũng như chúng tôi đều
được sinh ra để leo lên cái sà cao nhất, hơn các giống khác Điều ấy chẳng có gì quan trọng, mình cứ sống tự nhiên giữa
bọn xa lạ kia, chúng không có những quan điểm như chúng ta,
nhưng chúng ta chỉ nhìn vào các khía cạnh tốt, chỉ nói đến cái
gì tốt, mặc dù khó mà tìm được điều tốt ở nơi không có gì là
tốt. Trừ hai đứa tau và con gà trống, ngoài ra không còn ai
trong chuồng gà này, là kẻ thông minh, và lương thiện! Không
thể nói như vậy được với bọn dân ở chuồng vịt. Bọn tôi nói
trước cho mày biết, hỏi con chim hót, đừng có tin con vịt cái
cụt đuôi, con ấy rất là thâm hiểm! Con vịt có chấm trên lông
kia kìa, nó có một tấm gương trên cánh, nó chỉ thích gây gỗ
thôi, nó không cho ai hơn nó một lời nói, vì vậy mà nó luôn
luôn lầm lỗi! - Con vịt mái mập ú kia, nói xấu tất cả mọi người,
thật là khó chịu. Nếu không có điều gì tốt để nói, thì hãy câm
miệng lại. Con vịt Bồ Đào Nha là con vịt duy nhất có chút giáo
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dục, mình có thể chơi với nó được, nhưng nó lại quá nhiều
nhiệt tình và lại nói quá nhiều về nước Bồ Đào Nha!”
”Hai con gà tàu kia không ngớt thầm thì”, - hai con vịt nói ”nó làm cho mình chán quá! Không bao giờ tôi nói chuyện với
bọn ấy!”
Con vịt trống đến, nó tưởng con chim hót kia là một con
chim sẻ.
”Ừ, tôi chẳng thấy nó khác gì chim sẻ”, - vịt trống nói ”nhưng dù sao được nó, thì nó là sở hữu của mình!”
”Đừng có để ý gì đến lời nói của con vịt trống!”- con vịt Bồ
Đào Nha thủ thỉ - ”Nó có giá trị trong công việc, và công việc
là điều quan trọng nhất. Nhưng bây giờ thì tôi đi nghỉ, đó là
một bổn phận của mình đối với mình, có vậy mới béo mập lên
được, và được nhồi đầy táo và ô mai!”
Rồi nó nằm lên đống bùn, mắt nhấp nháy. Nó được nằm
thoải mái lắm, mọi việc đều tốt đẹp, nó ngủ một giấc say sưa.
Con chim hót nhỏ mổ mổ vào cái cánh gãy của nó, nằm dựa
lưng vào kẻ bảo trợ nó. Mặt trời chiếu sáng, nóng ấm dễ chịu,
nơi này thật tốt.
Bầy gà mái láng giềng mãi miết mổ thóc, chúng đến đây chỉ
với công việc ăn cho no thôi. Hai con gà tàu ra về trước tiên,
rồi đến bọn kia. Con vịt con thông minh nói rằng con vịt Bồ
Đào Nha già kia cần được ”vịt con hóa”, bọn vịt khác cười ồ
lên:
”Vịt-con-hóa! Chú vịt này quả thật có cái trí tuệ khác
thường!” Chúng lập đi lập lại chữ ”Bồ” lúc trước, thật là vui
nhộn. Sau đó, chúng đi ngủ.
Nằm yên một hồi, bổng người ta vứt một thức ăn nào đó vào
chuồng vịt, có tiếng lốp bốp, và tất cả bọn dân vịt đang gật gù
ngủ bổng choàng dậy, nhảy lên, đập cánh lia lịa. Con vịt Bồ
Đào Nha cũng thức dậy, nghiên mình về một bên, đè nặng lên
con chim hót nhỏ.
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”Quých! quých! bà đè chết tôi rồi, bà ơi!”
”Tại sao mày lại nằm trên đường đi của tao”, - vịt Bồ Đào
Nha nói - ”đừng có nũng nịu như thế chứ! Tao đây, tao cũng
hay phát cáu, nhưng tao đâu có kêu: quých! quých!”
”Bà đừng có giận”, - con chim nhỏ nói - ”tôi sẽ không bao
giờ kêu tiếng ấy ra mõ nữa!”
Con vịt Bồ Đào Nha không nghe nó nói gì, nó chồm đến
thức ăn, ăn thỏa thích. Ăn xong, nó nằm nghỉ, con chim nhỏ lân
la đến làm lành:
”Tù huých! Tù huých! Tù huých!
Tiếng hát của tôi,
Luôn luôn ca tụng tấm lòng tốt của bà,
Và bay đi xa, xa, xa!”
Vịt Bồ nói:
”Bây giờ tôi đi ngủ trưa. Mày phải học tập cách ăn ở tại nơi
đây! Tôi ngủ!”
Con chim hót nhỏ lấy làm thất vọng, vì ý nó là ý tốt.
Khi bà ấy thức dậy, sau một hồi ngủ, con chim đến trước
mặt con vịt với một hạt thóc nó vừa tìm thấy. Con chim đặt hạt
ấy trước mặt vịt, nhưng con vịt vừa ngủ không được ngon giấc,
vì vậy tự nhiên, nó không được vui.
”Mày có thể đem hạt này đến cho một con gà con”, - vịt nói
- ”Đừng có bám mãi vào tao thế!”
”Sao bà lại giận tôi?” - chim nói - ”Tôi có làm gì bậy đâu?”
”Làm!” - vịt Bồ nói - ”Tau xin mày lưu ý rằng chữ ấy không
phải là thứ chữ đáng nói!”
”Hôm qua, mặt trời chiếu sáng ở đây,” - con chim nhỏ nói ”mà hôm nay thì u ám, xám xịt quá! Tôi rất lấy làm lạ!”
”Mày thì chẳng hiểu gì về thời tiết”, - con vịt Bồ nói ”Ngày đã hết đâu, đừng có nói nhảm!”
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”Bà nhìn tôi với đôi mắt giận dữ, như hai con mắt dữ dằn đã
nhìn tôi khi tôi rơi từ trên mái nhà xuống!”
”Đồ hổn láo!” - vịt Bồ Đào Nha nói - ”mày lại đi so sánh tao
với con mèo, con vật ăn thịt! Trong mình tao, không hề có một
giọt máu ác độc, tao sẽ chăm sóc mày, tao sẽ dạy cho mày biết
cách xử thế!”
Rồi nó cắn vào con chim hót, con chim chết liền tại chỗ.
”Cái gì thế này!” - vịt nói - ”Nó không chịu nổi chút xíu ấy
à? Nó không phải sinh ra để sống trong cuộc đời này! Tôi đã
như một bà mẹ đối với nó, tôi biết vậy! Vì tôi có tấm lòng tốt!”
Con gà trống láng giềng nhìn ra sân, và gáy lên với một làn
hơi mạnh mẻ.
”Anh giết người với tiếng hát như vậy!” - vịt Bồ nói - ”Mọi
sự xảy ra là lỗi tại anh. Nó mất bình tĩnh, và tôi cũng sắp mất
tinh thần!”
”Nó nằm đó chẳng chiếm bao nhiêu chỗ”, - gà trống nói ”Hãy nói về nó một cách kính cẩn hơn!” - vịt Bồ nói -”Nó là
một ca sĩ tuyệt diệu và rất có giáo dục. Nó rất đa cảm và dịu
hiền, tánh ấy rất cần cho súc vật cũng như cho những kẻ mà
người ta gọi là con người!”
Tất cả các con vịt mái xúm lại quanh con chim tước vừa
chết. Bọn vịt mái rất nhiệt tình, vì lòng ganh tị, cũng như vì
tình thương, nhưng ở trong trường hợp này chẳng có gì để ganh
tị, vậy là chúng đầy tình thương. Hai con gà tàu cũng vậy:
”Không bao giờ nữa chúng ta có một con chim hót như thế
này, nó gần như là chim Tàu!”
Rồi cả bầy khóc, xong rồi lại tục tác, cả bọn tục tác, nhưng
mấy con vịt mái có cặp mắt đỏ hơn.
Chúng nói:
”Bọn tôi có lòng hơn! Không ai dám chối cải điều ấy!”
”Có lòng!” - vịt Bồ Đào Nha nói - ”Ừ, chúng mình đều có
lòng - gần như ở Bô Đào Nha!”
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”Bây giờ hãy nghĩ đến cách ăn một cái gì vào điều”, - vịt
trống nói - điều ấy quan trọng hơn. Nếu một cái hộp nhạc bị
gãy, thì cũng còn thứ khác!”

728

Cô bé đi trên bánh
( Pigen, som trådte på brødet )

Bạn chắc đã có nghe câu truyện cô bé đi trên bánh mì, để
cho giày khỏi lấm đất, và câu truyện đã kết thúc đau đớn. Câu
truyện ấy đã được viết và in ra.
Cô là một cô gái nghèo, và kiêu hãnh, trong cô, có một mầm
giống xấu, người ta nói vậy. Lúc còn bé tí, cô lấy việc bắt ruồi
làm thú, ngứt cánh ruồi ra, bắt nó làm một con vật bò dưới đất.
Cô bắt con đôm đốm, và con bọ hung, lấy kim đâm qua mình
chúng, và đặt gần chân chúng một ngọn lá xanh hay một tờ
giấy, các con vật kia bị buộc chặt vào đó, quay qua trở lại để
làm cho cây kim rơi ra.
Cô bé Inger nói:
”Kìa xem con đôm đốm nó đọc sách! Xem nó lật tờ giấy
kìa!”
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Càng lớn, cô càng trở nên tệ hại hơn, thay vì tốt hơn, nhưng
cô đẹp, và đó là điều tai hại cho cô, không vậy, thì cô chỉ có thể
bị tát tai thôi, chứ không đến nổi…
”Cần phải đem thứ bột giặt mạnh để rửa cái đầu của cô bé
này!”, - mẹ cô nói - ”Lúc còn bé, mày thường dẫm lên trên áo
choàng của tao, tao sợ rồi một ngày kia, mày sẽ dẫm lên trái
tim tao nữa!”
Và đó là điều cô đã làm.
Cô đi đến giúp việc trong các nhà quyền quý ở đồng quê, họ
đối đãi với cô như chính con họ sinh ra, cô được ăn bận sạch
sẽ, cô trông có vẻ tươi đẹp, và lòng kiêu hãnh của cô lại càng
cao hơn.
Cô ra đi đã được một năm, ông chủ bảo cô:
”Mày nên về thăm mẹ mày, bé Inger ạ!”
Cô về nhà thật, nhưng để khoe khoang, mọi người sẽ thấy cô
sang trọng đến chừng nào! Khi về đến đầu làng, cô trông thấy
bọn trai gái đang trò chuyện bên bờ ao, và mẹ cô đang ngồi đó
trên một tảng đá để nghỉ mệt, với một bó củi vừa lượm được
trong rừng, để bên cạnh, cô quay mình trở đi. Cô đâm hổ thẹn,
vì cô, một cô gái bảnh bao, lại có một bà mẹ áo quần xơ xác, đi
lượm củi như vậy. Cô không tiếc công đã trở về làng, cô chỉ
xấu hổ thôi.
Nửa năm trôi qua.
”Mày nên về thăm cha mẹ già yếu của mày. Bé Inger ơi!” bà chủ bảo thế - ”Đây là miếng bánh mì to, mày có thể mang
theo. Cha mẹ mày sẽ vui sướng được thấy mày!”
Cô Inger liền mang tất cả áo quần đẹp nhất, đôi giày mới, cô
vén áo lên, bước đi một cách cẩn thận, giữ cho đôi giày thật
sạch, điều ấy cô làm không ai chê nổi. Nhưng vừa đến chỗ con
đường mòn phải đi qua một khoảng đất bùn lầy, và có nhiều
nước đọng trên mặt bùn trên một quảng dài, cô liền vứt miếng
bánh mì xuống để đặt chân lên, hòng đi qua chỗ ấy mà khỏi
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lấm giày. Khi cô vừa đặt chân lên miếng bánh, và đưa chân kia
lên, thì miếng bánh lún xuống sâu dưới bùn, cô lún theo, chìm
hẳn xuống đáy bùn. Người ta chỉ còn thấy nổi lên vài cái bong
bóng trên mặt đầm đen xẩm.
Câu chuyện là vậy đó.
Rồi cô bé sẽ ra sao? Cô lún xuống tận nhà bà già trong đầm,
bà đang làm rượu bia. Bà già dưới đám bùn, là cô của các tiên
nữ trong đầm, ai ai cũng nghe tiếng các tiên nữ ấy, người ta có
viết nhiều bài hát về các cô, họa hình các cô nữa, Nhưng về bà
cô ấy, người ta chỉ biết rằng, vào mùa hè, khi hơi bùn bốc lên
từ các đồng ruộng, thì đúng là lúc bà ta nấu rượu bia. Cô Inger
đã rơi vào xưởng nấu bia của bà, ở đó không ai có thể chịu
đựng lâu được. Rảnh nước dơ bẩn là một gian phòng lộng lẩy,
nếu đem so sánh với các xưởng nấu bia ấy. Tất cả mấy cái
thùng để ủ rượu hôi hám đến ói mửa, thùng này chồng lên
thùng kia, chật ních, và nếu còn có chỗ để len lỏi vào, thì lại bị
các con cóc ướt nhẹp và các con ốc sên béo láng nhung nhúc,
chiếm hết mọi chỗ ấy. Cô Inger rơi vào ngay chỗ đó. Cả cái
đám sinh vật hổn tạp hôi tanh ấy lại toát ra hơi lạnh giá đến nổi
cô bé run rẩy cả tay chân, và càng lúc càng bị cóng hết. Cô bị
dính chặt vào chiếc bánh, chiếc bánh trì kéo cô xuống, như một
chồi hổ phách hút vào một cọng rơm.
Bà già dưới đầm bùn, hôm ấy ở tại nhà, vì xưởng ủ rượu bia
đang tiếp ông quỹ sứ với bà cố ông ấy, một bà già khụm đầy
nọc độc, luôn luôn bận rộn, không bao giờ bà đi ra mà không
mang theo trên tay các dụng cụ may vá, hôm ấy bà cũng có
mang theo. Bà may những sự lêu lỏng để cho bọn con trai chạy
theo, luôn luôn xuẩn động. Bà thêu những điều dối trá, làm
những cái móc với những lời kêu căng vô độ, thường được nói
ra, tất cả những thứ ấy để tạo ra sự suy đồi và tội lỗi. Ồ! Bà biết
cách may và thêu, và làm móc, cái bà cố già ấy!
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Bà thấy cô Inger, bà mang cặp mắt kính lên để nhìn cô thêm
nữa. Bà nói:
”Cô gái này trông có khiếu lắm đấy! Tôi sẽ xin lảnh cô để
kỹ niệm cuộc viếng thăm này ở nơi đây! Cô ta có thể làm một
bức tượng đẹp trên hành lang nhà thằng chắt mình!”
Bà được lảnh cô bé về. Như vậy là cô bé Inger đi xuống địa
ngục. Người ta không đi thẳng xuống đó, chỉ có thể đến đó
một cách quanh co, khi người ta có năng khiếu hợp với địa
ngục.
Đó là một dãy hành lang dài vô tận. Nhìn trước, nhìn sau,
đều làm cho người ta chóng mặt. Một đám đông đói khát, đứng
chờ cánh cửa ân huệ mở ra. Chúng có thể chờ lâu lắm! Những
con nhện to đang nhảy cà khêu để dệt màn lưới nghìn năm trên
bàn chân đám người ấy, cái màn nhện ấy trói chặt chân họ, như
những chiếc giày ủng, và trói thân hình họ như những dây xích
bằng đồng. Trong mỗi linh hồn, ngự trị một niềm lo âu dày
xéo. Ông biển lận đã đánh mất chìa khóa tủ sắt, ông biết ông đã
để lại trên kia. Ông kể lại tất cả chuổi dài những nổi đau khổ,
hành hạ, mà người ta chịu đựng ở nơi đó. Cô Inger cũng chịu
sự dày vò ấy, khi đã biến thành bức tượng. Cô bị đóng dính
trên chiếc bánh. Cô tự bảo: ”Mình bị bắt là vì muốn giữ đôi
giày cho sạch. Ồ! Trông bọn kia nhìn mình chăm chú quá!”
Phải, bọn người kia nhìn cô ta. Bẩm tính xấu xa của họ long
lanh trên cặp mắt, và nói lên một cách vô thanh trên đôi môi
họ, trông thật là khủng khiếp.
”Nhìn ta chắc là bọn họ thích thú lắm!” - cô Inger tự bảo ”Ta có bộ mặt đẹp, và ta ăn bận sang trọng!” Mắt cô nhìn
xuống, vì cổ cô không động đậy được, nó cứng quá. Cô bị dơ
bẩn khi rơi xuống xưởng ủ rượu của bà già dưới bùn, phải, cô
không nghĩ đến điều đó. Áo quần cô chỉ còn là một đống bầy
nhầy, một con ốc dính vào tóc cô, và tòng teng trên cổ cô, và từ
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mỗi lằn xếp của bộ áo, nhảy ra một con cóc sũa gâu gâu như
con chó ngắn mõm ngực teo. Thật là ghê tởm!
”Nhưng những người kia ở đây, cũng có bộ mặt đáng kinh
khiếp lắm chứ!” Ý nghĩ ấy an ủi cô.
Điều khổ sở nhất, là cái đói khủng khiếp đang dày vò cô.
Làm sao có thể cúi xuống mà ngắt một miếng bánh dưới chân
kia? Không, cái lưng cô bị cứng đờ, tay chân cũng vậy, tất cả
thân hình cô là một bức tượng đá, chỉ còn cặp mắt còn xoay
qua trở lại được, xoay được cả về phía sau, và cô thấy một cảnh
tượng ghê tởm. Những bầy ruồi bay đến, dẫm lên mắt cô, đi
qua đi lại, mắt cô chớp chớp, nhưng bầy ruồi vẫn không bay đi,
chúng không bay được, vì cánh của chúng bị ngắt đi mất hết,
bầy ruồi trở thành bầy sinh vật bò lê. Điều ấy cọng với nổi đói
bụng tạo nên một sự hành hạ đau đớn, và Inger như cảm thấy
ruột cô tự ăn lẩn nhau, cô như bị rút vơi dần, vơi đi một cách
khủng khiếp.
”Nếu cứ mãi như thế này, ta chắc không thể chịu đựng nổi”
- cô bảo.
Nhưng vẫn phải chịu đựng, không bao giờ chấm dứt cực
hình ấy được.
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên đầu cô, chảy xuống
mặt và bụng cô, rồi rơi xuống trên chiếc bánh, một giọt khác,
rồi nhiều giọt khác. Ai khóc trên mình cô bé Inger vậy? Phải
chăng cô còn có một bà mẹ ở trên mặt đất kia? Những giọt
nước mắt của bà mẹ khóc đứa con, thường đến với nó luôn,
nhưng không cứu vãn gì được nó, nước mắt ấy nóng bỏng, và
chỉ làm tăng lên sự đau khổ. Ôi! cái đói không chịu được, và
chiếc bánh kia cô vẫn dẫm dưới chân, nhưng không thể lấy lên
ăn được! Bây giờ cô có cảm giác như tất cả, trong thân cô, đều
bị tiêu hũy hết, cô như là một cây lau mảnh khảnh rỗng ruột,
trong thân tràn đầy tiếng động. Cô nghe rõ ràng ở trên kia, trên
mặt đất, người ta nói gì về cô, cô nghe toàn là những điều phê
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phán gắt gao, nghiệt ngả. Đúng ra, chỉ có mẹ cô khóc, bà rất
đổi buồn phiền, nhưng bà cũng nói: ”Tánh kiêu hảnh báo hiệu
cho sự đọa đầy! Đó là nổi khổ của con, Inger! Con đã từng làm
cho mẹ đau lòng biết bao nhiêu!”
Mẹ cô, và tất cả mọi người trên kia, đều biết cái tội của cô.
Cô đã đi trên miếng bánh, cô đã bị lún xuống bùn, và bị mất
tích.
Anh chăn bò kể lại, anh đã trông thấy từ trên đỉnh đồi.
”Con đã làm cho mẹ đau khổ biết bao nhiêu, Inger! phải, mẹ
thấy rõ như vậy!”
”Ước sao ta chẳng được sinh ra!” - Inger tự bảo - ”như vậy
khỏe cho ta biết mấy. Bây giờ thì mẹ có khóc lóc cũng chẳng
ích gì cho ta!”
Cô nghe các ông chủ của cô nói gì về cô, những ông chủ
đáng kính đã thương yêu cô như con đẻ. Họ nói: ”Con bé ấy
đầy tội lỗi, nó đã khinh bỉ những món quà của Chúa, đem dày
xéo dưới chân, cửa ân huệ cô sẽ khó qua cho lọt!”
”Các ông tốt hơn là nên sửa chửa cho tôi”, - Inger nghĩ - ”và
bỏ qua cho tôi những điều bất thường phóng túng của tôi, nếu
có!”
Cô cũng nghe cả bài hát, người ta đặt ra về cô: ”Cô bé kiêu
ngạo đi trên bánh để giữ đôi giày cho sạch”, bài hát ấy được
truyền ra khắp nước. Cô tự bảo:
”Chỉ chừng ấy chuyện mà cũng nói quá nhiều! Có gì mà ta
phải khổ đến thế này! Bọn người khác cũng phải bị hành hạ về
tội lỗi của họ chứ! Ồ! biết bao nhiêu là tội phải trừng trị! Ái!
đau quá!”
Nhưng tâm cô trở nên cứng rắn hơn thân hình cô.
”Ở dưới này, làm sao con người trở thành tốt hơn được, khi
phải đứng cùng với bọn này! Nhìn các tia mắt kia kìa!”
Cô nổi sân si thêm, và thù hằn cả thiên hạ. Cô nghe người ta
kể truyện cô cho trẻ con nghe, bọn con nít gọi cô là cô bé vô
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đạo. Chúng nói: ”Con bé kia thật là xấu! quá xấu! Cần phải
trừng trị nó đích đáng!”
Bọn con nít thường có ở cửa miệng những lời ác nghiệt khi
nói đến Inger.
Nhưng, một ngày nọ, trong lúc cái đói và hận thù đang gặm
nhắm trong tấm thân trống rỗng của cô, cô bổng nghe nói đến
tên cô, và kể chuyện cô cho một đứa bé ngây thơ, con bé liền
khóc khi nghe đến những nổi cơ cực của cô gái Inger kiêu
ngạo, đã thích chưng diện quá. Con bé hỏi:
”Cô ấy không trở lên mặt đất được sao?”
Mọi người đáp:
”Không bao giờ cô ấy trở lên được!”
”Nhưng nếu cô xin tha thứ, và hứa sẽ không bao giờ làm
như vậy nữa?”
”Cô ấy chẳng bao giờ xin lỗi đâu!” - mọi người bảo thế ”Tôi ước sao cô ấy sẽ xin lỗi!” – con bé nói, nó không sao
khuây được nổi buồn - ”Tôi sẽ đem tặng cả cái tủ đựng búp bê
của tôi, khi cô ta trở lên được! Thật là quá kinh khiếp cho cô
gái Inger đáng thương!”
Những lời nói ấy đi vào tim của cô Inger khốn khổ, làm cho
lòng cô dịu lại. Đây là lần đầu có người nói: cô Inger đáng
thương, mà không nói thêm gì về tội lỗi của cô. Một đứa bé
ngây thơ khóc và cầu nguyện cho cô, Inger xúc động lắm, cô
cũng muốn khóc, nhưng khóc không được, vì khóc cũng là một
sự đau đớn.
Năm này năm khác đi qua trên mặt đất. Ở dưới này, chẳng
có gì thay đổi. Cô càng ít nghe những tiếng động bên trên,
người ta càng ít nói đến cô. Nhưng một ngày kia, cô nghe một
tiếng thở dài:
”Inger!Inger! con làm cho mẹ đau đớn quá! Mẹ biết trước
như vậy!”
Đó là mẹ cô đang hấp hối.
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Có lắm lúc, cô nghe các ông chủ già của cô nhắc đến tên cô,
những lời dịu hiền nhất là của bà chủ:
”Inger ơi! Ta không bao giờ gặp lại được con nữa! Không
biết bây giờ đi tìm con ở đâu!”
Nhưng cô Inger biết rằng bà chủ tốt bụng kia không thể đến
được nơi cô đang ở. Rồi Inger lại nghe nói đến tên cô, và thấy
trên đầu cô, sáng lên như hai ngôi sao lóng lánh, đó là hai con
mắt yêu thương vừa nhắm lại trên đất.
Thời gian trôi qua, từ lúc cô con gái nhỏ khóc về ”cô Inger
đáng thương” đến lúc cô bé ấy đã thành một bà già, và được
Chúa gọi về. Ngay lúc ấy, lúc mà tất cả những ý nghĩ trong
suốt một cuộc đời, được tái hiện ra, bà già ấy nhớ lại là bà đã
khóc rất nhiều trong thời còn thơ ấu, khi nghe câu chuyện của
Inger. Thời gian ấy, và cảm nghĩ ấy, hiện lại trong trí bà lão lúc
lâm chung, bà bỗng nói to lên:
”Lạy Chúa! Có lúc nào, con cũng như Inger, đã dày xéo
dưới chân những tặng phẩm của tình thương của Chúa, mà
không để ý đến không? Con có lúc nào kiêu ngạo trong ý con,
nhưng Chúa đã ban ân huệ cho con, không chôn vùi con xuống
địa ngục, lại cho con ở trên mặt đất? Xin đừng bỏ con vào lúc
cuối cuộc đời này!”
Hai mắt bà khép lại, và hai con mắt của linh hồn mở ra trong
một thế giới huyền bí, và vì Inger còn sống trong ý nghĩ cuối
cùng của bà, nên bà già ngoan đạo ấy thấy cô, thấy rằng cô
đang bị lôi xuống tận cùng, bà liền khóc. Bà đã lên cõi Chúa,
trẻ lại như hồi còn nhỏ, và bà khóc về cô Inger khốn khổ.
Những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện ấy của bà, dội
vào tấm thân trống rỗng đang giam giữ một linh hồn đày đọa.
Linh hồn ấy bị xúc động mảnh liệt vì tấm lòng từ thiện đến từ
trên cao, cô không bao giờ tưởng tượng được! Một Thiên Thần
của Chúa khóc về cô! Vì đâu cô được hưởng ân huệ ấy! Tấm
linh hồn đày đọa kia nhớ lại trong ký ức mọi hành động của nó
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trên mặt đất, run lên, và ứa ra dòng nước mắt, mà Inger không
bao giờ có thể khóc như vậy được! Cô đau đớn cho số phận cô,
cô nghĩ rằng không bao giờ cánh cửa ân huệ có thể mở ra cho
cô, và chính lúc cô đang phiền não mà cảm nhận như vậy, thì
một tia ánh sáng soi vào tận chốn thâm sâu của đáy vực. Tia
sáng ấy mạnh hơn tia nắng mặt trời làm tan rã con người bằng
tuyết của bọn trẻ con dựng ra trong sân nhà, và trong phút chốc
nhanh hơn giọt tuyết đọng trên môi nóng bỏng của trẻ con, tia
sáng ấy làm cho bộ mặt cứng khô của Inger tan ra, và một con
chim nhỏ bay ra như một tia sáng, bay vòng veo lên đến cỏi
người. Con chim nhút nhát, sợ hãi mọi vật quanh nó, nó tự thẹn
với những sinh vật khác, vội vàng chun vào nấp trong một cái
lỗ trong bức tường mục nát. Nó ở đó lâu, rồi sau mới nhìn ra
mọi vẻ huy hoàng quanh mình nó. Phải, thật là lộng lẩy! không
khí trong lành, dịu mát, trăng sáng, cây và bụi bờ bốc hương
thơm. Nó tự thấy sung sướng trong lốt áo lông sáng đẹp và
sạch sẽ! Ồ! cả vạn vật đều đượm ý thương yêu và uy nghi!
Những ý nghĩ sinh ra trong lòng chim muốn biễu diễn ra thành
tiếng hát, nhưng con chim ấy không hát được. Nó muốn hót lên
như con chim cu hay con sơn ca vào mùa xuân. Chúa trời,
người nghe được cả tiếng hát ca ngợi Ngài, tiếng hát không
thành tiếng của con dun đất, Ngài cũng nghe được bài ca ngợi
Ngài mà âm giai vang lên trong ý nghĩ, như bài Thánh ca hát
lên trong ngực của David trước khi thành lời và âm điệu.
Trong bao nhiêu ngày đêm, những bài hát câm ấy lớn lên và
tỏa rộng ra. Cuối cùng tuôn ra theo những tiếng đập cánh đầu
tiên để làm một việc thiện, một việc thiện cần phải có.
Thánh lễ Giáng sinh đến. Ông nhà quê dựng một cây sào
vào bức tường, buộc trên đầu sào một bó lúa, để cho chim trời
cũng có một ngày lễ Giáng sinh vui vẻ, một bửa tiệc trong ngày
của Chúa cứu thế.
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Mặt trời mọc lên vào buổi sáng ngày đại lễ, chiếu lên trên
bó lúa, bầy chim chóc bay liện chung quanh cây sào của bửa
tiệc, và người ta cũng nghe trong bức tường, tiếng: chích!
chích! Ý nghĩ đó đã mở ra thành lời hát, tiếng chích chích nhỏ
nhoi kia là cả một bài ca vui vẻ, ý nghĩ về một điều thiện đã
thành hình, và con chim bay ra khỏi chỗ nấp. Trên cõi Chúa,
người ta đều biết con chim ấy là gì.
Mùa đông khắc nghiệt đã đến. Nước đóng lại thành băng
cứng, chim chóc và thú rừng khó tìm được miếng ăn. Con chim
nhỏ bay trên đường, và trên các vết xe đi, những nơi xe nghỉ,
nó lượm lặt được ở đấy vài miếng bánh, ở kia vài hạt lúa, nó
chỉ ăn một hột, còn bao nhiêu nó kêu gọi những con chim sẻ
đói đến, con nào cũng có miếng ăn. Nó bay vào thành phố, soi
tìm khắp mọi nơi, đến tận các cửa sổ, nơi có một bàn tay bạn
nào đó đã rải một ít mẫu bánh cho chim, nó chỉ ăn một tí, còn
bao nhiêu đem cho bọn chim khác.
Trong suốt mùa đông, con chim đã nhặt và cho rất nhiều
mẫu bánh, tổng cọng nặng bằng chiếc bánh con bé Inger đã dày
đạp dưới chân để giữ cho đôi giày được sạch, và đến lúc nó tìm
thấy và đã đem cho mẫu bánh cuối cùng, hai cánh xám của nó
hóa ra trắng và bay đi.
”Kìa, một con chim én biển bay trên nước!”- bọn trẻ con nói
khi trông thấy con chim trắng - khi thì nó nhào xuống, khi thì
nó bay lên trong ánh mặt trời, nó long lanh sáng, rồi người ta
không biết nó bay về đâu. Bọn trẻ con nói rằng nó bay lên đến
tận mặt trời.
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”Cái gì kẻ hiểu biết làm ắt đều đúng cả”
( ”Hvad fætter gør, det er altid det rigtige” )
Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu truyện tôi được
nghe từ hồi còn bé tí, và từ đó mỗi lần tôi nghĩ đến, tôi lại thấy
câu truyện càng đẹp hơn lên. Cũng như đối với nhiều người, hể
càng già họ càng trở nên càng tốt, vậy mới là thú chứ!
Bạn đã ở đồng quê chưa? Bạn có thấy một ngôi nhà thật cũ,
đúng là ngôi nhà của một nông dân, mái lợp bằng rạ. Rêu và
cây con tự mọc lên, một tổ cò nằm trên đỉnh nhà, người ta
không thể bỏ qua con cò được, các bức tường đều nghiên xẹo,
cửa sổ thì thấp, có một cửa lại không mở ra được. Cái lò của
ông làm bánh nhô ra, tròn như cái bụng căng lên, cây hương
mộc nghiên mình trên bao lơn, ở đó có một cái ao nhỏ với một
con vịt hay nhiều con vịt con, ngay dưới chân cây liễu khúc
khuỷu. Lại còn có con chó buộc dây xích, sủa rân lên khi có bất
cứ người nào đi ngang qua.
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Chính trong một ngôi nhà nông dân như vậy ở nhà quê, có
hai người ở đó, ông nông dân và vợ ông. Dù tài sản rất nghèo
nàn, họ cũng có thể không cần đến con ngựa đang ăn cỏ dưới
hào đường. Ông chủ nhà cởi nó để đi đến thành phố. Những
người láng giềng mượn con ngựa ấy, họ trao đổi giúp đỡ lẩn
nhau về việc này việc khác, nhưng chắc chắn sẽ được lợi hơn
nếu đem bán con ngựa đi, hay đổi nó với vật này vật nọ càng
lợi hơn nữa. Nhưng đổi với vật gì?
”Ông là kẻ lịch lãm ông biết điều ấy rõ nhất, - bà vợ nói hôm nay là ngày phiên chợ ở thành phố, ông hãy đem ngựa đến
đó, rồi hãy đem về chút ít tiền, hay là đổi lấy một vật gì kha
khá. Cái gì ông làm rồi cũng là hay ho cả. Đi ra chợ đi!”
Rồi tự tay bà thắt cà vạt cho ông, vì về việc này bà cũng
thạo hơn ông nhiều. Bà thắt một cái nơ đôi, như vậy trông sang
hơn, bà chải cái mũ cho ông bằng cách đưa bàn tay rà rà lên
mũ, bà hôn lên đôi môi nồng ấm của ông, thế là ông ra đi trên
con ngựa cần bán hay đổi.
Phải, ông chủ rành lắm mà.
Mặt trời gay gắt, bầu trời không mây, con đường đầy bụi
bặm, rất nhiều người đi đến chợ, đi xe, đi ngựa, hoặc đi bằng
chân họ.
Một người đẩy con bò cái, đẹp như một con bò cái có thể
đẹp. ”Con bò này có thể cho ra thứ sữa tốt nhất”, - ông nông
dân nghĩ thầm – ”đổi được thì thật quá tốt!”. Ông lên tiếng:
”Nè, ông dẫn bò ơi, chúng mình có thể nói với nhau vài ba
câu chuyện không, anh và tôi! Này, anh thấy không, con ngựa
này chắc là đắc hơn con bò cái, anh muốn đánh đổi với tôi
không?”
”Ừ, được đó!” - người dẫn bò nói, và hai bên trao đổi cho
nhau.
Xong rồi, ông nông dân có thể về nhà được rồi, ông đã làm
theo ý muốn, nhưng ông đã có ý định đi đến chợ, thì ông sẽ đến
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đó, chỉ để xem chơi, vậy nên ông dẫn con bò cái đến chợ. Ông
đi mau, con bò cũng đi mau, và phút chốc cả hai đều đi kịp một
người đang dẫn một con cừu. Một con cừu đẹp, trông tốt mã,
và có nhiều len.
”Ta muốn có con cừu ấy!” - ông nông dân nói - ”ở nơi hố
nhà mình thiếu gì cỏ, và mùa đông, mình có thể đem cừu vào
phòng với mình. Nghĩ cho kỹ, thì có con cừu vẫn thích hơn là
có con bò cái. Đổi chăng?” Ừ, người dẫn cừu muốn lắm chứ,
rồi ông nông dân tiếp tục đi với con cừu.
Đến gần một dàn nho, ông thấy một người ôm con ngỗng to
lớn dưới nách.
”Con ngỗng to thật, con mà ông kẹp dưới nách ấy” - ông
nông dân nói - ”Nó có lông và có mỡ! Đem nó buộc bên bờ ao
của tôi, thì trông đẹp quá! Vợ tôi lại có công việc dành những
vỏ khoai, rau úa đã gọt, để cho nó ăn. Bà ấy thường nói: ”Làm
sao có được con ngỗng nhỉ?” Bây giờ thì bà ta có thể có một
con - bà ta sẽ có con ngỗng. Anh bạn muốn đánh đổi không?
Tôi cho ông bạn con cừu, đổi lấy con ngỗng, và với một lời
cảm tạ thêm nữa!”
Ừ, người kia muốn lắm, và sự đổi chác đã được thực hiện,
ông nông dân được con ngỗng.
Đến gần thành phố, đường sá thêm đầy cả người, lúc nhúc
lố nhố người và súc vật, người ta đi cả trên đường và trong hào
hai bên đường, cho đến tận đám ruộng khoai của ông thư ký sở
thuế nhập thị, ông có con gà mái buộc vào một sợi dây, để khi
nó sợ hãi, nó sẽ chẳng chạy lạc và mất đi. Đó là một con gà
mái cụt đuôi, cặp mắt chớp chớp, trông có vẻ béo tốt. ”Cục cục!” gà mái nói, nó muốn nói cái gì tôi không biết, nhưng ông
nông dân tự bảo khi ông thấy nó: ”Đây là một con gà mái đẹp
tôi chưa từng thấy, đẹp hơn con gà mái ấp trứng của ông Linh
mục, tôi phải có con gà mái này mới được. Gà mái luôn luôn
tìm ra hạt thóc để ăn, nó có thể tự nuôi sống được, tôi nghĩ rằng
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nếu đổi được lấy nó thì tốt lắm, tôi sẽ có con gà mái thay vì con
ngỗng”
”Chúng mình đổi chác cho nhau, ông bạn?” - ông nông dân
hỏi ”Đổi chác!” - người kia đáp - ”Ừ, cũng không hại gì!”
Rồi hai bên trao đổi. Ông thư ký có con ngỗng, ông nông
dân có con gà mái.
Trong cuộc du hành đến thành phố, ông nông dân đã làm
được nhiều chuyện. Trời lại nóng, ông ta lại mệt. Ông cần một
ly rượu nho, và một mẫu bánh, lúc bấy giờ ông đến gần một
quán cơm, ông muốn vào đó, nhưng ông chủ quán lại đang ra
đi, ông nông dân gặp chủ quán ngay ở cửa, trên lưng ông chủ
quán có một cái bao đầy.
”Cái gì ông mang trong bao đó?” - ông nông dân hỏi ”Táo nẫu,” - ông chủ quán đáp - ”cả một bao để cho lợn
ăn!”
”Nhiều thật! Ước gì vợ tôi thấy được! Năm vừa rồi, bọn tôi
chỉ có độc nhất một trái táo trên cây già gần lều đựng than bùn.
Bọn tôi cố giữ trái táo ấy lại, đặt nó trên tủ cao, cho đến ngày
nó nứt nẻ ra. ”Thế là cũng phồn thịnh rồi đó!”, vợ tôi nói, nếu
thấy cái bao này, bà ta mới biết thế nào là phồn thịnh. Tôi
muốn cho vợ tôi thấy!”
”Được, nhưng ông đưa cho tôi cái gì?” - người kia hỏi ”Cho ông? Tôi cho ông con gà mái của tôi để đánh đổi cái
bao kia”
Thế rồi, ông ta đổi con gà mái lấy mớ táo. Ông đi vào quán,
đến thẳng quầy, đặt cái bao đựng táo dựa vào lò sưởi, lò sưởi
đang đầy lửa, ông không để ý đến. Gian phòng đầy kẻ lạ, người
buôn ngựa, người buôn bán súc vật, và hai người Anh, hai
người ấy giàu cho đến nổi những đồng tiền vàng làm nứt bọc
áo của họ. Hai người đang đánh cá với nhau, hãy nghe xem!
Xịt! xịt! tiếng gì gần lò sưởi ấy? Mớ táo đang bị nung chín.
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”Cái gì vậy?”
Mọi người rồi sẽ biết hết! Cả câu chuyện từ con ngựa đổi
qua con bò, đến bao táo nẫu.
”Thế thì ông sẽ bị bà ở nhà đánh cho vài chiếc guốc, khi ông
về nhà”, - hai người Anh nói - ”Ồ! rồi sẽ vui nhộn lắm đó!”
”Tôi sẽ nhận được nụ hôn, chứ không phải chiếc guốc!” ông nông dân nói - ”Vợ tôi sẽ nói: Cái gì ông làm đều là đúng
cả!”
Hai người Anh nói:
”Chúng mình đánh cuộc nghe? Cả đống vàng! 100 đồng,
đầy một thùng!”
”Một đấu đủ rồi”, - ông nông dân nói - ”Tôi chỉ có thể đưa
ra một đấu táo, và cả tôi nữa, cọng với vợ tôi, thế là đầy, đầy
đủ lắm rồi!
”Y ước! y ước!” - hai người Anh đồng nói Cuộc đánh cá đã xong. Ông chủ quán đánh xe ra, hai người
Anh lên xe, ông nông dân lên theo, bao táo nẫu cũng đưa lên,
rồi đoàn người đến nhà ông nông dân.
”Chào mẹ nó!”
”Cám ơn, cha nó!”
”Tôi vừa làm một cuộc đổi chác!”
”Ừ, ông thì rành việc lắm!” - bà nói và ôm lấy ông, không
để ý gì đến cái bao và mấy kẻ lạ mặt ”Tôi đã đổi con ngựa, lấy con bò cái!”.
”Cám ơn Chúa! mình sẽ có sữa”, - bà vợ nói - ”có sữa, có
bơ, có phó mát trên bàn ăn. Đời như vậy là nhất rồi!”
”Phải, nhưng sau đó, tôi lại đổi con bò lấy con cừu cái!”
”Ồ, như thế càng tốt hơn”, - bà vợ nói - ”ông lúc nào cũng
suy nghĩ chín chắn. Mình có cả bải cỏ để cho cừu ăn. Mình sẽ
có sữa cừu, phó mát cừu, và tất len, cả đến cái áo ngủ bằng len
nữa! Con bò cái đâu có cho mình các thứ ấy, nó lại rụng lông
nữa! Ông nó thật là con người khôn ngoan!”
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”Nhưng con cừu cái, tôi đổi nó với một con ngỗng!”
”Vậy là mình sẽ có ngỗng ăn, vào ngày vía Thánh Martin,
trong năm này sao, hở ông thông thạo đáng yêu? Ông lúc nào
cũng nghĩ đến cách làm cho tôi vừa lòng! Ông thật tốt! Mình sẽ
buộc con ngỗng lại, cho nó ăn thật mập, đến ngày vía”.
”Nhưng tôi lại đổi con ngỗng lấy con gà mái!” - ông chồng
nói ”Con gà mái, đổi thế là quá tốt”, - bà vợ nói - ”gà mái đẻ
trứng, ấp trứng, mình sẽ có bầy gà con, cả một chuồng gà! Đó
là điều tôi ao ước vô cùng!”
”Ừ, nhưng tôi đã đổi con gà mái lấy một bao táo nẫu!”
”Ồ! Tôi phải hôn ông mới được!” - bà vợ nói - ”cám ơn ông,
ông chồng yêu quý! Bây giờ tôi kể ông nghe - Khi ông ra đi,
tôi nghĩ muốn nấu cho ông một bửa ăn ngon: chả trứng có tỏi.
Tôi có trứng, nhưng không có tỏi. Tôi đến nhà ông giáo, tôi
biết vợ chồng ông giáo có tỏi, nhưng bà vợ quá bần, cái bà ấy!
Tôi hỏi mượn chút tỏi. ”Mượn hả? - bà ta nói - trong vườn
chẳng có thứ gì mọc lên được, dù chỉ là một trái táo nẫu thôi!
Tôi không thể cho bà mượn một trái táo! Bây giờ thì tôi có cho
bà ta mượn 10 trái, cả một bao đầy! Vui quá nhỉ, ông chủ thạo
việc ơi!”
Rồi bà hôn ông ta ngay trên miệng.
”Tôi thích như vậy đó!” - hai người Anh nói - ”Công việc
càng lúc càng đi xuống, mà người ta vẫn cứ vui lòng! Cái đó
đáng giá đồng tiền lắm!”
Hai người trả ngay một đấu bạc cho ông nông dân, kẻ đã
được một nụ hôn thay vì bị đánh bằng guốc.
Phải rồi, lúc nào cũng là lợi cả. Khi người vợ hiểu biết, và
cho rằng chồng mình là người khôn ngoan nhất, điều gì ông
làm đều đúng hết.
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Đó, câu chuyện như thế! Tôi nghe kể lúc tôi còn bé bỏng,
bây giờ thì các bạn cũng đã nghe, và các bạn biết rằng cái gì
ông chủ rành rỏi làm, đều là tốt hết.

745

Anne Lisbeth
(Anne Lisbeth )
Anne Lisbeth cũng như sữa và máu, trẻ và vui vẻ, nhìn thấy
có duyện, răng trắng muốt, mắt long lanh. Cô nhảy nhẹ nhàng,
tánh tình còn nhẹ dạ hơn nữa! Kết quả là gì? - ”Ồ! thằng bé xấu
quá!”. Phải, thằng bé chẳng đẹp tí nào! Người ta gởi nó cho bà
vợ ông thợ đào huyệt, còn mẹ nó, Anne Lisbeth, vào ở lâu đài
của ông Công tước. Người ta cho cô ở một phòng lộng lẩy, cho
cô bận áo quần bằng nhung lụa. Không có một ngọn gió nào
thổi vào cô, không ai nói nặng lời với cô, vì cô sẽ bực tức, và
đó là điều không nên làm. Cô chăm sóc cậu công tước nhỏ ấy,
cậu xinh đẹp dễ thương như một ông Hoàng tử, ngoạn mục như
một Thiên thần. Ồ! cô thương cậu bé vô cùng! Con cô, à, nó
được gởi đi nuôi ở nhà ông thợ đào huyệt. Ở đó, cái nồi không
bao giờ đầy, nhưng cái miệng thì phun nước bọt, và luôn luôn
không có ai ở nhà, nhưng cái điều mà không ai nghe thấy thì
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chẳng làm cho ai động lòng, đứa bé khóc chán lại ngủ, khi ngủ
thì người ta không thấy đói, thấy khát, ngủ là một sự phát minh
quý báu.
Đã qua nhiều năm qua - phải, với thời gian đi qua, cỏ xấu
mọc lên, người ta nói thế. Đứa con của Lisbeth lớn lên, nhưng
nó vẫn cằn cổi, - theo mọi người thấy vậy - Nhưng nó cũng
trưởng thành ở tại nhà ông phu đào huyệt, ông được trả tiền để
làm công việc ấy, Anne Lisbeth được hoàn toàn rảnh tay về nó,
cô là công dân của một thành phố nhỏ, được ở tại một nơi sung
túc, đội mũ khi đi ra, nhưng chẳng bao giờ cô đến nhà ông thợ
đào huyệt, ông này ở xa thành phố quá, với lại cô chẳng có việc
gì làm tại đó, đứa con cô ở với họ, nó có đủ đồ ăn để sống, - họ
nói vậy - ông thợ phải làm việc để nuôi nó, ông giữ lại con bò
cái nâu của Mads Jensen, nhờ vậy ông làm được mọi công
việc.
Con chó giữ nhà của nhà giặt áo quần trong lâu đài, đang
ngồi trên ngưỡng cửa chuồng của nó, và sủa lên khi có người
qua lại. Lúc trời mưa, nó bò vào trong và nằm chỗ ấm và khô.
Đứa con của Anne Lisbeth ngồi trên bờ hồ, giữa trời nắng, tiện
một cái cọc gỗ. Mùa xuân, nó biết được ba cây dâu tây nở hoa,
chắc chắn sẽ cho nhiều trái dâu, đó là ý nghĩ an ủi nó nhiều
nhất, nhưng rồi trái dâu không đậu được.
Nó vẫn ngồi đó, trong mưa, trong sương mù, ướt thấm tận
da, ngọn gió lạnh làm khô áo quần nó ngay trên thân mình. Khi
trở về nhà, nó bị hất hủi, đánh đập. Nó xấu và dị hợm, bọn con
trai, con gái nói thế, điều ấy rồi nó cũng quen đi - nó không bao
giờ được thương yêu.
”Con cô Anne Lisbeth sẽ ra sao? Đời nó sẽ thế nào?”
”Không bao giờ được thương yêu” - số phận nó là thế.
Từ trên đất liền, nó bị gieo lên biển, đi trên chiếc tàu hư nát,
nó giữ tay lái trong khi ông chủ tàu uống rượu. Trông nó dơ
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bẩn, xấu xí, lạnh cóng và đói luôn, người ta thấy nó không bao
giờ được ăn cho đủ no, và đó là sự thật.
Năm trôi qua, thời tiết ẩm ướt và dông, cơn lạnh thấm qua
mấy tầng áo dày, nhất là ở biển, trên một chiếc tàu nát chỉ chạy
với một cánh buồm, mang trên tàu chỉ có hai người, có thể nói
là một người rưỡi, ông chủ và tên phụ. Suốt ngày là hoàng hôn,
bây giờ thì tối hơn, cơn lạnh cắt da. Ông chủ uống rượu, gọi là
để sưởi nóng bên trong. Cái chai cũ kỹ, cái ly cũng vậy, phần
trên còn nguyên, còn chân ly thì bị gãy, và được thay thế bằng
một khúc gỗ sơn xanh, nhờ thế nó còn đứng được - Một giọt thì
tốt, hai giọt càng tốt hơn, - ông chủ tự bảo vậy - tên phụ giữ tay
lái, nó lái bằng hai tay cứng cáp đầy hắc ín. Nó xấu lắm, tóc
chởm lên, thân hình gầy gò, cằn cổi, đó là đứa bé ở nhà ông thợ
đào huyệt, trong quyển sổ bộ của làng, nó được ghi là con của
Anne Lisbeth.
Gió cắt vào mặt, con thuyền rẻ sóng, cánh buồm căng lên
bọc gió, tàu chạy hết tốc lực - con người bị hãm trong cơn lạnh
và ẩm ướt, nhưng còn có thể nguy hơn - ngừng lại! có gì xảy ra
đó? tiếng gì chạm mạnh thế? có cái gì gãy thế? chuyện gì xảy
ra cho chiếc tàu? Nó bị lật úp lại! một đám mây bị thủng đi
chăng? một cơn sóng lớn chăng? - tên giữ lái kêu lên: ”Chúa!”
Chiếc tàu bị tông vào một tảng đá lớn dưới đáy biển, và
chiếc tàu chìm sâu xuống như một chiếc giày cũ trong hồ. Nó
bị chìm, với người và chuột, - họ bảo thế - Có những con
chuột, nhưng chỉ có một người rưỡi: ông chủ và tên phụ lái,
đứa bé nhà anh thợ đào huyệt. Không một ai thấy cảnh tượng
ấy, ngoài những con chim hải âu kêu quang quác, và những
con cá dưới kia, mà chúng cũng chẳng thấy rõ nữa, chúng sợ
hãi quá, khi con tàu chìm xuống, nước tràn vào.
Tàu mới chìm xuống chừng một sải nước: cả hai đều mất,
mất và bị quên lãng! Chỉ có chiếc ly chân gỗ sơn là không
chìm, khúc gỗ giữ nó trên mặt nước. Chiếc ly trôi lềnh bềnh, để
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rồi bị đánh vỡ, dạt vào bờ - nơi nào và lúc nào? điều ấy không
quan trọng. Chiếc ly đã làm đủ phận sự và đã được yêu mến.
Đứa con của Lisbeth không bao giờ được như vậy. Nhưng trên
cõi Trời, không một linh hồn nào có thể nói được: ”Không bao
giờ được thương yêu!”
x
Anne Lisbeth sống trong một thành phố nhỏ đã từ nhiều
năm nay, người ta gọi cô là bà, bà rất hảnh diện nhất là khi
nhìn lại những kỹ niệm xa xưa, vào thời bà còn ở taị nhà Công
Tước, hồi đó bà đi xe ngựa và nói chuyện với các bà Công
tước, Bá Tước. Cậu Công Tước nhỏ bé của bà thật xinh đẹp và
mát mắt, như một Thiên thần của Chúa, cậu đầy lòng thương
mến, cậu thương bà như bà đã thương cậu. Hai người thường
ôm nhau, hôn hít nhau, cậu là niềm vui của bà, là một nửa của
đời bà. Bây giờ cậu đã lớn lên, cậu đã 14 tuổi, cậu rất thông
thái và đẹp trai. Bà không thấy lại cậu, từ ngày bà còn ẩm cậu
trên tay.
Nhiều năm đã trôi qua, bà không trở lại tòa lâu đài của Công
Tước, vì đi đến đó là cả một chuyến viễn du.
”Tôi phải đến một ngày nào đó”, - Anne Lisbeth nói - ”tôi
phải đến để nhìn lại nổi vinh quang xưa của tôi, và ông Công
Tước xinh đẹp trẻ trung của tôi! Ồ! cậu ta chỉ muốn gặp lại tôi,
cậu nghĩ đến tôi, cậu thương tôi như ngày trước, cậu ôm cổ tôi
bằng đôi tay thiên thần của cậu và nói: ”An-Lis!” như một
tiếng đàn vĩ cầm, đúng rồi, tôi phải đến đó để nhìn lại cậu!”
Bà đi bằng xe bò chở bò con, rồi đi chân, đến tận lâu đài ông
Công Tước, tòa lâu đài trông bề ngoài vẫn còn to lớn tráng lệ
với thưở vườn rộng như ngày xưa, nhưng trong lâu đài thì mọi
người đều là những kẻ xa lạ, không ai biết đến Anne Lisbeth,
không ai hiểu được vai trò quan trọng của bà lúc trước, bà
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Công Tước sẽ nói cho họ biết, cậu con trai thương mến cũng sẽ
nói ra. Ồ! Bà rất nóng lòng thấy mặt cậu!
Anne Lisbeth vẫn đứng đó. Bà phải chờ đợi lâu lắm, chờ đợi
đã là lâu rồi! Trước bửa ăn, bà được gọi vào gần bà công tước,
bà này nói chuyện với bà rất ân cần. Bà sẽ được thấy cậu con
sau bửa ăn, đến đó người ta gọi bà đến lại.
Cậu đã lớn và mảnh mai biết bao nhiêu! Cặp mắt thật đẹp,
cái miệng của Thiên thần. Cậu nhìn bà, không nói một tiếng.
Cậu không nhận ra bà, chắc vậy. Cậu quay lưng lại, định ra đi,
nhưng bà nắm tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn- ”Ừ, được rồi!” cậu nói, và đi ra khỏi phòng - Cậu, con người thương yêu của
Anne Lisbeth, cậu, đứa bé mà Anne đã yêu thương trên tất cả
mọi sự, cậu, nổi hảnh diện của bà trên cõi thế.
Bà lìa khỏi tòa lâu đài, đi trên đường mà lòng buồn rười
rượi. Cậu ta trông có vẻ xa cách quá, cậu không có một tư
tưởng gì đến bà, không một lời nói, cậu, con người mà bà hằng
tưởng nhớ đêm ngày lúc xưa, và bây giờ cũng vậy. Một con
quạ đen to lớn đến đậu trước mặt bà, trên đường đi, kêu lên
quác quác - ”Á!” - bà nói - ”con chim báo điềm xấu kia!”
Bà đi ngang qua nhà ông thợ đào huyệt. Vợ ông đứng trước
cửa, hai người đàn bà bắt chuyện với nhau. Bà vợ ông đào
huyệt nói:
”Trông bà khỏe mạnh lắm! bà béo tốt, thật hợp với bà!”
”Cũng không đến nổi nào” - Anne Lisbeth nói ”Chiếc tàu đã chìm, cùng với họ”, - bà vợ ông đào huyệt nói
- Ông chủ và tên phụ đều bị chết đắm. Thế là hết cả rồi. Tôi lại
có ý nghĩ rằng thằng nhỏ một ngày kia sẽ mang về cho tôi một
chút ít tiền chứ! Xưa nó chẳng tốn kém gì cho bà hết cả, bà
Lisbeth ạ!”
”Họ đã chết đắm cả?” - Anne Lisbeth nói Và hai người không còn nói về câu chuyện ấy nữa. Anne
Lisbeth đang khổ tâm vì ông Công tước trẻ của bà không thèm

750
nói gì với bà, bà đã thương yêu cậu biết bao nhiêu, đã vượt
đường xa để đến thăm cậu. Chuyến đi ấy cũng tốn tiền cho bà,
nhưng nổi vui sướng không được bao nhiêu, nhưng bà chẳng
nói gì đến điều ấy, bà không muốn chia xẻ nổi phiền lòng cho
bà vợ ông thợ đào huyệt, bà này có thể nghĩ rằng bà không
được tiếp đón nồng hậu tại lâu đài ông Công Tước. Con quạ
còn kêu quác quác trên đầu bà.
”Sao hôm nay tiếng quạ kêu làm tôi quá sợ!” - bà Anne
Lisbeth nói.
Bà có đem theo gói cà phê bột và lá rau diếp quăn, bà nghĩ
nên cho bà vợ ông thợ đào huyệt để làm một việc thiện. Bà
Anne cũng uống một bát, bà vợ ông thợ đào huyệt đi đun nước
pha cà phê. Anne uống xong, ngồi trên ghế và ngủ. Trong giấc
ngủ, bà mơ đến con người mà chưa bao giờ bà mơ tưởng đến.
Thật là hy hữu. Bà mơ thấy chính đứa con bà, nó đói và kêu
khóc, ở trong ngôi nhà nầy, nó bị bỏ lảng, không ai chăm sóc,
và bây giờ thì nó đang nằm chết dưới đáy bể, ở nơi đâu, chỉ có
Chúa biết. Bà mơ thấy bà đang ngồi đó, bà vợ ông thợ đào
huyệt thì đi ra ngoài nấu cà phê, bà ngửi thấy mùi cà phê, và
ngay trước cửa, bà thấy một con người xinh đẹp đang đứng,
đẹp như ông Công tước trẻ, và người thanh niên ấy nói:
”Thế giới sắp bị tiêu hũy bây giờ! Hãy đứng sát vào tôi, vì
dù sao bà cũng là mẹ tôi! Bà có một vị Thiên thần ở trên nước
của Chúa! Bà hãy đến sát vào tôi!”
Chàng thanh niên ôm lấy bà, và rồi một tiếng ầm ầm vang
dội lên, chắc là cõi đất đang bị hũy diệt, vị Thiên thần bay lên,
tay nắm chặt lấy cánh tay áo của bà, đem bà cùng bay lên,
nhưng có một sức mạnh gì đeo cứng dưới chân bà, sức mạnh
vô biên, làm cho thân hình bà bị kéo dài ra, như hằng trăm
người đàn bà đang đeo vào chân bà, và kêu la: ”Nếu bà được
cứu rỗi, thì bọn tôi cũng phải được cứu! Giữ chặt lấy! giữ chặt
lấy!”
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Bọn đàn bà ấy níu cứng chân bà, thật là quá sức nặng!
”Toạc! toạc!”
Tiếng tay áo bị rách, và Anne Lisbeth rơi nặng nề xuống
đất.
Bà tỉnh mộng - bà sắp bị ngả chúi từ trên chiếc ghế bà đang
ngồi, đầu óc bà quay cuồng, bà không còn nhớ gì về giấc mơ
vừa qua, bà chỉ nhớ rằng đó là cơn ác mộng.
Hai người đàn bà ngồi uống cà phê, nói chuyện với nhau, rồi
Anne Lisbeth đi bộ đến thành phố gần đó, tìm gặp ông đánh xe,
ông này nói rằng ông chưa thể khởi hành trước chiều hôm sau.
Bà nghĩ đến mọi sự tốn kém, nếu phải ở lại đến chiều mai, bà
suy lường về độ đường, và tự bảo rằng, nếu đi dọc theo bờ biển
thay vì đi theo đường bộ xe chạy, thì đở được 5 dặm là ít nhất.
Trời tốt, có trăng sáng, Anne Lisbeth quyết định đi bộ. Ngày
mai, bà có thể về đến nhà.
Mặt trời đã lặn, chuông chiều còn đánh - không, không phải
chuông, chỉ là ếch nhái xứ Peder Oxe, kêu inh ỏi dưới đầm lầy.
Rồi tiếng ếch cũng im bặt, im lặng trở lại hoàn toàn, không
nghe một tiếng chim, tất cả đều yên nghỉ, con cú chắc chưa về
tổ. Không có một tiếng động trong rừng cũng như trên bờ biển,
bà chỉ nghe tiếng chân bà bước đi trên cát, sóng cũng im tiếng,
tất cả đều bất động trên mặt biển xa. Người sống, kể chết đều
câm lặng hoàn toàn.
Anne Lisbeth bước đi, không muốn nghĩ ngợi gì hết, vắng
bặt tư tưởng, như người ta thường nói, nhưng tư tưởng của bà
lại không vắng bặt ở lòng bà, tư tưởng không bao giờ lìa khỏi
ta, nó chỉ ngủ gà ngủ gật thôi, những ý nghĩ thành hình, cũng
như chưa thành hình. Những ý nghĩ chỉ chớm ra, nó lay động
trong lòng và ám ảnh ta.
Có câu: ”Lòng từ thiện được trời thương!” cũng có câu:
"Tội lỗi đem lại sự chết!” Có nhiều câu nghĩ và viết ra, không
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ai biết hết, và nhớ hết, đối với Anne Lisbeth cũng vậy. Nhưng
mọi sự đều có thể hiện ra và trở về trí nhớ!
Tất cả mọi tội lỗi, mọi điều lành, nằm trong lòng ta, trong
anh, trong tôi! Chúng như những hột giống nhỏ li ti. Một tia
nắng mặt trời dọi vào, một bàn tay ác độc đụng đến, thì chúng
ta đi qua bên phải hoặc bên trái, phải, chỉ có một tí như vậy có
thể định đoạt được, và hột giống lúa mì dấy lên, cương lên, nở
ra, đem chất bổ dưỡng vào mạch máu ta, và rồi, chúng ta lên
đường. Những ý nghĩ khắc khoải, không hiện ra trong giấc mơ
ngủ, bây giờ lại thể hiện ra bằng hành động. Anne Lisbeth đang
mơ ngủ, nhưng tư tưởng của bà lại làm việc. Từ đám cưới này
đến đám cưới khác, quyển sổ lòng thật là đầy dẫy, đó là quyển
lịch của một năm, nhiều điều bị lảng quên, lời nói tội lỗi, hay ý
nghĩ tội lỗi chống báng Chúa, chống lại tha nhân, và chính
lương tâm mình. Mình không nghĩ đến, Lisbeth cũng không
nghĩ đến, bà có làm gì nên tội đối với luật lệ hay quyền lợi
quốc gia, bà luôn luôn được nể vì, bà đàng hoàng, lương thiện,
bà cũng biết vậy. Bà đang đi trên bờ bể, thì - cái gì vậy? Cái gì
nằm trên bải? Bà dừng lại: cái gì được sóng bể đánh tạt vào
đây? Một chiếc mũ cũ của người đàn ông? Từ chiếc tàu nào, ở
nơi nào, nó rơi xuống biển? Bà đến gần, đứng nhìn - ái! cái gì
vậy? Bà khiếp hãi, nhưng có gì đâu mà sợ? Chỉ là đống rong
biển và lau sậy xoắn lại với nhau, quanh một tảng đá lớn tròn
và dài, trông giống một con người nguyên vẹn, nhưng chỉ là
rong biển và lau lách, dù sao bà cũng khiếp sợ, bà tiếp tục đi,
trong trí bà bổng nhớ đến những điều bà đã nghe lúc còn thơ
ấu, sự dị đoan về ”con ma biển”, hình ảnh của người chết đắm
không mồ, thân xác bị dạt vào bờ. Xác chết chẳng làm gì cả,
nhưng hồn ma của nó, ”con ma biển” bám theo người đi dạo cô
đơn, đòi hỏi phải đem nó về chôn trên đất Thánh. Hồn ma nói:
”Tôi giữ vững! Tôi giữ vững!” và trong lúc Anne lập lại trong
trí những chữ ấy, tất cả giấc mơ của bà trở lại trong trí óc một
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cách rõ ràng, bà nhớ lại câu chuyện các bà mẹ đeo cứng lấy bà
vừa la lên: "Giữ vững! Giữ vững!” Rồi cả thế giới bị hũy diệt,
tay áo của bà bị rách, bà rơi xuống, bà không còn thấy đứa con
có thể an ủi bà trong giờ chung thẩm.
Đứa con của bà, đứa con rứt ruột sinh ra, đứa con mà bà
không bao giờ thương yêu, không bao giờ nghĩ đến, bây giờ
nằm dưới đáy biển, đứa con ấy có thể hiện lên như một ”con
ma biển” và kêu gào: "Tôi giữ vững! Tôi giữ vững! Đem tôi về
đất Thánh!” Trong lúc bà tưởng tượng như thế, nổi lo sợ như
đâm vào gót chân bà, bà đi gấp bước. Sợ hải bao trùm lấy bà,
như một bàn tay lạnh buốt đặt vào trong dạ dày bà, bà gần như
nôn mửa. Bà nhìn ra mặt biển, không khí dày đặc lại ở đó, một
màn sương mù nặng nề trôi đi, bao phủ bụi bờ cây cối, làm cho
các thứ ấy có một hình dáng kỳ quái. Anne Lisbeth quay lại
nhìn mặt trăng, sau lưng bà, mặt trăng tròn như một cái dĩa tròn
không có tia sáng chung quanh, bà cảm thấy có một cái gì nặng
nề đè lên bà. ”Giữ vững! giữ vững!” - bà tự bảo - và bà quay lại
lần nữa nhìn mặt trăng, bà bổng cảm thấy cái bộ mặt xanh lè
của mặt trăng đã xáp lại gần bà, và sương mù phủ lên vai bà
như một tấm mền. ”Tôi giữ vững! Tôi giữ vững! Đưa tôi về đất
Thánh!” bà nghe văng vẳng mấy tiếng ấy, và bà nghe thật,
nghe một tiếng động ầm ì, gần đó, không phải tiếng kêu của
cóc nhái, bà không thấy con cóc nhái nào ở đó, tiéng ầm ì ấy
nói lên rõ ràng: ”Hãy chôn cất tôi! Chôn cất tôi!”. Phải rồi, đó
là ”con ma biển”, hình ma của đứa con bà mất tích dưới đáy
biển, linh hồn nó không bao giờ được yên ổn, nếu không được
đem về nghĩa địa, chôn trên đất Thánh. Bà sẽ đi đến đó, bà sẽ
đào huyệt.
Bà đi về phía nhà thờ, và thấy thân mình nhẹ hẳn đi, không
còn có cái gì đè nặng lên nữa, nhưng khi bà quay trở lại để về
nhà theo con đường gần nhất, thì bà lại thấy nặng trên vai, và
lại nghe tiếng: ”Tôi giữ vững! Tôi giữ vững! - nghe như tiếng
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kêu của cóc nhái, tiếng rền rỉ của chim. Bà nghe rõ ràng: "Hãy
chôn cất tôi! Hãy chôn cất tôi!”.
Sương mù lạnh, ướt nhấp nhấp, tay và mặt của Anne Lisbeth
đều lạnh và ướt nhấp nháp, bà cảm thấy một sức mạnh đè lên
mình bà, trong lòng bà, trí óc bà rỗng không để cho những tư
tưởng xưa nay chưa hề có, tràn vào.
Trong một đêm xuân, rừng phong, ở phương bắc này, có thể
mọc lên, đầy lá và sáng lại, trong ánh mặt trời, khu rừng hiện ra
trong vẻ huy hoàng trẻ trung của nó, và chỉ trong một giây
phút, trong lòng ta có thể hiện lên và nảy nở các mầm tội lỗi về
ý, về lời, hay về hành động, mầm mống ấy đã nằm sẳn từ một
kiếp trước. Mầm tốt cũng mọc lên, nở ra trong một giây phút,
nếu lương tâm thức dậy. Chúa đánh thức lương tâm vào một
lúc bất chợt, không ngờ trước được.
Không còn chạy tội đi đâu được, hành động đã hiển nhiên,
nó là bằng chứng cụ thể, ý tưởng diễn ra thành lời nói, và lời
nói vang lên rõ rệt. Chúng ta khiếp hải về những gì chúng ta đã
mang trong lòng, và không giết chết nó đi, khiếp hải về những
gì chúng ta đã gieo ra vì lòng kiêu mạn và ngu dại. Tim ta chứa
đủ các đức tánh tốt, và cũng đủ các tội lỗi, tất cả đều mọc lên
cùng trên miếng đất phì nhiêu.
Anne Lisbeth cảm nhận tất cả những tư tưởng mà tôi vừa
nói ra bằng lời dó, bà đau khổ, bà nằm phục xuống đất, bò lê:
"Chôn cất tôi! Chôn cất tôi!” bà nghe vậy, bà muốn tự chôn
mình đi, nếu ngôi mồ có thể là nơi cho ta sự quên đi vĩnh viễn giây phút nghiêm trọng sống trong nổi hải hùng và lo âu. Mê
tín dị đoan đi sâu vào tâm hồn, nóng hổi và lạnh tanh trong
mạch máu. Những gì bà không muốn nói ra, bây giờ lại hiện
lên trong trí. Không một tiếng động, như bóng mây trong ánh
trăng, trước mắt bà bổng hiện lên một ảnh tượng mà bà đã từng
nghe nói đến.
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Bên cạnh bà, 4 con ngựa mũi phun khói chạy qua, lửa tia ra
từ mặt, từ mũi chúng, chúng kéo một chiếc xe sáng láng, trong
đó ông Lảnh chúa ác độc đang ngồi, vị Lảnh chúa đã cai trị xứ
này trăm năm về trước. Người ta đồn rằng, mỗi đêm vào lúc
nửa đêm, ông đi vào tòa lâu đài của ông, rồi lại đi ra liền. Ông
không trắng như người chết, không, ông đen như than, một thứ
than người. Ông ra dấu cho Anne Lisbeth, gọi bà: ”Giữ vững!
giữ vững! Mày còn có thể ngồi vào chiếc xe của ông Công tước
để quên đứa con mày đi!”
Bà đi vội vã, đến nghĩa địa. Nhưng những cái thánh giá đen
và những con quạ đen trông lẩn lộn vào nhau trước mắt bà, quạ
kêu lên như con quạ hồi chiều, nhưng lần này thì bà hiểu nó
kêu gì: ”Ta là quạ mẹ! Ta là quạ mẹ!” - mỗi con đều nói vậy Bà Anne Lisbeth biết rằng danh từ ấy cũng liên quan đến bà, bà
có thể biến thành con chim to như thế, và phải kêu luôn luôn
tiếng kêu của quạ, nếu bà không đào một cái huyệt.
Bà nằm dài trên đất, đưa tay ra cào mặt đất cứng, để đào
huyệt, đất cứng quá, máu chảy ra trên đầu các ngón tay của bà.
”Hãy chôn tôi! Hãy chôn cất tôi!” - mấy tiếng ấy cứ vang
vang bên tai bà mãi, bà đâm sợ tiếng gà gáy, và đường đỏ ở
chân trời phương đông, vì nếu mấy thứ ấy xảy ra trước khi bà
đào xong cái huyệt, thì bà chết mất.
Nhưng rồi, tiếng gà gáy vang lên, vừng đông đã rạng - huyệt
chỉ đào được một nửa thôi - Một bàn tay lạnh toát sờ lên đầu và
mặt bà, đi vào tận con tim. ”Chỉ có một nửa cái huyệt thôi!” con vật ấy thở dài, rôi biến mất vào lòng biển, đúng là ”con ma
biển”- Anne Lisbeth phục xuống đất, kiệt lực, đau khổ quá, bà
không còn nghĩ gì hay có cảm giác gì nữa.
Trời đã sáng rõ, bà tỉnh dậy, hai người đàn ông vực bà lên,
bà không nằm ở nghĩa địa, nhưng nằm dưới kia, trên bờ bể, và
bà đã đào một cái lổ trước mặt bà, trên cát, và bị đứt tay vì
đụng phải một mảnh ly sắt, máu chảy ra, mảnh ly có cái chân
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bằng khúc gỗ sơn xanh. Anne Lisbeth bị ốm. Lương tâm đã
đánh ra con bài của mê tín dị đoan, và đã phán rằng bà chỉ còn
một nửa linh hồn, rằng đứa con đã mang đi nửa kia vào lòng bể
sâu, không bao giờ bà có được bay lên nơi ân huệ của Chúa,
nếu bà trước hết không vớt lại được phần nửa linh hồn bà đã bị
chôn trong nước sâu.
Anne Lisbeth về nhà, bà không còn là bà Anne lúc trước
nữa. Trí óc bà lộn xộn quay cuồng như màng lưới, bà chỉ gở ra
được một sợi, đó là cái ý đem ”con ma biển” vào nghĩa địa, đào
cho nó một cái mồ, và nhờ đó lấy lại cả tấm linh hồn của bà.
Nhiều đêm, bà ra khỏi nhà, luôn luôn người ta trông thấy bà
trên bải bể, bà đứng đó chờ ”con ma biển”.
Một năm như vậy trôi qua, và một đêm bà biến đi mất,
không ai tìm ra bà. Ngày sau, mọi người đổ xô đi tìm kiếm bà,
nhưng đều vô ích.
Vào buổi chiều, lúc ông giữ đền vào nhà thờ để đánh
chuông chiều, ông ta thấy Anne Lisbeth nằm phục trước bàn
thờ Chúa. Bà đến đó từ sáng sớm, kiệt lực rồi, nhưng hai con
mắt sáng long lanh, mặt bà đỏ ửng, tia nắng cuối cùng của mặt
trời chiếu vào, làm rực lên trên bàn thờ cái gáy bìa bóng láng
của quyển Thánh kinh, đang mở ra trên trang chứa đựng những
lời của nhà tiên tri Joel:
”Hãy xé lòng ra, thay vì xé áo, hãy trở về với Chúa!”
”Một sự ngẫu nhiên” - người ta bảo thế - có điều gì không
thể xảy ra do sự ngẩu nhiên?
Trên mặt bà Anne Lisbeth, sáng lên trong ánh mặt trời,
người ta có thể đọc thấy sự an ổn và ân huệ được nhận. Bà
thoải mái lắm! - bà nói vậy - Bà đã tìm lại được cái gì bà mất
đi! Đêm vừa qua, ”con ma biển”, đứa con đẻ của bà, đã đến với
bà, và nói: ”Mẹ chỉ đào cho con được nửa cái huyệt, nhưng
suốt năm nay, mẹ đã lập được cho con một ngôi mộ đầy đủ
trong lòng mẹ. Chỉ ở nơi đó, trong con tim, người mẹ mới giữ
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kỹ được đứa con mình!” Rồi con ma ấy trả lại cho bà một nửa
linh hồn đã mất, và dẫn chân bà đến Thánh đường.
”Bây giờ tôi ở trong nhà của Chúa!” - bà nói - ”ở đó, người
ta được cứu rỗi!”
Khi mặt trời lặn hẳn, linh hồn của Anne Lisbeth bay bổng
lên cao, nơi không còn nổi sợ hãi nào, khi con người ta chiến
đấu đến kỳ cùng trên cõi đời này, và Anne Lisbeth đã chiến
đấu đến cùng.
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Con bướm
( Sommerfuglen )

Con bướm muốn có một người yêu, dĩ nhiên nó muốn có
một con đẹp, xinh xắn. Nó đi tìm trong đám hoa. Nó nhìn bọn
bướm kia, một cô đứng yên và suy tư, như một người con gái
nhà lành, khi cô chưa đính hôn. Anh bướm tha hồ lựa chọn,
anh chẳng biết làm sao mà lựa chọn, anh bướm liền bay đến
một cây cúc trắng. Người Pháp gọi là cây thúy cúc, loại cây ấy
biết đoán trước sự việc, ví dụ như lúc nào thì hai kẻ vị hôn đua
nhau ngắt từng cành của nó, và mỗi lần ngứt cành, lại đặt ra
câu hỏi về người hôn phối tương lai: ”Tình yêu? - hơi tiếc? nhiều? - chút ít? - không yêu gì hết?” Hay là những câu tương
tự. Mội loài hỏi theo ngôn ngữ của họ. Chàng bướm cũng đến
để hỏi, anh không ngứt cành hoa, nhưng hôn mỗi cành, với ý
nghĩ rằng sự dịu hiền là có kết quả tốt nhất.
”Hoa thúy cúc thân ái ơi!” - chàng nói - ”cô là người đàn bà
khôn ngoan nhất trong các loài hoa! Cô có tài tiên đoán! Xin cô
nói cho tôi biết, tôi sẽ lấy được nàng này hay nàng nọ? Tôi sẽ
được cô nào? Khi tôi được biết rõ, tôi sẽ đến thẳng cô ấy mà
hỏi cưới!”
Nhưng hoa thúy cúc chẳng trả lời gì hết. Hoa không chịu
đựng được người ta gọi cô là bà, vì cô là con gái, vì vậy, không
phải là đàn bà. Bướm hỏi một lần, thứ hai, rồi lần thứ ba, và
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hoa chẳng đáp lời, bướm không hỏi nữa, và đi một mạch đến
ngỏ lời xin cưới.
Lúc ấy là vào đầu mùa xuân, có hàng đống cây tuyết điểm
hoa, và cây kỵ phù lam.
”Xinh lắm”, - bướm nói - ”đẹp, nhỏ, dùng để làm lễ rửa tội,
nhưng hơi quá trẻ!”
Như mọi kẻ thanh niên, bướm muốn tìm những cô gái
trưởng thành hơn. Rồi nó bay đến hoa mẫu đơn, nó thấy hơi
chua, hoa đồng thảo, quá đa tình, hoa uất kim hương, quá lộng
lẩy, hoa thủy tiên, quá trưởng giả, hoa bồ đề, quá nhỏ và gia
đình quá đông, hoa táo trông cũng giống hoa hồng, nhưng nở
hôm nay, để hôm sau sẽ rụng xuống, nếu có ngọn gió thổi, và
như vậy thì cuộc sống vợ chồng sẽ chẳng dài bao lâu, bướm
nghĩ thế. Hoa đậu là thứ hoa bướm thích nhất, vừa hồng vừa
trắng, trong sạch, sang cả, và vào hàng các bà nội trợ duyên
dáng và đảm đang. Bướm sắp ngỏ lời xin cưới, nhưng vừa lúc
ấy, nó thấy treo tòng teng bên cạnh, một cái vỏ đậu với một
đóa hoa tàn úa trong đó.
”Cái gì thế này?” - nó hỏi ” Chị tôi đó”, - hoa đậu đáp ”À, cô cũng sẽ giống như vậy, về sau này!”
Con bướm hoảng sợ, bay đi.
Cây kim ngân hoa treo lủng lẳng bên bờ dậu, có hàng đống
cô gái mặt dài, da vàng, bướm không thích vậy. Tốt, nhưng nó
thích thứ gì? Hãy hỏi nó!
Mùa xuân đi qua, mùa hạ đến, rồi mùa thu, bướm cũng
chẳng làm được gì. Các đóa hoa trình bày những bộ áo đẹp
nhất, nhưng ích gì? Bướm thiếu cái nhuệ khí thanh niên, tươi
và thơm tho, vì mùi thơm ấy cần cho quả tim. Khi lớn tuổi, và
mùi thơm không có trong hoa thược dược, hoa dương quỳ,
bướm bèn bay đến cây hung cay.
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Cây này chẳng có hoa, nhưng cả thân cây đều là hoa, nó
thơm từ ngọn đến rễ, thơm mùi hoa trong mỗi ngọn lá. Tôi sẽ
lấy cô này! Bướm xin cưới.
Nhưng cây hung cay đứng yên, câm lặng, cuối cùng nó nói:
”Tình bạn, chỉ thế thôi! Tôi già rồi, và anh cũng già! Chúng
mình có thể sống cho nhau, nhưng cưới - thì không! Đừng có
làm trò cười trong tuổi già của mình!”
Nhưng con bướm chẳng cần để ý đến những lời ấy. Nó đã đi
tìm quá lâu, đó là điều không nên làm. Con bướm sẽ ở góa suốt
đời, như người ta nói.
Vào cuối mùa thu, trời mưa và sương mù, gió thổi lạnh vào
lưng cây liễu già, làm cho nó kêu răng rắc. Không nên bay ra
ngoài trời trong bộ áo mùa hè, như vậy không tốt, nhưng con
bướm không bay ra ngoài, nó bất ngờ đi vào một gian phòng có
lò sưởi đốt lên, gian phòng ấm áp, đúng là khí hậu mùa hè. Nó
có thể sống được, nhưng:
”Sống cũng chưa đủ”, - nó nói - ” Ta cần có mặt trời, sự tự
do, và một đóa hoa nhỏ!”
Rồi nó bay ra cửa kính, bị bắt được, được ngắm nghía, và bị
đóng kín vào một cái hộp đựng đồ sưu tập. Người ta không thể
làm gì hơn cho nó.
”Bây giờ thì tôi cũng ở trên cành, như đóa hoa!” - nó nói ”chẳng thích thú gì! Cũng như trong một cuộc hôn phối, người
ta bị buộc vào đó!”
Ý nghĩ ấy an ủi bướm.
”Thật là một cuộc sống xấu xa!” - các loài hoa chậu ở trong
phòng nói ”Nhưng làm sao tin được hoa chậu”, - bướm nói - ”chúng
hay chơi với đàn ông quá!”
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Tiên Điệp
( Psyken )
Bình minh, trong không khí hồng, sáng lên một ngôi sao
lớn, ngôi sao sáng nhất buổi mai. Tia sáng của ngôi sao chấn
động vào bức tường trắng, như muốn ghi vào đó những gì nó
muốn kể lại, nó đã thấy, ở nơi đây hay nơi kia, từ hàng nghìn
năm trước, trên quả đất đang quay của chúng ta.
Hãy nghe một trong những câu chuyện của ngôi sao!
Gần đây, - cái gọi là gần đây đối với loài người, là đã trải
qua nhiều thế kỷ - những tia sáng của tôi đi theo một nhà nghệ
sĩ trẻ tuổi.
Sự việc xảy ra trong quốc gia của Giáo Hoàng, thành phố La
Mã, thành phố của thế giới. Ở đó, nhiều chuyện đã thay đổi qua
dòng thời gian, nhưng không mau bằng những sự thay đổi của
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con người từ thơ ấu đến già nua. Tòa lâu đài vương giả đã bị
tàn phế, cũng như ngày nay, cây vả và cây liễu mọc lên giữa
đám trụ cột bằng cẩm thạch bị gãy đổ, và ngay trên các ôn dục
trường tàn phá, với những bức tường bằng vàng lóng lánh,
thành Colisee đã bị huỷ hoại: chuông nhà thờ vang lên, hương
trầm tỏa ngát, những đám rước đi trên các con đường với đuốc
đốt cháy, và những cái kiệu lộng lẩy. Tất cả đều có vẻ nghi lễ
và thiêng liêng. Trong thành phố La Mã, có một nhà họa sĩ
lừng danh trên thế giới, ông Raphael. Ở đó, xưa cũng là nơi
sinh trưởng của nhà điêu khắc lớn nhất của thời đại, ông
Michel Ange. Chính đức Giáo Hoàng cũng phải ca tụng hai
người ấy, và thân đến viếng thăm họ. Nghệ thuật được trọng
vọng, được vinh dự, được đắt tiền. Nhưng điều lớn và cao
thượng nhất không phải vì thế mà mọi người thấy và biết đến.
Trong một con đường nhỏ hẹp, có một ngôi nhà cũ kỹ, xưa
là một cái đền, một nhà nghệ sĩ trẻ ở đó. Ông nghèo và không
có danh tiếng gì, những người bạn trẻ của ông, tính tình trẻ
trung, mang nhiều hy vọng và tư tưởng, nói rằng ông rất giàu
về tài năng và công trạng, rằng ông có điên mới không tự tin
mình. Vì ông thường đánh vỡ tất cả những bức tượng ông khắc
trong đất sét, ông không bao giờ thỏa mãn, ông không bao giờ
làm cho xong một công trình nào, và nếu muốn cho công trình
mình được mọi người biết đến giá trị của nó, và tạo ra tiền bạc,
thì phải làm cho hoàn thành công trình ấy đã.
”Anh là một con người mơ mộng!” - các người bạn ông nói
- ”Đó là điều khổ cho anh! Nhưng đó cũng là do anh chưa biết
sống, chưa nếm vào mùi vị của đời, chưa thụ hưởng đầy đủ
sung mãn, như người khác biết thụ hưởng. Chính trong lúc niên
thiếu, con người mới có thể, và cần tận hưởng cuộc đời! Hãy
nhìn vị họa sư lớn Raphael, chính Đức Giáo Hoàng phải kính
mộ, và thế giới ngưỡng vọng, ông ấy đã dùng một cách rộng rãi
rượu và bánh!”
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”Ông ta lại ăn luôn cả cô Fornarina xinh đẹp!” - Angelo,
một người bạn trẻ nhất và vui tính nhất nói Tóm lại, họ nói rất nhiều, theo tuổi trẻ và lý trí của họ. Họ
muốn lôi kéo ông bạn nghệ sĩ của họ vào trong niềm vui vẻ,
tính tinh nghịch ồn ào, và cả những sự điên rồ của họ nữa. Lắm
lúc, ông cũng muốn đi theo các bạn ấy, máu ông nóng, trí
tưởng tượng ông dồi dào, ông có thể dự vào những cuộc thảo
luận vui vẻ của họ, cười sằng sặc lên với họ, nhưng, rồi những
gì mà bọn họ nói về ”cuộc đời vui vẻ của Raphael”, đối với
ông bổng tan biến mất như sương mù buổi sáng, khi ông nhìn
thấy ánh sáng thiên thần tỏa ra từ các bức tranh của nhà đại họa
sư. Khi ông đến tòa thánh Vatican, đứng trước những bức chân
dung khắc trong cẩm thạch do bàn tay của các vị thầy xưa từ
hàng ngàn năm trước, lồng ngực ông phồng lên, ông cảm thấy
trong lòng nổi lên một niềm hăng say cao quý, thần thánh, kỳ
diệu. lớn và tốt đẹp, và ông ước muốn sáng tác, điêu khắc vào
cẩm thạch những chân dung như vậy. Ông muốn tạo ra một
hình ảnh của sự vương lên về chỗ vô cùng của con tim ông,
nhưng bằng cách nào, dưới hình thức nào? Đất sét mềm được
uốn nắn dưới ngón tay ông để thành ra những hình dáng xinh
đẹp êm ái, nhưng ngày hôm sau, ông liền phá hũy tất cả những
gì ông vừa tạo ra, theo như thường lệ.
Ngày kia, ông đi ngang qua một tòa lâu đài lộng lẩy sang
trọng, như thường thấy ở La Mã, ông dừng lại ở ngưỡng cửa
tam quan mở rộng, và nhìn vào những vòm bá nguyệt trang
hoàng bằng nhiều bức tượng, bao quanh một ngôi vườn nhỏ
đầy tràn hoa hồng đẹp nhất. Những cây ca la trắng, lá xanh đầy
nhựa, vương lên từ cái thủy bàn cẩm thạch, đầy nước trong róc
rách, gần đó, một cô gái trẻ đang đi bách bộ, cô con gái của tòa
lâu đài vương giả ấy. Cô mảnh mai, nhẹ nhàng, xinh đẹp! Chưa
bao giờ ông thấy một người đàn bà như vậy, có chứ! người đàn
bà do họa sư Raphael sáng tạo, họa thành nàng Tiên Điệp trong
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một tòa lâu đài ở La Mã. Vâng, ở đó, là bức họa, tại đây, nàng
đi đi lại lại, sinh động. Nàng sống vào trong tim và trong trí óc
ông. Ông về nhà, vào gian phòng nghèo nàn của ông, và nặn
tượng Tiên Điệp trong đất sét. Cô là một thiếu nữ Lỗ Ma Ni,
giàu có, sinh trưởng trong một gia đình quý phái, và đây là lần
đầu, ông nhìn tác phẩm của ông với lòng thỏa mãn. Đúng rồi,
đúng là cô ấy. Các bạn ông đến, nhìn thấy bức tượng, đều rất
mê say. Đó là biểu hiệu của nghệ thuật lớn lao của ông. Họ đều
biết trước sự lớn lao ấy, và cả thế giới từ nay sẽ công nhận.
Đất sét cũng đầy đặn và sinh động, nhưng không có cái vẻ
trang trọng và sự bền bỉ của cẩm thạch. Tiên Điệp phải được
khắc trong cẩm thạch, mới có được sự sống, và chàng nghệ sĩ
trẻ cũng tìm ra được thứ đá đắt tiền ấy. Tấm đá ấy là sở hữu
của cha mẹ ông, từ nhiều năm nay nằm trong sân nhà, mảnh
chai vở, những chiếc vụ của Fimochi, những mẫu rau ác-tis-sô,
chồng chất lên tảng đá ấy, làm cho nó bị dơ bẩn, nhưng bên
trong, vẫn còn như là tuyết trên núi. Tiên Điệp phải sinh ra từ
tảng đá ấy.
Một ngày kia, sự việc này xảy ra, - ngôi sao sáng không kể
đến, nhưng chúng ta biết - một đám đông người sang cả xứ La
Mã đến trong con đường nhỏ hẹp và khiêm tốn kia. Chiếc xe
dừng lại cách đó không xa. Đám người đến xem tác phẩm của
nhà nghệ sĩ trẻ tuổi, họ có nghe nói đến một cách tình cờ. Ai là
những kẻ đến viếng thăm ấy? Khổ cho nhà nghệ sĩ trẻ! Quá
sướng cho ông ta, người ta cũng có thể nói thế. Cô gái trẻ cũng
vào trong phòng, và cô cười, trời ơi! nụ cười! khi cha cô nói:
”Chính là con rồi! bằng xương bằng thịt!”
Nụ cười không thể khắc lên được, tia mắt không thể tả ra
được, tia mắt kỳ lạ của cô liếc về người nghệ sĩ trẻ, một cái
nhìn làm cho người ta kích động, làm cho người ta tự thấy cao
cả lên, và - đè bẹp người ta.
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”Phải khắc Tiên Điệp trong cẩm thạch!” - ông Lảnh Chúa
giàu sang nói Đó là lời nói làm sống lên thứ đất sét chết, và tảng cẩm
thạch nặng nề. Và cũng là lời nói đem lại sức sống cho chàng
trẻ tuổi ngơ ngác.
”Khi nào xong bức tượng, tôi sẽ đến mua!” - Lảnh Chúa
nóiMột thời đại mới như mở ra trong cái xưởng nghèo nàn, sự
sống và niềm vui tràn đầy trong đó, mọi người đều hăng hái
làm việc: Ngôi sao sáng ban mai chứng kiến mỗi bước tiến bộ
của công tác. Đất sét cũng như hứng khởi từ ngày có cuộc
viếng thăm ấy, và tự uốn nắn, càng lúc càng đẹp hơn ra, theo
đúng các nét của mẫu.
”Bây giờ, tôi đã biết sự sống là gì rồi”, - nhà điêu khắc say
sưa nói – ”đó là ái tình! đó là sự vương lên cao trong huy
hoàng, sự hoan lạc của sắc đẹp. Những gì mà bạn gọi là đời
sống và sự hưởng thụ, chỉ là sự bại hoại, những bong bóng của
cặn rượu lên men, không phải là thứ rượu tinh khiết trên bàn
thờ Thiên Chúa, không phải là điều khai tâm của sự sống!”
Khối cẩm thạch được dựng lên, cặp kéo đã cắt đi từng
miếng to, nhà nghệ sĩ đo lường, ghi dấu, và công việc sửa soạn
đã xong, lần lần, tảng đá hiện hình người, một hình dáng đẹp
đẽ cân đối, nàng Tiên Điệp, xinh như hình ảnh Chúa trong
người đàn bà trẻ. Đá nặng trở nên bay bổng, nhảy múa, nhẹ
như không khí, một nàng Tiên Điệp xinh tươi, mỉm nụ cười
thiên thần toàn thiện, đúng như hình ảnh người nghệ sĩ mang
trong lòng.
Ngôi sao, vào buổi bình minh hồng, nhìn thấy bức tượng và
hiểu rõ những gì đang giao động trong lòng người nghệ sĩ trẻ.
Ngôi sao hiểu rõ sự thay đổi màu sắc trên má chàng, tia nhìn
của anh trong lúc anh đang sáng tạo cái gì mà Chúa đã thiên
khải cho anh.

766
”Anh là một họa sĩ như những vị thầy vào thời cổ Hy Lạp”,
- bạn anh nói - ”Rồi đây cả thế giới sẽ đến ngắm nàng Tiên
Điệp của anh!”
”Tiên Điệp của tôi!”- anh lập lại - ”Của tôi, phải, cô phải là
của tôi. Tôi là nghệ sĩ, cũng như những vị đại sư đã mất. Chúa
đã ban nhiều ân sủng cho tôi, Chúa đưa tôi lên cao, như những
người sinh ra trong vọng tộc!”
Rồi anh quỳ xuống, khóc, và cám ơn Chúa - rồi quên Chúa
để chỉ nhớ đến nàng, đến hình dung của nàng bằng cẩm thạch,
đến bộ mặt của Tiên Điệp đang dựng lên, như khắc trong tuyết,
ửng hồng dưới ánh sáng ban mai.
Thật ra, anh muốn nhìn thấy nàng, con người sống, nhẹ như
không khí, con người mà lời nói là âm nhạc. Anh có thể đến
tòa lâu đài lộng lẩy để báo tin rằng tác phẩm đã hoàn thành.
Anh đi vào, qua vuông sân nơi có thủy đài nước róc rách, từ
mồm các con hải trư phun ra, nơi cây ca la nở hoa, và hoa hồng
tươi. Anh đi vào trong hành lang cao rộng có tường và trần nhà
sáng rực những bức họa, và huy chương. Những tên đầy tớ bận
đồng phục, trông oai vệ, huynh hoang như những con ngựa kéo
xe mang lục đạc, đi ngang dọc trong hành lang, có tên lại nằm
dài ngạo nghễ, thoải mái, trên chiếc ghế dài bằng gỗ chạm trổ,
trông như họ là chủ ngôi nhà nầy. Nhà nghệ sĩ nói về mục đích
của cuộc viếng thăm, người ta đưa anh lên bậc cấp bằng cẩm
thạch láng bóng, trải nệm mềm. Có những bức tượng dựng hai
bên. Anh đi qua nhiều gian phòng lộng lẩy, có nhiều bức tranh,
và sàn lợp bằng đá khảm vuông vắn. Sự huy hoàng sang cả ấy
hầu như làm cho anh nghẹt thở, nhưng rồi anh trở lại dễ chịu
hơn. Ông Lảnh Chúa già tiếp đón anh rất lịch sự, gần như thân
mật, và lúc đã trò chuyện xong, anh xin từ giã, ông bảo anh đến
phòng cô gái trẻ. Cô cũng muốn nói chuyện với anh. Bọn tôi tớ
dẫn anh qua các phòng, và phòng khách sang trọng, đến phòng
làm việc của cô, mà cô là vật xa hoa và sáng chói nhất.
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Cô nói chuyện với anh. Không một bài than vãn nào, một
bài hát thánh đường nào có thể làm cho tim anh lõng ra, linh
hồn anh cao lên, hơn giọng nói của cô. Anh nắm tay cô, đưa
lên môi hôn, không một đóa hoa hồng nào dịu hơn, nhưng từ
đóa hồng ấy, một ngọn lửa được tuôn ra, ngọn lửa đi vào lòng
anh, làm cho anh đê mê. Anh nói, nhưng không biết đã nói gì,
miệng núi lửa đâu có biết nó phun ra thứ phún thạch nóng
bỏng? Anh tỏ tình yêu với cô. Cô sửng sốt, hơi khó chịu, vẻ
cao ngạo, khinh thị. Cảm giác của cô giống như cảm giác con
người bổng chạm phải con nhái nhem nhuốc. Má cô đỏ lên,
môi cô tái lại, mắt cô đỏ lửa, nhưng vẫn đen như đêm tối.
”Đồ điên! Đi đi! Ra khỏi đây ngay!”
Rồi cô quay lưng lại. Bộ mặt đẹp đẽ của cô giống như cái
đầu thiên lôi, có mái tóc làm bằng rắn rít.
Như một vật vô giác, trôi lềnh bềnh trên dòng sông, anh thất
thiểu đi xuống đường. Như kẻ mộng du, anh về đến nhà, đến
nơi, anh choàng tỉnh dậy, nổi đau lòng làm cho anh phát điên
lên, anh chụp lấy cây búa, múa lên để đánh vở bức tượng đẹp.
Trong lúc như mê hoảng ấy, anh không trông thấy ông bạn
Angelo đứng bên cạnh anh, Angelo liền nắm chặt lấy cánh tay
anh.
”Anh điên rồi hả? Anh muốn làm gì vậy?”
Hai người dằng co vật lộn nhau. Angelo mạnh hơn, chàng
nghệ sĩ trẻ gieo mình lên mặt ghế, thở hổn hển.
”Điều gì đã xảy ra thế?” - Angelo hỏi - ”Hãy định tỉnh lại,
anh! Nói đi!”
Nhưng anh biết nói gì? Angelo không thể theo dõi câu
chuyện, đành không thể hỏi nữa.
”Hãy là một con người đàn ông, như bọn tôi, đừng có sống
trong lý tưởng quá, rồi sẽ chẳng ra cái gì! Đi với tôi đến uống tí
rượu, rồi về ngủ say! Một người con gái đẹp là một vị bác sĩ
cho anh. Cô thiếu nữ đồng quê La Mã cũng đẹp như cô công

768
chúa trong tòa lâu đài cẩm thạch, cả hai đều là con gái của bà
Eva, và không khác nhau khi họ lên thiên đàng! Này, đi theo
bạn Angelo của anh! Tôi là thần hộ mệnh cho anh! Một ngày
sẽ đến, anh sẽ già cả, thân hình anh sẽ tan ra, và vào một ngày
nắng đẹp, mọi sự vật đều vui tươi, anh sẽ nằm xuống như cọng
cỏ khô không mọc lên được nữa. Tôi chẳng tin những lời nói
của ông Linh Mục, rằng có một cuộc đời dưới ngôi mộ, đó chỉ
là một ảnh tượng đẹp, một câu chuyện kể cho trẻ em nghe,
cũng vui khi người ta có thể tưởng tượng đến. Tôi chẳng sống
bằng trí tưởng tượng, tôi sống trong thực tế. Theo tôi đi! Phải
xứng đáng là người đàn ông chứ!”
Angelo lôi kéo chàng nghệ sĩ, lúc ấy anh có thể lôi kéo
được, một ngọn lửa cháy trong máu người nghệ sĩ, một sự thay
đổi trong linh hồn, một nhu cầu vứt bỏ hết quá khứ, với những
thói quen của nó, đi ra khỏi cái tôi già nua, và lần này, chàng đi
theo Angelo.
Ở ngoại ô La Mã, có một ngôi quán thường được các nghệ
sĩ lui tới, ngôi quán lập trên nền hoang của ôn dục trường cổ
xưa. Những trái chanh to vàng treo lủng lẳng trong đám cành lá
xanh láng, phủ lên một phần các bức tường nâu xám. Ngôi
quán là một cái vòm sâu, gần như một cái lỗ đào trong chỗ
hoang tàn ấy. Một ngọn đèn cháy sáng trước bức tượng Đức
Mẹ, một ngọn lửa lớn cháy rừng rực trong bếp, nơi người ta
đang nấu, đun sôi và nướng. Bên ngoài, dưới các cây chanh và
cây liễu, hai cái bàn được bày ra.
Hai người bạn được những tiếng reo hò vui vẻ chào đón.
Mọi người ăn ít, uống nhiều, điều ấy đem lại sự vui nhộn. Họ
chơi đàn cầm, tiếng nhạc vang lên, mọi người nhảy múa vui vẻ.
Hai cô gái La Mã, làm người kiểu cho nghệ sĩ, cũng vào vòng
vũ điệu, cũng dự cuộc vui chung. Hai cô gái đồng tế tửu thần
Bacchus mỹ miều! Ồ! Hai cô không có dáng điệu của nàng

769
Tiên Điệp, họ không phải là những đóa hồng sang cả, nhưng là
những đóa hoa cẩm chướng mạnh mẻ, nở nang.
Hôm ấy trời nóng quá sức, đến lúc ánh mặt trời lặn vẫn còn
nóng! Lửa trong máu, lửa trong không khí, lửa trong ánh mắt!
Không khí trôi nổi trong vàng và hoa hồng, cuộc đời là vàng và
hoa hồng.
”Một lần chẳng sao! bạn ơi! hãy để cho mình trôi theo
dòng!”
”Tôi chưa bao giờ thấy thoải mái, sung sướng như hôm nay!
Bạn có lý, các bạn đều có lý, chỉ có tôi là ngu, là một kẻ mơ
mộng, con người sống trong thực tế, không phải trong tưởng
tượng!”
Rồi theo tiếng đàn lục huyền, bọn trẻ tuổi rời ngôi quán, đi
qua các nẻo đường nhỏ, dưới bầu trời đầy sao. Hai đóa hoa
cẩm chướng nở nang, con gái của đồng quê, cũng đi theo đám
người trẻ ấy.
Trong phòng của Angelo, giữa những bản họa thảo rải rác,
những tờ giấy vất bừa bải, và những bức họa nồng nàn, đầy dục
tính, tiếng cười nói còn vang lên, không ồn ào lắm, nhưng cũng
hăng say, trên sàn phòng, nhiều tờ giấy mang nét vẽ mô tả sắc
đẹp chắc nịch, khác biệt nhau, trông giống như hình các cô
thiếu nữ thôn quê, các cô thật ra còn đẹp hơn nhiều. Cây đèn
treo 6 ngành chiếu sáng tất cả các ngọn của nó, và mọi nơi đều
thấy hình những con người thánh hóa rực rỡ hẳn lên.
”Apollon! Jupiter! Tôi sẽ lên đến tận bầu trời và sự huy
hoàng của các vị! Cũng ví như trong lúc này, đóa hoa của đời
sống đã nở ra trong lòng tôi!”
Phải, đóa hoa đã nở! - nó rơi xuống, gãy tan, và một luồng
khói kỳ lạ tuôn ra, làm chói mắt, làm nặng tâm trí, ngọn pháo
bông của trí giác đã tắt, đêm tối kéo đến.
Nghệ sĩ về nhà, ngồi trên giường, suy nghĩ.
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”Xì!” - tiếng nói từ cửa miệng, từ đáy lòng - ”Đồ tồi! Hãy
cút đi! Đi ra!”
Anh thở dài đau khổ.
”Cút đi! Đi ra ngay!” Những tiếng nói của nàng, của Tiên
Điệp sống, vang dội trong ngực anh và đến tận đôi môi anh.
Anh nghiên đầu trên gối, ý nghĩ anh trở nên lộn xộn, mập mờ,
và anh ngủ.
Sáng sớm, anh nhảy ra khỏi giường, suy nghĩ nữa. Việc gì
đã xảy ra? Phải chăng anh đã nằm mơ? Những lời nói của cô
gái, là lời nói trong giấc mộng, cuộc vui nhộn ở quán rượu,
buổi tối với các đóa hoa cẩm chướng đỏ au của đồng quê, đều
là giấc mộng? - Không, tất cả đều là sự thật, sự thật chưa bao
giờ anh đã gặp.
Trong bầu trời đỏ, ngôi sao mai lóng lánh, tia sáng của nó
chiếu lên mình anh và nàng Tiên Điệp bằng cẩm thạch, chính
anh cũng phải run lên khi nhìn đến sự băng khiết ấy, anh tự bảo
rằng cặp mắt của anh không trong sạch. Anh bèn lấy tấm màn
phủ lên bức tượng, anh sờ vào tấm màn như để nhìn vào bức
tượng lần nữa, nhưng anh không thể ngắm nhìn tác phẩm của
anh được.
Im lặng, rầu rỉ, tự xét lại mình, anh ngồi như vậy suốt một
ngày, anh không biết gì đến mọi sự việc bên ngoài, không ai
biết được những gì xảy ra trong lòng anh.
Ngày lại qua ngày, tuần này đến tuần khác, ban đêm mới
thật là dài.
Một buổi sáng, ngôi sao lóng lánh trông thấy anh, xanh xao,
run lên vì cơn sốt, đứng lên, đi về phía bức tượng Tiên Điệp
bằng cẩm thạch, dở tấm màn che ra, nhìn tác phẩm của anh với
một niềm xa xót, rồi như chỉu nặng dưới trọng lượng của bức
tượng, anh kéo bức tượng ra ngoài vườn. Ở đó, có một cái
giếng khô, hư nát, có thể gọi là một cái lỗ. Anh chôn bức tượng
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Tiên Điệp vào đó, vứt đất lên, phủ nhành lá và cây gai lên đầy
lỗ giếng.
”Cút đi! xuống dưới kia!” - lời điếu tang ngắn ngủi –
Ngôi sao trông thấy tự sự ấy từ trên không trung hồng, và nó
rưng rưng, làm rơi ra hai giọt nước mắt nặng nề trên đôi má
xanh mét của chàng nghệ sĩ trẻ đang lên cơn sốt - trên giường
chết của anh - như người ta nói Ông sư huynh Ignatius từ tu viện đến, với tư cách là bạn và
thầy thuốc, ông đem đến những lời khuyến dụ của tôn giáo, nói
đến sự hòa bình sung sướng trên cõi Chúa, đến những tội lỗi
của con người, đến Thánh Ân và sự bình an ở Chúa. Những lời
nói của ông như những tia nắng mặt trời rơi trên đất ẩm ướt,
đang lên men, chúng làm nẩy nở ra một đám sương mù ý nghĩ,
những hình ảnh mang sự thực của nó. Và từ hòn đảo khói nhỏ
trôi nổi trên không trung, anh nhìn xuống dưới cuộc đời của
con người, nơi đó chỉ là sai lầm, thất vọng, cuộc đời đã đến với
anh như vậy. Nghệ thuật là một nữ ác quỹ dẫn ta đến với lòng
kiêu mạn, đến sự hưởng thụ thấp hèn. Con người tự lừa dối
mình, mình lừa dối bạn bè mình, lừa dối cả Chúa. Con rắn lên
tiếng trong lòng mình luôn luôn: ”Ăn đi, rồi mày sẽ giống như
Chúa!”
Rồi anh sực thấy, anh đã tự hiểu, anh đã tìm được con
đường của chân lý và của sự bình an. Trong nhà thờ, đầy tràn
ánh sáng và sự rực rỡ của Chúa. Trong độc phòng của vị tu sĩ,
có sự thanh tĩnh làm cho thân cây nhân loại có thể mọc và lớn
lên mãi mãi.
Sư huynh Ignatius tán thành ý kiến của anh, và quyết định
của anh không hề thối chuyển. Một đứa con của cuộc đời, trở
thành tên đầy tớ của thánh đường, chàng nghệ sĩ trẻ tuổi từ biệt
cuộc đời bên ngoài, vào ở trong tu viện.
Anh được các sư huynh đón tiếp với niềm vui vẻ thân mật
hết sức! Lễ nhập đạo của anh là một lễ lớn. Anh thấy hình như
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Chúa, trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời trong nhà thờ, làm
sáng lên những bức tranh tôn quý và tấm thánh giá lóng lánh.
Vào buổi chiều, khi mặt trời lặn, anh ở trong cô phòng tu sĩ của
anh, mở cửa sổ ra, anh nhìn tổng quát cả thành La Mã cổ kính,
những đền đài tàn tạ, thành Colise uy nghiêm nhưng đã chết.
Cảnh tượng ấy, anh thấy vào mùa xuân, mùa cây xương rồng
nở hoa, cây lá còn xanh, cây chanh và cam đầy trái vàng rộm,
cây dừa nước đong đưa lá dài, anh cảm thấy sửng sốt, lòng hân
hoan như chưa bao giờ từng có. Đồng quê La Mã yên tỉnh trải
dài đến chân các ngọn núi xanh phủ tuyết trông như những
hình vẽ trong không trung. Tất cả sự vật hòa hợp vào nhau, toát
ra niềm an lạc và vẻ đẹp, tất cả trôi nổi trong giấc mộng - phải,
đây là một giấc mộng!
Phải, thế giới ở đây là giấc mộng, và giấc mộng kéo dài
hằng giờ, và trở lại hằng giờ, nhưng cuộc đời trong tu viện dài
hằng năm, hằng nhiều năm.
Chính từ bên trong, sự xấu xa mới đến một phần lớn, làm
cho con người vẩn đục, phải công nhận như vậy! Những ngọn
lửa lắm lúc nổi lên trong lòng anh, là thứ gì? Ngọn triều xấu
xa, gồm những gì anh không muốn, sao lại dâng lên mãi? Anh
đày đọa, đánh đập thân anh, những điều xấu xa nằm ở bên
trong anh. Cái phần của tâm tư, thu mình gọn lại trong lòng
anh, mềm mại như con rắn, và được khoát cái áo nhân từ trong
lương tâm anh, phần ấy là gì? Nó nói lên những lời tin tưởng,
các vị Thánh cầu nguyện cho ta, Đức Mẹ cầu nguyện cho ta,
Chúa Jesus đã không đem máu ra chuộc tội cho ta đó sao? Có
phải chăng trí óc trẻ con hay là sự nhẹ dạ của tuổi trẻ đã xui
anh dâng mình cho thánh ân, và cho anh có cảm tưởng rằng sự
vào tu viện của anh đã đưa anh lên cao, cao hơn rất nhiều
người? Vì anh đã từ chối tất cả những phù phiếm của cuộc đời,
anh đã là con của giáo hội.

773
Sau nhiều năm, vào một ngày nào đó, anh gặp Angelo, bạn
anh nhận ra anh.
”Ông kia!” - người bạn nói - ”Phải rồi, anh đó mà! Bây giờ
anh đã sung sướng chưa? - Anh đã phạm tội với Chúa, anh đã
vứt bỏ cái tặng phẩm Chúa đã ban cho anh, anh đã không làm
tròn sứ mệnh của anh ở đời. Hãy đọc lại bài ẩn dụ về số tiền cất
giữ! Ông chủ đã phó thác số tiền ấy, đã nói đúng! Anh đã làm
được cái gì? Và tìm ra cái gì? Đừng có tạo cho anh một cuộc
đời mơ mộng! Một tôn giáo theo ý anh, như mọi người đã nghĩ.
Nhưng nếu tất cả các thứ đó điều là mơ mộng, tưởng tượng, thì
ý nghĩ của anh có giá trị gì?
”Cút đi, tên quỹ Satan!” - vị tu sĩ nói - và rồi Angelo ra đi.
Anh lẩm bẩm ”Thật có con quỹ, con quỹ sống! Tôi vừa thấy
nó ngay bây giờ! Ngày xưa tôi có đưa ra một ngón tay với nó,
nó liền nắm lấy cả bàn tay!”
”Không!” - anh thở dài - ”cái xấu xa là ở trong ta, cái xấu ở
trong con người ấy, nhưng anh ta không bị dày vò, đầu anh
ngẩng cao, anh rất thoải mái! - Cờn tôi, tôi đi tìm sự thoải mái
trong sự an ủi của tôn giáo! Nhưng nếu đó chỉ là sự an ủi
suông! Nếu tất cả ở đây, cũng như trong cuộc đời tôi đã từ bỏ,
tất cả đều chỉ là những ý đẹp, những ảo tưởng, như vẻ đẹp của
đám mây hồng buổi chiều, như vẻ đẹp của rặng núi uốn mình,
xanh lơ ở xa kia! Đến gần, các thứ ấy khác hẳn! Vĩnh viễn, vô
cùng, các người giống như biển lớn vô tận vào lúc gió lặn sóng
yên, nó ra hiệu kêu gọi ta, làm cho ta đầy tràn linh cảm, và nếu
ta đi vào trong đó, ta sẽ chìm xuống, biến mất - chết mất - hết
sống! - Ảo tưởng! Cút đi! Đi xuống dưới kia!”
Rồi, không một giọt nước mắt, tự phản suy tư, anh quỳ
xuống trên giường cứng - trước cái gì? Cái thánh giá bằng đá
trên tường ư? Không, thói quen đã buộc anh vào cử chỉ ấy.
Càng nhìn sâu vào lòng, anh càng thấy cuộc đời càng u ám.
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”Chẳng có gì bên trong, chẳng có gì bên ngoài! Một cuộc
đời bỏ phí!”
Hòn tuyết ấy lăn, càng lăn càng lớn lên, đè bẹp anh - tiêu
hũy anh.
”Tôi chẳng dám nói với ai về con sâu đang đục khoét trong
lòng tôi! Điều bí mật của tôi là kẻ tù trong tôi, nếu tôi thả nó ra,
nó sẽ chiếm đoạt tôi ngay!” và hùng lực của Chúa trong lòng
anh cười lên, và chiến đấu.
”Chúa, Chúa ơi!” - anh đau đớn thất vọng la lên - ”Hãy
thương hại tôi! Hãy cho tôi lòng tin! - Tôi đã từ bỏ tặng phẩm
tài năng Chúa đã ban cho tôi, từ bỏ sứ mạng của tôi ở cõi đời!
Tôi thiếu lòng kiên cường, Chúa không ban cho tôi thứ ấy!”
Sự bất tử, Tiên Điệp trong ngực tôi! - Nàng sẽ được chôn đi
như bức tượng Tiên Điệp kia, ánh sáng đẹp nhất của đời tôi! không bao giờ nàng sẽ sống lại nữa, trong ngôi mộ!” Ngôi sao lóng lánh trong không trung hồng, ngôi sao chắc
chắn sẽ tắt đi, và sẽ biến mất, trong lúc linh hồn con người
sống và chói sáng. Tia sáng lung linh của ngôi sao rơi trên
tường trắng, như không ghi vào đó dấu vết nào của sự huy
hoàng trong Chúa, về thánh sủng, về tình thương bất diệt đang
rung động trong lòng người mộ đạo.
”Nàng Tiên Điệp trong lòng ta, không bao giờ chết! - Sống
trong tinh thần ư? Điều không quan niệm được có thể xảy ra
sao? Phải, phải, không quan niệm cái tôi! Cái tôi không thể
quan niệm được! Chúa ơi! Chúa cũng là một sự không quan
niệm được! Tất cả thế giới đều như vậy cả - một kỳ quan của
sức mạnh, của - tình ái huy hoàng!”
Tia mắt anh sáng lên, tia mắt anh tắt đi. Tiếng chuông nhà
thờ là tiếng động cuối cùng còn vang lên trên xác chết. Anh
được đặt vào trong đất thánh lấy từ Jesussalem, xác của anh
được lẩn lộn vào tro tàn các vị Thánh đã chết.
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Vài năm sau, người ta lấy bộ xương anh ra, cũng như đối
với các tu sĩ chết trước anh, người ta bận vào bộ xương ấy một
cái áo nâu, đặt vào bàn tay một chuổi hột, rồi đặt vào trong
khung đúc trong tường để đựng xương người, như ngày nay
còn thấy trong hầm của các tu viện.
Ngoài kia, mặt trời chiếu sáng, bên trong, mùi trầm tỏa ngát,
Thánh lễ được cử hành.
Nhiều năm trôi qua.
Những bộ xương bị rả, lẩn lộn vào nhau, những cái đầu lâu
chất chồng lên nhau, làm thành một bức tường bên ngoài nhà
thờ. Đầu của anh cũng ở đó, dưới ánh nắng gay gắt, có hàng
trăm nghìn người chết, không ai còn biết đến tên họ, tên anh
cũng vậy. Ô kìa! một sinh vật đang ngọ ngọe trong hai sủng
mắt anh, dưới ánh mặt trời. Cái gì vậy? Một con thằn lằn lốm
đốm chạy trong khối óc, ra đến hai lỗ hỏm của đôi mắt. Đó là
tất cả sự sống ngày nay trong bộ óc xưa kia chất chứa đầy tư
tưởng cao siêu, đầy giấc mơ đẹp đẽ, đầy đam mê nghệ thuật, và
sự cao quý. Cái đầu đã từng chảy ra những dòng nước mắt
nóng hổi, trong đó đã sống lên niềm hy vọng về sự bất tử. Con
thằn lằn chạy, rồi biến mất, bộ sọ rả ra, thành tro bụi.
Nhiều thế kỷ về sau. Ngôi sao chiếu sáng, xưa nay vẫn
giống nhau, trong và sáng, như từ hàng vạn năm nay. Không
khí sáng và đỏ, tươi như hoa hồng, đỏ ói như máu.
Nơi đây, ngày xưa là một con đường nhỏ với di tích của một
ngôi đền tàn tạ, bây giờ dựng lên một nữ tu viện, bề mặt trông
ra một công trường. Một nấm mộ được xây trong vườn, một nữ
tu sĩ trẻ đã chết, và sẽ được đem táng trong buổi sáng hôm ấy.
Tiếng xên va vào một khối đá trắng lóng lánh, người ta nhận ra
một khối cẩm thạch trắng, có đôi vai tròn càng đào sâu càng lộ
ra. Chiếc xên được dùng một cách cẩn thận hơn, một cái đầu
đàn bà được trông rõ - với hai cánh bướm. Từ trong ngôi mộ
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mà người ta sắp đặt cô nữ tu sĩ vào, người ta đào ra một bức
tượng Tiên Điệp tuyệt hảo, trong buổi sáng đỏ hồng ấy.
”Bức tượng đẹp quá! Thật là tuyệt mỹ! Đây là tác phẩm lớn
nhất trong thời đại cao quý nhất!” - mọi người đều nói Ai là vị điêu khắc sư?
Không ai biết đến cả, không một người nào biết được ngoài
ngôi sao đã và đang chiếu sáng từ hàng vạn năm nay, ngôi sao
biết được cuộc đời thế gian của nhà điêu khắc, những đau khổ
của ông, nổi yếu lòng, và tư tưởng của ông: "chỉ có là một con
người!” - nhưng con người đã chết, bị mang đi, như bụi bay đi,
nhưng kết quả của công trình lớn nhất của ông, kết quả hết sức
kỳ diêu, đã chứng tỏ ở ông cái phần thần thánh, bức tượng Tiên
Điệp sẽ không bao giờ chết, vẻ đẹp sắc sảo của một bức tượng
vượt quá danh vọng của tác giả, tia sáng tỏa ra từ người nghệ sĩ
đã sống một thời trên quả đất, cái kết quả ấy đã tồn tại, đã được
đào lên, được khen ngợi, ca tụng, yêu mến.
Ngôi sao mai sáng trong, trên bầu trời màu hồng, chiếu tia
sáng lóng lánh lên bức tượng Tiên Điệp, cũng như lên những
nụ cười say sưa trên môi và trong mắt những kẻ đến chiêm
ngưỡng tấm linh hồn khắc trong khối cẩm thạch.
Cái gì thuộc về đất, đều bị mang đi, quên lãng, chỉ ngôi sao
của vĩnh viễn biết đến thôi. Cái gì thuộc về thiên thần, vẫn sáng
ngời, và dù danh tiếng tắt đi -Tiên Điệp vẫn còn sống!
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Con ốc sên và cây hồng
( Sneglen og Rosenhækken )
Ngôi vườn được bao quanh bởi một hàng rào cây phỉ, bên
ngoài là đồng ruộng và đồng cỏ, với bầy bò cái và cừu, và ngay
giữa ngôi vườn, một cây hồng nở hoa, dưới cây có một con ốc
sên. Cái gì nó có trên mình nó, rất là quan trọng, nó có chính
nó.
”Hãy chờ cái thời của tôi đến”, - nó nói - ”tôi còn làm hơn
cả nở hoa hay mang trái phỉ đi, hãy cống hiến sữa như bò cái
và dê cái!”
”Tôi mong nhiều ở anh”, - cây hồng nói - ”Tôi có thể hỏi
anh bao giờ thời anh đến?”
”Thong thả đã”, - con ốc sên nói - ”Cô thì gấp gáp quá! Chờ
đợi cũng làm mình kích thích lắm chứ!”
Năm sau, con ốc sên vẫn ở chỗ cũ, dưới ánh mặt trời, dưới
cây hồng bây giờ đã đâm nụ và nở hoa rực rỡ, luôn luôn tươi
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tốt, luôn luôn mới mẻ. Con ốc sên ló nửa cái thân hình ra khỏi
vỏ, đưa sừng ra và thu sừng vào.
”Cái gì cũng giống như năm ngoái, chẳng có gì là tiến bộ,
cây hồng tiếp tục với hoa nó, chẳng có gì cao xa hơn cả!”
Mùa hè đi qua, rồi mùa thu, cây hồng vẫn còn hoa và nụ,
cho đến ngày đầy tuyết. Trời trở lạnh và mưa, cây hồng nghiên
mình xuống mặt đất, con ốc sên chui vào đất.
Rồi một năm khác lại đến, hoa hồng lại nở ra, và con ốc sên
cũng ló ra.
”Trông cô bây giờ là một cây hồng già”, - nó nói -”Cô sắp
phải nghĩ đến ngày chết. Cô chỉ cho người ta cái gì cô có trong
lòng. Như vậy có gì là quan trọng? Đó là một vấn đề tôi không
có thì giờ nghĩ tới, nhưng điều chắc chắn là cô không có làm gì
để tự mình nẩy nở, được vậy thì chắc cô sẽ sáng tạo ra những
điều tốt đẹp hơn thế. Cô có thể biện minh cho hành động của
cô được không? Rồi đây, cô chỉ còn là những cành khô trơ trụi!
Cô có hiểu tôi nói gì không?”
”Anh làm cho tôi sợ quá”, - cây hồng nói - ”Tôi chưa bao
giờ nghĩ đến chuyện ấy!”
”Không, cô chẳng bao giờ chịu suy nghĩ gì hết! Cô chẳng
hiểu vì sao cô nở hoa, và nở hoa cách thế nào? Như vậy thôi,
chứ không có gì khác lạ sao?”
”Không!” - cây hồng nói - ”Tôi nở hoa với tấm lòng vui vẻ,
vì tôi không thể làm gì khác thế được. Mặt trời chiếu nóng,
không khí trong lành, tôi uống sương buổi sáng, và giọt mưa
to: tôi thở, tôi sống! Từ dưới đất, dâng lên trong lòng tôi một
sức mạnh, một sức mạnh đến với tôi từ trên kia, tôi cảm thấy
một niềm hạnh phúc luôn luôn lớn, luôn luôn mới, vì vậy mà
tôi nở hoa. Đó là đời tôi, tôi chẳng biết làm gì hơn!”
”Cô có đời sống dễ dãi quá nhỉ? ”- ốc sên nói ”Đúng vậy”, - cây hồng đáp -”mọi sự đều tự đem đến cho
tôi! Nhưng anh thì có nhiều hơn thế. Anh là một trong các sinh
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vật biết suy nghĩ sâu xa, một sinh vật rất thông minh, làm cho
thế giới kinh ngạc!”
”Tôi chẳng có ý làm như vậy”, - con ốc sên nói - ”Thế giới
chẳng liên hệ gì đến tôi! Tôi có để ý gì đến thế giới! Tôi chỉ
bận với tôi, và quá bận về tôi rồi!”
”Nhưng phải chăng chúng ta phải cống hiến cho đời tất cả
những gì quý giá trong chúng ta? Cống hiến được gì thì phải
cống hiến! Ồ! Tôi chỉ có cống hiến hoa hồng! Nhưng anh, anh
hưởng thụ quá nhiều, anh đã cho đời cái gì? Anh đã cống hiến
cho đời cái gì?”
”Cái gì hả? Tôi cống hiến cái gì hả? Tôi khạc nhổ lên cuộc
đời! Đời chẳng ra cái thá gì hết, đời chẳng liên hệ gì đến tôi.
Cô hãy nở hoa ra, cô chẳng làm gì hơn thế được! Cây phỉ cứ nở
trái phỉ đi! Con bò cái, con dê cái cứ cho sữa đi! Ai cũng có
công chúng của người ấy, tôi, tôi có công chúng của tôi ngay
trong tôi! Tôi đi vào tôi, và nằm yên ở đó. Thế giới có gì quan
hệ đến tôi đâu!”
Rồi con ốc sên thu mình vào nhà nó, đóng cửa nhà lại.
”Thật là đáng buồn!” - cây hồng nói - ”Tôi cố gắng hết sức,
nhưng vô ích, tôi không thể trốn tránh được, tôi phải nở hoa, nở
hoa hồng!”
Cánh hoa rụng xuống, bay tả tơi theo gió! - ”Dù sao, tôi
cũng có thấy một đóa hồng được ép trong quyển Thánh ca của
bà chủ, một đóa hồng của tôi được gài lên ngực cô thiếu nữ
xinh đẹp, và một đóa hồng khác được đôi môi trẻ con hôn lên
nồng nàn. Thấy thế cũng thích lắm, thật đúng là một sự giáng
phúc. Đó là kỹ niệm của tôi ở cõi đời này!”
Và cây hồng lại nở hoa một cách vô tư, con ốc sên ngủ gà
ngủ gật trong cái vỏ của nó, chẳng để ý gì đến thế giới.
Nhiều năm trôi qua.
Con ốc sên thành đất trong đất, cây hồng thành đất trong
đất, cho đến hoa hồng kỹ niệm trong quyển Thánh ca cũng mất
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đi - nhưng trong ngôi vườn, những cây hồng khác lại nở hoa,
trong ngôi vườn, lại có các con ốc sên khác bò. Chúng co quắp
trong mái nhà của chúng, chúng khạc nhổ - thế giới chẳng liên
hệ gì đến chúng.
Có cần đọc lại chuyện này từ đầu không? - Nó sẽ chẳng có
gì khác biệt.
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Con người tuyết
( Snemanden )
”Trong tôi nghe răng rắc dữ dội, trời lạnh quá dễ chịu lắm!
Giá làm cho mình sống động, nhờ nó cắn vào người. Và cái
ông kia, nhìn gì mà nhìn dữ vậy, với con mắt đứng tròng to lớn
kia!” - người tuyết muốn nói đến mặt trời gần lặn - ”Ông ta
chẳng làm cho tôi sợ đâu, tôi biết giữ lại từng mảnh của cái
thân tôi” - người tuyết muốn ám chỉ đến hai tấm ngói hình tam
giác dùng làm cặp mắt của nó, miệng nó có một mẫu sào cũ
làm răng Nó sinh ra trong tiếng vỗ tay của bọn trẻ con, được tiếng
chuông nhỏ và tiếng roi vụt của các xe trượt tuyết chào đón.
Mặt trời lặn hẳn, mặt trăng lên cao, tròn và to, sáng và rất
đẹp trên bầu trời xanh.
”Mình còn có mặt trời ở bên kia”, - người tuyết nói - Nó
tưởng rằng mặt trời lại tái xuất hiện.”Tôi đã làm cho mặt trời
bỏ cái tánh nhìn sửng vào người ta! Bây giờ thì nó có thể ở đó,
để chiếu sáng cho tôi, để cho tôi nhìn thấy được thân hình tôi.
Nếu tôi biết được cách làm sao mà xê dịch được, thì tốt quá!
Nếu được, tôi muốn trượt trên tuyết, như tôi thấy bọn trẻ con
từng làm, nhưng tôi không biết chạy!”
”Cẳng! cẳng!” - con chó buộc vào sợi giây xích sủa, nó có
hơi khan cổ, nó khan cổ từ ngày nó còn là con chó ở phòng
khách, nằm bên lò sưởi - ”Mặt trời sẽ tập cho mày chạy! Tôi đã
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thấy như vậy năm ngoái, với người trước, và người trước nữa.
Hừ! Hừ! tất cả đều đã mất hết!”
”Tôi không hiểu ông bạn nói gì” - người tuyết nói - ”Cái
ông ở trên kia sẽ tập cho tôi chạy hả?” - Nó muốn nói đến mặt
trăng - Ừ, thật ra thì ông ta lúc nãy có chạy, khi tôi nhìn sửng
ông, bây giờ ông đã trượt qua bên kia rồi.
”Anh chẳng biết gì cả!” - con chó buộc xích nói - ”mà cũng
tại vì anh mới được đắp lên và nặn ra! Cái mà anh thấy lúc này,
đó là mặt trăng, cái đã mất đi, là mặt trời, nó sẽ trở lại vào sáng
mai, nó sẽ tập cho anh chạy vào cái rảnh nước ở dưới bờ đê.
Thời tiết sẽ thay đổi, tôi cảm thấy vậy ở nơi chân sau của tôi,
tôi thấy nhức nhối ở đó. Thời tiết sẽ thay đổi!”
”Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi có cảm tưởng rằng sẽ có
điều gì khó chịu trong lời nói của con chó. Cái người mở to con
mắt đã ra đi, đó là mặt trời, theo như nó gọi, mặt trời hình như
không phải là người bạn của tôi!”
”Hừ! Hừ!” - con chó buộc xích sủa, nó quay mình ba lần, rồi
đi vào nhà nó để ngủ Thời tiết thay đổi thật. Một đám sương mù dày đặc ẩm ướt
bao trùm khắp cả vùng vào buổi sáng. Không khí lạnh buốt, giá
băng, nhưng cảnh tượng thật là đẹp khi mặt trời mọc lên! Tất
cả cây to cây nhỏ đều bao phủ trong lớp giá, người ta có thể
cho đó là cả một khu rừng bằng san hô trắng, bao nhiêu cành
cây đều như chĩu nặng những đóa hoa trắng xóa kỳ diệu. Tất cả
những nhánh nhỏ nhoi mà người ta không trông thấy vào mùa
hè, vì bị lá che lấp, bây giờ lại được phô bày ra: trông như là
một tấm khăn ren, trắng đến nổi như có một tia trắng bắn ra từ
mỗi nhánh nhỏ.
Cây phong rủ tóc lung linh dưới gió, trông đầy sức sống,
như cây vào mùa hạ. Quang cảnh thật là huy hoàng, hiếm có!
Và khi mặt trời chiếu vào, ồ, long lanh làm sao, như cả một
màn bụi kim cương rắc lên trên mọi vật, và trên mặt tuyết, có
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những viên kim cương lớn chiếu rực rỡ, hoặc giả người ta có
thể tưởng rằng hằng hà vô số ngọn đèn nhỏ được thắp lên,
trắng hơn tuyết trắng.
”Thật là một cảnh tượng huy hoàng chưa từng thấy!” - một
cô gái nói, cô đang đi dạo trong vườn với một chàng thanh
niên, và dừng lại ngay gần con người tuyết, để nhìn những cây
lộng lẩy kia. Cô nói không có cảnh nào đẹp hơn vậy vào mùa
hè, và cặp mắt cô long lanh.
”Với một con người to lớn như thế kia, mùa hè cũng đâu có
được, - chàng thanh niên nói, và chỉ vào người tuyết - ”Xinh
thật!”
Cô con gái cười, gật đầu chào người tuyết, rồi cùng với anh
bạn, hai người vũ trên tuyết, mặt tuyết kêu răng rắc dưới chân
họ, như đi trên bột gạo.
”Hai kẻ kia là ai?” - người tuyết hỏi con chó giữ nhà - ”Mày
ở lâu hơn tao trong nhà, mày có biết họ là ai không?”
”Biết lắm chứ!” - con chó đáp - Cô ấy hay vuốt ve tôi, anh
chàng cho tôi một khúc xương, tôi chẳng cắn họ bao giờ!”
”Nhưng họ đến đây làm gì?” - người tuyết hỏi ”Họ là những kẻ vị hôn!” - con chó buộc xích nói - ”Họ sẽ
đi vào chuồng và gặm xương với nhau!”
”Hai người ấy có quan trọng như anh với tôi không?” người tuyết hỏi ”Họ cũng là những người chứ”, - con chó đáp - ”Khi người
ta mới sinh ra hôm qua, người ta chẳng biết gì nhiều. Nghe anh
nói, tôi nhận ra điều đó! Tôi thì tôi có tuổi rồi, tôi biết mọi
chuyện, tôi biết hết mọi người trong nhà này, và có một thời tôi
không nằm ở đây trong khí lạnh và bị buộc xích như thế này.
Oái! oái!”
”Lạnh thì tuyệt lắm chứ”, - người tuyết nói - ”Anh hãy kể
đi, kể nữa đi! Nhưng đừng có làm cho sợi giây xích kêu lẻng
kẻng, vì nghe tiếng ấy, tôi đến bị rãn nứt ra!”
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”Cẳng, cẳng!” - con chó giữ nhà sủa - ”Hồi ấy tôi còn là một
con chó con, nhỏ và dễ thương, họ bảo thế. Hồi ấy tôi nằm trên
một cái ghế nhung ở trong phòng nhà, tôi leo lên đầu gối mấy
ông chủ lớn, người ta hôn lên mõm tôi, người ta lau chân tôi
với một cái khăn tay thêu, họ gọi tôi là ”thương thương”, là
”em bé”, nhưng rồi tôi lớn lên quá, đối với họ, họ trao tôi lại
cho bà quản gia, tôi xuống ở dưới hầm nhà! Anh có thể từ chỗ
anh đứng, nhìn vào nơi tôi đã ở, anh có thể thấy cái phòng
trong đó tôi là chủ nhân ông, vì tôi ở với bà quản gia. Chỗ ấy dĩ
nhiên là khiêm tốn hơn ở trên kia, nhưng ấm cúng dễ chịu lắm.
Tôi không được vuốt ve và không bị bọn trẻ con lôi kéo, như ở
trên kia. Tôi cũng được nuôi dưỡng đấy đủ như lúc trước, còn
hơn nhiều nữa! Tôi có cái gối riêng, và cũng có cả một cái lò
sưởi, trong nhà này thì lò sưởi là nhất thế giới rồi đó! Tôi bò
hẳn xuống dưới lò, không ai nhìn thấy tôi được! Ồ! Cái lò sưởi,
tôi còn mơ đến nó. Gâu! Gâu!”
”Một cái lò sưởi mà đẹp đến thế kia ư?” - người tuyết hỏi ”Nó giống như cái gì?”
”Nó là vật trái ngược hẳn với anh! Nó đen vì than, nó có
một cái cổ cao, và một cái nồi bằng đồng. Nó ăn củi, lửa phừng
ra từ trong miệng nó. Phải đứng gần nó, sát vào nó, hay là ở
dưới mình nó, mới là vô cùng thích thú. À! ở chỗ anh đứng,
anh có thể thấy nó qua cửa sổ!”
Người tuyết nhìn, và quả thật nó thấy một vật đen, chùi láng
với một cái nồi bằng đồng, lửa cháy ở phía dưới. Người tuyết
có một cảm tưởng lạ lùng, nó chưa từng có, nhưng mọi người
đều biết, khi họ không phải là con người tuyết.
”Rồi sao anh lại từ bỏ cô ấy?” - người tuyết hỏi, nó nghĩ
rằng cái lò là một giống cái - ”Sao anh có thể rời được một nơi
như vậy?”
”Tôi bị buộc phải làm thế”, - con chó đáp - ”Họ vứt tôi ra
ngoài, và lấy xích buộc tôi lại. Tôi đã cắn vào chân một ông trẻ
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tuổi nhất, vì ông ta đã lấy lại khúc xương tôi đang gặm. Xương
đối với xương, tôi nghĩ vậy! Nhưng câu chuyện bị xem là xấu
xa, và từ đó tôi bị buộc xích, tôi mất đi cái giọng trong trẻo của
tôi. Anh có nghe giọng tôi khàn khàn đó không? Gâu! Gâu! thế
là hết!”
Người tuyết không nghe nữa, nó chỉ mải mê ngắm cái hầm
của bà quản gia, gian phòng có cái lò sưởi đứng trên 4 chân, và
trông to lớn như chính nó, con người tuyết.
”Sao trong mình ta kêu răng rắc kỳ quái thế này?” - nó nói ”Có bao giờ ta vào được trong kia không nhỉ? Đó là một ý
muốn vô tội, và những ý muốn vô tội chắc chắn được thực
hiện. Điều ấy là điều mong ước lớn, duy nhất của tôi, nếu nó
không thực hiện được thì thật là bất công. Tôi phải vào trong
đó, tôi phải kê sát mình vào cái lò ấy, dù tôi phải đập bể cửa
kính mà vào!”
”Không bao giờ anh vào đó được” - con chó buộc sợi xích
nói - ”nếu anh vào gần lò sưởi, thì anh sẽ tiêu tan hết, hết!
cẳng! cẳng!”
”Có thể nói bây giờ tôi cũng đã hết” - người tuyết nói - ”tôi
bị gãy ra làm hai, tôi nghĩ như vậy!”
Suốt ngày, người tuyết đứng nhìn vào gian phòng có lò sưởi,
qua cửa sổ. Đến lúc gần tôi, gian phòng trông lại càng quyến rũ
hơn. Gian phòng được lò sưởi chiếu sáng lên, một ánh sáng dịu
dàng không phải là ánh sáng mặt trăng, cũng không phải ánh
sáng mặt trời. Chỉ có cái lò sưởi mới phát ra thứ ánh sáng ấy,
khi nó được đốt lên. Nếu mở cửa ra, thì ngọn lửa ló ra, nó quen
như vậy rồi. Ngọn lửa đỏ ối chiếu lên bộ mặt trắng toát của
người tuyết, chạy thẳng xuống ngực người tuyết.
”Tôi không chịu nổi nữa!” - nó nói - ”Cái lò nó lè lưỡi ra dài
như thế này, trông thật là đẹp!”
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Đêm dài quá, nhưng không dài đối với người tuyết, nó mải
mê chìm trong ý nghĩ đẹp đẽ của nó, những ý nghĩ đông giá
đến kêu răng rắc.
Vào sáng sớm, các cửa sổ căn hầm đều bị đóng băng, những
đóa hoa băng giá đẹp nhất được vẽ lên các cửa sổ, đẹp quá sức
ao ước của mọi con người tuyết, nhưng các đóa hoa ấy lại che
mất lò sưởi. Các cửa kính không được chùi tuyết đi, người
tuyết không còn thấy được cái lò. Mọi vật kêu răng rắc, kêu
kẻo kẹt, thật là một thời tiết đáng lẽ làm cho người tuyết sung
sướng, nhưng người tuyết chẳng thấy sung sướng tí nào, nó
thiếu mất cái lò sưởi.
”Thật là một chứng bệnh đáng buồn cho một con người
tuyết” - con chó buộc xích nói - ”Tôi cũng có chứng bệnh như
vậy, nhưng rồi tôi vượt khỏi được, gâu! Gâu! Bây giờ thời tiết
sắp thay đổi rồi”.
Thời tiết thay đổi thật, mùa tan giá đã đến.
Giá tuyết tan, người tuyết cũng tan dần. Nó chẳng nói gì,
chẳng than phiền gì, và đó mới là một triệu chứng rõ ràng nhất.
Một buổi sáng, con người tuyết đổ sụp xuống. Một cái cán
chổi còn dựng đứng lên tại chỗ của nó, chính bọn con nít đã
đắp nên người tuyết quanh cái cán chổi ấy.
”Bây giờ thì tôi hiểu tâm trạng của nó rồi” - con chó buộc
dây xích nói - ”con người tuyết có cả cái cào lò sưởi trong
mình nó, cái cào ấy đã cựa quậy trong lòng nó, bây giờ thì nó
đã được yên thân rồi, gâu! gâu!”
Và rồi người ta cũng qua xong mùa đông.
”Gâu! gâu!” - con chó buộc xích sủa Và bọn con gái nhỏ trong nhà hát:
”Mọc lên, cây linh lan, tươi và xinh,
Hãy treo cái bao tay bằng len lên, hỡi cây liễu,
Chim én, chim cu, hát lên,

788
Mùa xuân đã đến, từ tháng hai!
Tôi cũng hát, hỡi chim cu, quých! quých!
Mặt trời ơi, hãy đến, đến mau!”
Rồi không còn ai còn tưởng nhớ đến con người tuyết nữa.
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”Một cái gì”
( ”Noget” )
”Tôi muốn thành một cái gì!” - người anh trưởng trong số 5
anh em nói - ”Tôi muốn có ích cho xã hội, một chức phận
khiêm tốn cũng được, nếu điều gì tôi làm là tốt, thì đó cũng là
một cái gì rồi đó. Tôi muốn đúc gạch, vật liệu ấy ai mà không
dùng đến! Như vậy là tôi đã làm được một cái gì rồi!”
”Việc ấy quá nhỏ mọn!” - người anh thứ hai nói - ”công
việc anh muốn làm ấy cũng như chẳng có gì đáng giá. Đó là
công việc của người thợ tiểu công nghệ, người ta có thể dùng
máy tốt hơn. Không, làm thợ nề, đó mới là làm một cái gì chứ,
và đó là nghề tôi đã chọn. Đúng là một nghề nghiệp, tôi sẽ gia
nhập một nghiệp đoàn, tôi sẽ trở thành một công dân, có huy
hiệu riêng và gian hàng riêng. Và nếu mọi việc tiến triển tốt
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đẹp, tôi sẽ có nhiều tên thợ phụ, người ta gọi tôi là ông chủ, vợ
tôi là bà chủ, đó mới là ”cái gì!””
Nghề ấy cũng chẳng đáng giá là bao!” - người thứ ba nói ”giai cấp ấy không phải là một giai cấp đáng kể, và trong thành
phố, biết bao nhiêu là hạng người, còn ở trên bọn chủ thợ nữa.
Anh có trở nên chủ thợ, thì anh cũng chỉ ở trong bọn lục đục
thường tình. Không! tôi sẽ biết có cái gì hơn thế nữa! Tôi sẽ là
nhà kiến trúc, tôi sẽ đi vào địa hạt của nghệ thuật, của tư tưởng,
tôi sẽ được liệt vào hạng cao nhất trong vương quốc của trí tuệ.
Tôi cũng biết rằng phải bắt đầu từ dưới thấp, tôi cần nói thẳng
ra như vậy. Bắt đầu làm phụ thợ nề, đầu đội cát két, mặc dù tôi
quen với cái mũ lụa, phải chạy đi tìm rượu bia và rượu mạnh
cho bọn phụ thợ, chúng sẽ mày tao với tôi, thật là khó chịu!
Nhưng tôi cứ tưởng tượng rằng tất cả mọi sự việc ấy chỉ là trò
hề trên sân khấu, trò chơi trá hình, ai muốn mang cái mặt nạ
nào cũng cứ tự do mang! Mai kia tôi muốn nói khi tôi đã thành
thợ phụ, tôi sẽ tiếp tục tiến lên, còn bọn khác, mặc kệ họ chứ,
đâu phải là việc của tôi! Tôi sẽ đi học, tôi học vẽ, tôi sẽ trở
thành kiến trúc sư - đó mới là ”một cái gì” khá lắm đây chứ!
Tôi có thể được mọi người kính nể, quan trọng, với một tí bổng
lộc nữa. Tôi xây cất, xây cất như bao nhiêu người đã làm trước
tôi, đó là ”một cái gì” mà người ta phải đếm xỉa đến. Đó, tất cả
những sự việc ấy, mới là ”cái gì” chứ!”
”Cái gì ấy, tôi chẳng màng đến!” - người thứ tư nói - ”tôi thì
tôi không muốn đi theo một con đường cũ nào cả, tôi không
muốn bắt chước ai, tôi sẽ là một thiên tài ở trên tất cả các anh.
Tôi sẽ tạo ra một thể pháp mới, tôi đưa ra một vài ý kiến mới
mẻ về công tác xây cất tân kỳ, hợp với khí hậu và vật liệu của
từng xứ sở, hợp với dân tộc tính, theo nhịp tiến của kỹ thuật
ngày nay, tôi thêm vào đó dấu hiệu riêng của thiên tài!”
”Nhưng nếu khí hậu và vật liệu chẳng có giá trị gì, thì thật là
đáng tiếc, vì các thứ ấy cũng có ảnh hưởng lắm!” - người em
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thứ năm nói - Dân tộc tính có lúc cũng đi đến chỗ kiểu sức,
không tự nhiên. Sự tiến bộ của thời đại có thể làm cho anh
thêm hốt hoảng, cũng như bọn trẻ bây giờ hoảng hốt đó. Tôi
thấy rằng tất cả các anh, không ai sẽ ra ”cái gì” hết, các anh có
nghĩ thế nào cũng thế thôi! Nhưng các anh muốn làm cái gì thì
cứ việc làm, tôi chẳng giống các anh đâu, tôi sẽ đứng ra ngoài,
tôi sẽ nghị luận về những gì các anh làm. Trong tất cả mọi sự,
đều có chỗ sai quấy, tôi sẽ chỉ trích và phân tích sự sai quấy ấy,
đó mới là làm ”cái gì” nên thân!”
Anh ta cứ vậy mà hành động. Mọi người đều nói về anh thứ
năm:
”Chắc phải có cái gì ở anh này! Một khối óc! Nhưng anh ta
chẳng làm gì hết! Nhưng chính vì chỗ đó mà anh là một ”cái
gì”!”
Ồ! Trên đây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng nó xảy ra
luôn khi mà cuộc đời này chưa chấm dứt.
Rồi sau đó, 5 người anh em ra sao? Chẳng ra gì hết. Hãy
nghe đây, đây là cả một câu chuyện.
Người anh cả, đúc gạch, thấy rằng từ mỗi viên gạch đúc
thành, lại rơi ra một đồng tiền, một đồng tiền nhỏ bằng đồng,
nhưng nhiều đồng như vậy gôm thành một đống lớn đẹp đẽ, và
khi người ta đem đồng ấy gõ cửa ông hàng bánh, ông hàng thịt,
ông thợ may, gõ đến ở đâu, thì cửa nơi ấy cũng mở ra, và người
ta có tất cả những gì người ta cần. Đó, những viên gạch đã cho
người ta như vậy. Có viên thì bị nát ra, hoặc bị nứt nẻ, nhưng
cũng vẫn có ích như thường.
Mụ Margrethe, một người đàn bà nghèo khổ, rất muốn xây
một gian nhà nhỏ trên mặt đường đê. Bà nhận được nhiều viên
gạch vụn, và cũng có vài viên gạch lành lặn, vì người anh cả
làm nghề đúc gạch, có chút lòng nhân. Mụ già tự mình xây lấy
gian nhà. Gian nhà bé nhỏ, cửa sổ thì xiêu vẹo, cửa lớn thì quá
thấp, và cái mái rợp rạ cũng không khá gì, nhưng đó cũng là
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một chỗ trú mưa, núp nắng, và ở đó, người ta có thể nhìn ra
mặt biển bao la vổ sóng vào chân đê. Những giọt nước mặn
tưới ướt căn nhà, và căn nhà kia vẫn còn tồn tại lâu sau khi
người thợ gạch đã từ trần.
Người anh thứ hai, anh biết nghề thợ nề, anh học nghề rất
thuần thục. Sau khi anh thi đậu thợ phụ, anh mang cái bao hành
trang lên lưng, và hát lên bài ca của giới thợ:
”Tuổi còn trẻ ta đi du lịch,
Sống xứ người vui thích vô cùng,
Nghề ta là một kho tàng,
Tuổi trẻ là một thiên đàng vui tươi,
Rồi sau đó quy hồi xứ sở,
Đã hứa lời với vị hôn thê!
Dô ta! thợ đã vào nghề,
Bàn chân thoăn thoắt, máy rè rè quay!”
Đời anh ta đúng như bài hát. Khi trở về, anh trở thành thợ
cả, anh xây nhà này đến nhà nọ suốt cả con đường. Con đường
trở nên đẹp đẽ, làm vinh dự cho cả thành phố. Tiền công xây
nhà đủ tạo cho anh một ngôi nhà riêng. Nhưng nhà làm thế nào
mà xây lên được? Hỏi chúng, chúng chẳng trả lời, nhưng mọi
người đều nói: Chính con đường này đã dựng lên ngôi nhà của
ông thợ cả đó - Ngôi nhà nhỏ, nền bằng đất nện, nhưng khi anh
đi vào với cô vợ chưa cưới, vừa đi vừa nhảy, thì nền đất trở nên
bóng loáng, và từ mỗi viên gạch mọc ra một đóa hoa, trông như
một tấm thảm dệt quý giá. Thật là một ngôi nhà xinh đẹp, va
một đôi tình nhân sung sướng. Lá cờ nghiệp đoàn phất phới
trước cửa, bọn thợ phụ và bọn học nghề hò reo tán tụng! Đó là
một cái gì rồi! Rồi anh chết đi, sự chết cũng là một cái gì!
Đến phiên anh kiến trúc sư, người anh em thứ ba. Anh bắt
đầu học nghề thợ mộc, đầu đội cát két và làm mọi việc vặt ở
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thành phố, rồi làm sinh viên trong trường kiến trúc, rồi trở
thành nhà kiến trúc đáng kính và có tiếng tăm.
Nếu các ngôi nhà trong con đường đã tạo cho anh thợ nề
một ngôi nhà riêng, thì con đường lại mang tên anh, nhà kiến
trúc, và ngôi nhà đẹp nhất lại được dành riêng cho anh, đó là
một cái gì rồi, và anh ta cũng là một cái gì với hàng chữ tước
hiệu dài dài trước và sau tên họ anh. Các con anh được xem là
con nhà dòng dỏi, và khi anh từ trần, bà vợ góa của anh cũng
trở nên một bà góa phụ kính nể - đó là một ”cái gì”! Tên anh
được ghi trên đầu đường, người ta đọc lên như một tên đường,
vâng, đó là một cái gì!
Và đây là vị thiên tài, người anh em thứ tư, người muốn tìm
ra một cái gì đặc biệt, độc đáo, với một tầng cao như thường,
nhưng tầng cao ấy sụp xuống, anh bị gảy cổ, dù sao anh cũng
có một đám tang lớn lao, với nhiều cờ xí nghiệp đoàn, với dàn
nhạc, với hoa đầy trên nhật báo và trên đường đi, với ba bài
điếu văn, bài này dài hơn bài kia, những danh dự ấy cũng làm
cho anh thỏa mãn, vì anh rất thích người ta nói đến anh. Một
tấm bia được dựng lên nấm mộ anh, tấm bia cao chỉ một tầng
thôi, nhưng đó âu cũng là một cái gì!
Vậy là anh cũng chết như ba người anh, nhưng người em út,
kẻ chỉ thích lý luận thôi, lại sống lâu hơn, điều ấy cũng hợp lý,
vì anh được có lời nói cuối cùng, và lời nói cuối cùng, đối với
anh, thật rất là quan trọng. Anh ta là cả một khối óc, mọi người
đều cho như vậy. Nhưng rồi anh cũng chết, và anh lên đến
trước cửa thiên đường. Bao giờ người ta cũng lên đó từng cặp.
Anh gặp một linh hồn khác cũng muốn vào cửa thiên đường,
linh hồn ấy là linh hồn của bà già Margrethe, có túp lều trên
mặt đường đê.
Anh thích lý luận tự bảo: ”Thật là một sự tương phản, khi
chiếc linh hồn khốn nạn kia lại cùng đi với mình đến đây”. Rồi
anh hỏi:
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”Hừ, bà là ai? hỡi bà già kia? Bà cũng muốn vào đây ư?”
Bà già chào lại một cách cung kính hết sức, vì bà tưởng ông
này chính là Thánh St. Peder đang hỏi bà.
”Tôi là một mụ già khốn khổ, không có gia đình, mụ
Margrethe, có túp lều trên mặt đường đê!”
”Hừ, bà làm gì ở cỏi dương gian?”
”Thật tình tôi chẳng có làm gì hết! Không có gì đáng được
lên đây! Đây chỉ là một hồng ân, nếu tôi được phép vào cửa
này!”
Anh hỏi thêm một câu, gọi là để hỏi cho vui, trong lúc chờ
đợi:
”Bà rời cõi thế cách thế nào?”
”Rời cách thế nào, tôi cũng chẳng hiểu nữa! Mấy năm sau
đây, tôi bị bệnh liên miên, chắc vì vậy mà tôi không rời khỏi
cái giường và đi ra ngoài trời lạnh. Mùa lạnh này thật là quá
nghiệt ngả, nhưng bây giờ thì tôi khỏi chịu cái lạnh ấy nữa. Có
hai ngày thật lạnh hết sức, không một ngọn gió, chắc Ngài
cũng biết rồi. Mặt biển gần bờ bị đóng băng cứng ngắt, mặt
băng dài rộng đến chân trời. Mọi người ở thành phố đều đổ xô
ra chơi trên băng. Có trò chơi người ta gọi là trượt tuyết, và vũ,
trên mặt tuyết, có âm nhạc và nhậu nhẹt. Nằm liệt trên giường,
tôi cũng vẫn nghe tiếng ồn ào ngoài đó. Và rồi, khi đêm đến,
trăng lên, nhưng nước triều chưa lên, nằm trên giường tôi nhìn
ra xa, xa trên bờ bể, xa tận chỗ trời và biển giao nhau, tôi bổng
thấy nổi lên một đám mây trắng kỳ lạ. Tôi nhìn, tôi nhìn vào
giữa chấm đen ở giữa đám mây, chấm đen ấy lớn lần lên. Tôi
biết sự kiện ấy có nghĩa gì rồi. Tôi đã già, tôi hiểu cái hiện
tượng ấy, mặc dù nó chẳng xảy ra nhiều lần. Tôi hiểu, và tôi
đâm hoảng! Trong đời tôi, tôi chỉ thấy cái hiện tượng ấy có hai
lần, và mỗi lần xảy ra, là tiếp theo ngay một cơn bão dữ dội, và
một trận lụt kinh khủng. Những tai ách ấy sẽ xảy ra bây giờ, và
sẽ làm chết hết các đám người đang chơi đùa, nhậu nhẹt ngoài
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kia. Già cả, trai gái của cả thành phố đang đùa giỡn trên bải bể
đóng băng. Ai sẽ báo động cho họ, vì có ai trông thấy và hiểu
rõ tai nạn này như tôi. Tôi hoảng sợ, tôi hình như lấy lại được
chút sinh khí mà tôi đã mất đi từ lâu. Tôi nhảy xuống giường,
chạy ra cửa sổ, nhưng sức tôi đã kiệt, tôi không thể đi xa hơn
nữa. Tôi mở cửa sổ ra, tôi thấy mọi người đang chạy nhảy trên
đám băng, tôi nhìn thấy cờ xí, tôi nghe bọn trẻ nhỏ la ó hoan
hô, thanh niên thiếu nữ đang ca hát, mọi người đang vui vẻ
quá, nhưng đám mây trắng cứ lên dần với chấm đen ở trong.
Tôi lấy hết sức la lên, nhưng không ai nghe tiếng tôi hết, tôi ở
xa quá. Chốc nữa, cơn bão sẽ nổi lên, mặt băng sẽ vở ra, và bọn
người kia sẽ bị chôn vùi, không một ai tránh khỏi. Ho không
nghe được tiếng la hét của tôi, và tôi cũng không thể đến gần
họ được. Làm sao đem họ vào bờ? Và Đức Chúa bổng làm cho
tôi nảy ra một ý nghĩ: Hãy đốt cái giường mình đi, thà để cho
nhà cháy còn hơn để cho cả đám người kia bị chết thảm khốc.
Tôi thắp đèn lên, tôi nhìn ngọn lửa đỏ, tôi cố gắng lê mình ra
khỏi nhà, nhưng hết sức lực rồi, tôi nằm ngay giữa cửa. Ngọn
lửa chạy theo tôi, tuôn ra các cửa sổ, leo lên đến mái nhà. Đám
người ngoài kia trông thấy, vội vàng kéo nhau chạy vào để
chửa lửa, cứu tôi, vì ai cũng tưởng rằng tôi đã bị chết cháy
trong ngôi lều. Tất cả đều chạy vào, không thiếu một ai. Tôi
nghe tiếng chân họ chạy, nhưng đồng thời tôi cũng nghe một
tiếng ầm vang dội, rồi tiếng nổ liên tiếp như tiếng súng đại bác.
Nước triều dâng lên, làm tan vỡ mặt băng, nhưng tất cả mọi
người đều đã vào đến chân đê. Ngọn lửa đã bao phủ trên mình
tôi, nhưng tôi đã đem mọi người ra khỏi cơn tai ách. Nhưng có
lẽ tôi không chịu nổi lạnh và sự khủng khiếp của tôi, vì vậy tôi
mới lên đây, trước cửa của thiên đường. Người ta nói rằng cửa
thiên đường cũng mở ra cho bọn nghèo khổ khốn nạn như tôi.
Với lại tôi không còn nhà cửa gì nữa ở trên mặt đường đê,
nhưng không phải vì lẽ ấy mà tôi được lên đây”
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Cửa Thiên Đường mở ra, và Thiên Thần mời bà già vào. Bà
đã mất đi một cọng rạ, một mảnh nhỏ của tấm đệm bà nằm, bà
đã dùng các thứ ấy để cứu sống đám đông người, những thứ ấy
bổng hóa thành vàng ròng, sợi vàng dài cuốn thành những vòng
tròn rực rỡ.
Vị Thiên Thần nói:
”Người có thấy những gì mà bà già đem đến đó không? Và
người, người đã đem theo cái gì? Phải, ta biết lắm, người chẳng
làm gì cả, cũng không tạo nên một viên gạch. Người nên trở lại
dưới đó, và gắng mang lên đây nhiều như bà già này. Điều
người sẽ làm, có thể tự nó không có giá trị gì, nhưng khi người
ta làm với tất cả tấm lòng của ta, thì cũng đã là một cái gì rồi
đó. Nếu người không thể trở về, thì ta cũng chẳng giúp gì cho
người được!”
Linh hồn bà nghèo khổ, người đàn bà trong ngôi nhà trên
mặt đê, van xin cho anh ta:
”Người anh của ông này đã cho tôi những viên gạch, và vôi
hồ vụn để xây được căn nhà tồi tàn của tôi, thật là một cái ơn
quá lớn lao đối với tôi, tôi quá nghèo mà! Tất cả những gạch
vụn ấy có thể xem như một viên gạch lành kể vào công đức của
ông này. Đó là một ân huệ cho ông, ông ấy rất cần đến ân huệ
ấy, vì đây chính là xứ sở của Thánh Ân!”
Vị Thánh nói với ông kia:
”Người anh của người, kẻ mà người chê là ngu si dốt nát,
người ấy đã làm lụng cần cù và khiêm tốn, chính người ấy đã
đóng góp cho người được lên đây. Bây giờ ở đây xem như
không có người, người chỉ được phép đứng ở ngoài đó, để suy
nghĩ, người chỉ có thể vào được cửa này khi người đã làm được
một việc thiện – ”một cái gì!””
Con người ưa lý luận nghĩ: ”Ta cũng có thể nói như vậy,
nhưng với lời lẻ văn hoa hơn”. Anh nghĩ vậy, nhưng không nói
ra lời, và đó cũng là ”một cái gì” rồi vậy.
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Ông Hoàng ác độc
( Den onde Fyrste )
Ngày xưa có một ông Hoàng ác độc và kiêu ngạo, ông chỉ
muốn thôn tính hết mọi xứ sở trên quả đất, và gieo lên sự kinh
khủng khi nghe đến tiếng ông, ông xông pha trong lửa, trong
gươm, đoàn quân ông dẫm nát lúa mì trên đồng, đốt cháy nhà
của người dân, ngọn lửa đỏ liếm lên lá cây, làm cho trái cây
chín nhừ trên cành cháy đen. Biết bao nhiêu bà mẹ đi trốn chạy
với đứa con nhỏ đang bú, ẩn núp sau bức tường bốc khói, bọn
lính đi sục tìm họ, và nếu tìm được bà mẹ cùng với đứa con, thì
bao nhiêu sự đùa thích ác độc được diễn ra. Quỹ sứ ác nghiệt
cũng không thể làm hơn bọn lính ấy được. Nhưng ông Hoàng
thì cho rằng đó là điều cần thiết. Ngày qua ngày, uy lực của
ông càng tăng lên, tên ông được tất cả kính sợ, và ông thành
công luôn luôn trong mọi hành động. Trong các thành phố
chiếm được, ông vơ vét hết kho tàng vô giá. Trong kinh đô của
ông, từng đống bảo vật chất chồng, không có nơi nào giàu có
hơn nơi đó. Ông cho xây lên những lâu đài đồ sộ, những ngôi
nhà thờ, những cửa tam quan, và người ta khi trông thấy những
sự huy hoàng ấy, đều phải nói: ”Thật là một ông Hoàng sang cả
uy quyền nhất!”
Người ta không nghĩ đến bao nhiêu sự cơ cực ông gieo lên
cho các nước khác, người ta không nghe tiếng thở dài và tiếng
kêu khóc dấy lên từ các thành phố bị tiêu hủy.
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Ông Hoàng ngắm đống kho tàng, những đền đài lộng lẩy
của ông, và ông cũng nghĩ như đám đông: ”Thật là một ông
Hoàng uy dũng cao sang nhất! Nhưng ta còn muốn hơn thế
nữa! Ta muốn nhiều lắm! Không được có một uy quyền nào
lớn bằng ta, đừng nói là hơn ta nữa!”
Rồi ông đi đánh các nước láng giềng, ông thắng tất cả. Ông
đem các ông Vua bị bại trận cột vào xe ông, bằng xích vàng
ròng, kéo đi dạo khắp các đường phố. Khi ông ngồi vào bàn ăn,
các ông Vua kia phải ngồi dưới đất, dưới chân ông và chân các
cận thần, và phải lượm từng miếng bánh các vị ấy vất xuống
cho.
Ông bèn cho dựng tượng ông trên các công viên và trong
điện các Vua khác, ông cũng muốn dựng tượng ông trước các
nhà thờ, ngay trong Thánh Đường. Nhưng các vị Linh Mục
nói:
”Thưa Ngài, Ngài là lớn, nhưng Chúa còn lớn hơn. Chúng
tôi không dám!”
”Được”- ông Hoàng ác độc nói - ”rồi ta sẽ thắng cả Chúa
cho mà xem!”
Trong tâm trạng kiêu ngạo và điên rồ ấy, ông sai làm một
chiếc xuồng nhỏ kỳ dị, để có thể đi lại trên không trung. Chiếc
xuồng ấy đủ màu sắc rực rỡ như đuôi con công, có vô số con
mắt, nhưng mỗi con mắt là một nòng súng, Ông Hoàng ngồi
giữa chiếc tàu ấy, và ông chỉ cần bấm trên một chiếc lông là
hàng ngàn viên đạn bay ra, rồi các khẩu súng ấy tự động lập
đạn lại đầy đủ như trước. Trăm con chim ưng vạm vỡ được
buộc vào trước chiếc tàu, và ông Hoàng bay lên mặt trời.
Quả đất nằm dưới xa kia, ban đầu còn trông thấy núi rừng
trông như một đám ruộng cày, từng đám xanh lố dạng dưới các
mô đất cày, rồi quả đất trông như một bản đồ bằng phẳng, rồi
cuối cùng quả đất bị mây mù che mất. Đàn chim ưng lên càng
lúc càng cao. Chúa liền phái một trong vô số Thiên Thần của
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Ngài đến, ông Hoàng ác lập tức bắn ngàn viên đạn chống lại vị
Thiên Thần ấy, nhưng đạn trượt trên bộ cánh lóng lánh của
Thần, như những giọt nước rơi. Một giọt máu độc nhất từ trên
một cái lông cánh, rơi xuống chiếc thuyền của ông Hoàng. Giọt
máu dính vào đó, đè nặng như hàng ngàn tạ chì, kéo chiếc
thuyền rơi xuống đất. Cánh hùng mạnh của đàn chim ưng bị
gãy lìa, gió thổi trên đầu ông Hoàng, và bao nhiêu những làn
khói bốc lên từ các thành thị đã bị tiêu hũy, bổng biến ra hình
dáng những con vật dữ tợn, giống như những con tôm dài hằng
dặm, dang càng to lớn về phía ông Hoàng. Trông như những
tảng núi đá tan vỡ và những con rồng khạc ra khói lửa. Ông
Hoàng nằm dài ngất ngư trong chiếc tàu, chiếc tàu cuối cùng bị
móc vào các cành cây lớn trong rừng.
”Ta muốn thắng Chúa!” - ông Hoàng nói - ”Ta đã thề vậy,
và ý của Ta sẽ thực hiện được!”
Trong 7 năm sau, ông chế tạo ra nhiều chiếc tàu kỳ dị để
bay trong không khí. Ông sai rèn thép cứng làm thành những
tia lửa mạnh, vì ý ông muốn phá vỡ thành trì của nhà Trời. Ông
động viên trong tất cả các nước dưới quyền thống trị của ông,
những đoàn quân hùng mạnh, dàn ra hằng nghìn dặm, khi được
sắp thành hàng đông đúc. Tất cả các đoàn quân ấy được đưa
lên những chiếc tàu kỳ dị kia, ông Hoàng cũng sắp sửa lên tàu
của ông, thì Chúa liền phái đến một bầy ruồi muỗi, một bầy
nhỏ thôi, nó kêu vo vo chung quanh ông, chích vào mặt và tay
ông. Tức mình, ông tuốt gươm ra, múa vung lên, nhưng chỉ
chém vào không khí, không sao động đến mình đàn ruồi, muỗi
ấy. Ông liền sai đem đến nhiều tấm thảm quý, ông định bao
mình kín đáo trong thảm, để cho nọc bầy muỗi không thể đâm
tới da thịt ông. Ông cho thi hành như vậy. Nhưng có một con
muỗi lọt được vào đuôi tấm thảm bên trong, chui vào lỗ tai
ông, chích ông. Ông thấy đau như phỏng lửa, chất độc xông lên
đến óc ông, ông vùng vẩy, vứt tất cả các tấm thảm, rồi nhảy
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tửng lên, trần như nhộng, trước mặt bọn lính thô lỗ. Bọn này
chế diễu ông Hoàng điên, kẻ muốn lên đánh cả Chúa, và rốt
cuộc bị hại bởi một con muỗi nhỏ độc nhất.
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Nàng trinh nữ của miền băng giá
( Isjomfruen )
I - Bé Rudy
Chúng ta hãy đến thăm Thụy Sĩ, hãy nhìn cái xứ rừng núi
lộng lẩy ấy, các khu rừng mọc lên trên các tảng đá gập ghềnh.
Hãy đi lên những đồng ruộng tuyết lóng lánh, rồi đi xuống
trong các đồng cỏ xanh, nơi sông và suối chạy quanh co, tiếng
kêu ầm ầm, như chúng sợ phải ra biển quá sớm, và mất liền đi
trong đó. Mặt trời hun nóng trong thung lũng sâu, mặt trời đốt
nóng trên kia, trên những đống tuyết cứng, sáng rực, và trở
thành những dòng tuyết băng cuồn cuộn, những tảng băng
chồng chất. Có hai tảng như vậy, trong những đèo núi rộng,
ngay dưới chân các ngọn Schreckhorn và Wetterhorn, gần
thành phố nhỏ Grindelwald. Các tảng băng ấy trông thật ngoạn
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mục, vì vậy nhiều du khách xa lạ đến đó vào mùa hè, từ tất cả
mọi nơi trên thế giới, họ đến trên những ngọn núi cao đầy
tuyết, họ đến từ bên dưới, từ các thung lũng sâu, và phải trèo
leo hàng giờ, càng lên cao, họ thấy các thung lũng càng sâu
thêm, họ nhìn như từ trong chiếc thúng của khinh cầu. Trên
đầu du khách, mây dăng mắc như những tấm màn khói nặng và
dày, móc lên đỉnh núi, trong lúc ở dưới thung lũng, nơi rải rác
bao nhiêu là túp nhà xam xám, một tia nắng mặt trời còn chiếu
sáng, và tô đậm một khoảng xanh đẹp đẽ trông như trong suốt.
Nước chảy ỳ ầm, rào rào và rúc rích dưới kia, nước chảy thành
thác và hát lên ở trên kia, ở đó, dòng nước trông giống như một
dải lụa bay chập chờn dọc theo tảng đá. Hai bên con đường lên
núi, những ngôi nhà bằng gỗ được dựng lên, mỗi ngôi nhà có
một thửa vườn nhỏ trồng khoai tây, món ăn cần thiết, vì trong
nhà có nhiều miệng ăn, con cái đông đảo, người nào cũng ăn
mạnh. Từ trong các ngôi nhà ấy, bọn trẻ con tuôn ra, nhung
nhúc, bao quanh các khách lạ đi xe hoặc đi bộ. Bầy trẻ con ấy
làm thương mãi đó, bọn nhỏ trình ra và bán những ngôi nhà
mát cắt bằng bìa rất đẹp, giống như các ngôi nhà xây trên núi ở
đây. Trời mưa hay nắng, bọn trẻ con vẫn đến với các hàng hóa
của chúng. Đã từ trên 20 năm nay hay hơn nữa, thỉnh thoảng,
có một đứa bé đơn độc, đến đó bán hàng. Nó có bộ mặt nghiêm
nghị, hai tay nó ôm cứng một cái hộp gỗ, như sợ bị rơi mất đi.
Chính vì cái vẻ nghiêm trang, và thân hình bé nhỏ của cậu, đã
khiến cho nhiều người để ý đến cậu, và gọi cậu, nhờ đó cậu
buôn bán được nhiều thuận lợi, chính cậu cũng không ngờ
được.
Trên núi cao, là nhà người cậu của đứa bé này, ông làm
nghề cắt bìa làm các ngôi nhà mát xinh đẹp, ở tại nhà ông có
một cái tủ cũ đựng đầy đồ vật tiện: những cái kềm kẹp hột trái
cây, những con dao, những cái thìa, và những cái hộp có cành
lá và con nai đang nhảy nhót, trong tủ ấy, có đủ các thứ làm vui
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mắt trẻ con, nhưng thằng nhỏ, tên là Judy, lại nhìn một cách
thèm muốn, khẩu súng cũ treo trên sà nhà. Nó sẽ được khẩu
súng ấy, về sau nầy, cậu nó nói, nhưng nó phải lớn lên và đủ
sức mạnh đã mới dùng súng này được.
Dầu nhỏ bé, đứa trẻ vẫn phải giữ bầy dê, và nếu leo trèo giỏi
như các con thú vật ấy là một đức tính cần thiết cho người chăn
dê, thì đứa bé ấy là một tên chăn dê giỏi.
Nó leo lên quá cao, nó thích lấy các tổ chim trên ngọn cây,
nó thích mạo hiểm và gan dạ, nhưng người ta chỉ thấy nó mỉm
cười khi nó đến gần ngọn thác réo ầm ầm, hay là khi nó thấy
một trận tuyết băng. Không bao giờ nó chơi với bọn trẻ con
khác, nó chỉ đến với chúng mỗi khi cậu nó sai nó xuống dưới
kia để buôn bán, Rudy chẳng hề để ý đến ai, nó chỉ thích đi lại
một mình trong núi, và leo trèo, hay là ở trong nhà cậu nó,
nghe ông kể lại thời xưa, hoặc nhắc đến dân xứ Meiringen, gần
chỗ nó ở. Những người ấy không phải ở nơi đấy từ thuở khai
thiên lập địa, - ông nói - họ là những kẻ di cư, họ đến từ các xứ
trên phương bắc xa xôi, nơi giòng giống họ ở, nơi người ta gọi
là ”xứ Thụy Điển”. Phải là nhà thông thái mới biết điều ấy,
Rudy ý thức được như vậy, và sự hiểu biết của nó được tăng
gia nhờ sự giao thiệp tốt, - với bầy gia súc ở trong nhà - có một
con chó lớn, Ajola, một gia sản do ông cha của Rudy để lại, và
một con mèo, chính con vật này rất quan trọng đối với Rudy, vì
nó dạy cho Rudy cách leo trèo.
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”Đến với tao trên mái nhà!” - con mèo nói, nó nói vậy một
cách rõ ràng dễ hiểu, vì khi người ta còn là đứa con nít chưa
biết nói, thì người ta rất hiểu bọn gà, vịt, chó và mèo, chúng nói
với ta dễ hiểu bằng cha mẹ chúng ta, miễn là chúng ta còn là
đứa trẻ con nhỏ nhít. Đến cái gậy của ông nội cũng biết hí lên,
trở thành con ngựa, với đầu, chân và đuôi. Ở vài đứa trẻ con, sự
hiểu biết ấy mất đi chậm hơn các trẻ con khác, người lớn cho
rằng mấy đứa ấy là chậm tiến, chúng cứ ở trạng thái trẻ con lâu
quá! Người ta nói bao nhiêu là điều!
”Này Rudy, bọn mình lên mái nhà đi!” - đó là một trong
những lời nói đầu tiên của con mèo mà Rudy hiểu -”người ta
nói rằng mình sẽ té xuống đất, đó chỉ là một sự tưởng tượng
của họ, đâu có té xuống được, nếu mình không sợ té! Này, hãy
đặt cái chân trước như thế này, chân kia như thế này! Tiến lên
bằng hai chân trước! Con mắt phải nhìn cẩn thận, chân phải
mềm mại! Nếu có một cái lỗ, nhảy qua đi, trụ cho vững, như
tao đây!”
Rudy cũng làm như vậy, theo cách đó, nó thường lên mái
nhà với con mèo, ngồi lên ngọn cây với nó, leo lên trên bờ tảng
đá, nơi đó con mèo không lên!
”Lên cao nữa! Cao hơn nữa!” - cây lớn và bụi bờ nói - ”Cậu
có thấy bọn tôi trèo không, và đứng vững như thế này, dù là
đứng trên đầu mõm tảng đá!”
Rồi Rudy lên đến đỉnh núi, thường thường là trước khi mặt
trời lên đến đó, nó giải khát bằng không khí trong sạch và bổ
dưỡng của núi cao, thứ nước uống chỉ có Chúa mới biết cách
soạn, con người vẫn biết được công thức của thứ nước ấy:
hương thơm trong sạch của cỏ rừng, và của cây húng cay của
thung lũng, và cây xạ hương thảo. Những gì nặng nề đều bị thu
hút trong đám mây, rồi mây tỏa xuống trên rừng bách, tinh hoa
của các thứ hương trở thành không khí nhẹ và lành, đó là thứ
nước uống vào buổi sáng của Rudy.
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Xạ tuyến của mặt trời, con gái tốt lành của mặt trời, hôn lên
má cậu, cậu sợ bị chóng mặt không dám đến gần, và những con
én trên mái nhà người cậu, có ít nhất là 7 tổ, bay lên tận nơi cậu
đứng, và bầy dê hát lên: ”Chúng ta và cậu bé! Cậu bé với
chúng ta!”. Bầy dê đem đến cậu lời chào của gia đình, cả đến
của hai con gà mái, hai con vật mà cậu Rudy ít giao thiệp nữa.

Còn nhỏ như vậy, cậu đã đi du hành, trải qua một con đường
dài đối với đứa bé miền núi. Cậu sinh ra trong tổng Wallis, rồi
được đưa lên ở đây, trên miền núi. Vừa rồi, cậu đã đi đến tận
dãy Staubbach, uốn éo như một giải lụa bạc trong không trung
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trước ngọn núi Trinh nữ phủ tuyết trắng xóa. Cậu còn đến
Grindelwald, bên ngọn núi tuyết lớn, nhưng đó là một câu
chuyện buồn, vì mẹ cậu chết đi ở đó, chính ở nơi đó, mà niềm
vui trẻ con của bé Rudy đã mất đi. Khi nó còn là một đứa bé 1
tuổi, nó cười nhiều hơn là khóc, mẹ nó viết lại như vậy, nhưng
từ khi nó đến ở trong đường nẻ đầy tuyết băng, tánh tình nó trở
nên khác hẳn. Ông cậu ít khi nói đến chuyện đó, nhưng tất cả
miền núi đều biết hết.
Theo chúng ta biết, thì cha cậu Rudy trước kia là cưỡi ngựa
đưa thư, con chó lớn trong nhà thường đi theo ông trên con
đường từ Simplon đến hồ Genfer. Trong thung lũng sông
Rhone, tại tổng Wallis, gia đình bên nội Rudy còn ở đó, chú
cậu là một ông thợ săn nai lành nghề, và là một nhà hướng đạo
có tiếng. Rudy mất cha, lúc mới lên 1 tuổi, mẹ cậu muốn đem
đứa nhỏ về ở trong gia đình bà ở Oberland. Cha bà ở cách
Grindelwald chừng vài tiếng đồng hồ. Ông làm nghề điêu khắc
gỗ, và cũng đủ sống.
Vào tháng 6, bà mẹ mang đứa con nhỏ đi bộ với hai gã thợ
săn nai, qua ngả Gemmi, đến Grindelwald. Đoàn người đã đi
được một đoạn đường dài, đã đến trên cao ở cánh đồng tuyết từ
đó đã trông thấy thung lũng nơi sinh thành của bà với nhiều
mái nhà rải rác bà đã biết, chỉ còn chịu khó vượt qua đỉnh một
ngọn băng hà.
Tuyết trải dài, tuyết mới rơi, che lấp một kẻ nứt giữa núi. Kẻ
nứt lưng chừng không đến tận dưới đáy sâu có tiếng gầm của
dòng nước, nhưng kẻ nứt ấy lại sâu hơn một thân người.
Người đàn bà trẻ mang đứa con, bị rơi vào kẻ nứt ấy và mất
tích, không ai nghe được một tiếng la, một tiếng thở dài, nhưng
nghe tiếng đứa bé khóc. Phải trên một giờ, hai người đồng
hành mới xuống đến ngôi nhà gần nhất, mượn giây và sào để
lên lại mà cứu người bị nạn, nếu còn cứu được. Rất khó nhọc
họ mới kéo lên từ đáy kẻ nứt hai cái xác người. Họ dùng đủ
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mọi cách để cứu cấp, nhưng chỉ làm tỉnh lại được đứa bé, chứ
không cứu sống được mẹ nó. Vì vậy ông ngoại già nua chỉ
nhận được tại nhà ông một đứa cháu thay vì đứa con gái. Đứa
bé cười nhiền hơn khóc, nhưng từ đó nó quên đi tiếng cười, sự
thay đổi xảy ra từ cái đường nứt trong băng hà, trong nổi lạnh
lẻo, trong cái thế giới kỳ quái của tuyết giá, nơi các linh hồn
đày đọa bị nhốt chặt cho đến ngày chung thẩm, theo như truyền
thuyết của người dân Thụy Sĩ.
Cũng giống như dòng thác đóng băng chảy ầm ỉ, kéo theo
những tảng băng như chai xanh, dãy băng hà trải dài, với nhiều
tảng băng lớn chồng chất lên nhau. Dưới đáy sâu, dòng nước
lớn gầm thét, mang theo băng và tuyết tan ra thành nước.
Nhiều lỗ sâu, nhiều đường nứt to lớn được tạo ra trong đó,
quang cảnh trông như một tòa lâu đài bằng ve chai kỳ diệu, nơi
trú ẩn của Nữ Thần Tuyết, bà Hoàng Hậu của băng hà. Bà giết,
bà nghiền nát, bà vừa là con gái của không khí, và là vị Vua
đầy quyền lực của con sông, vì vậy bà có thể leo nhanh như
con nai lên đến đỉnh cao của núi tuyết, nơi mà chính những
người leo trèo can đảm nhất cũng cần phải tiện nhiều cấp bực
trong tuyết mới leo lđược. Nàng bay lên một nhánh mềm của
cây bách, nàng đi xuống tận con sông gầm thét tung hoành,
nàng nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác, mái tóc tuyết của
nàng tung bay quanh mình nàng, và tấm áo xanh lơ của nàng
chiếu long lanh như nước trong các hồ sâu xứ Thụy Sĩ.
”Nghiền nát! Nắm chặt! Ta là sự uy mãnh!” - nàng nói ”Người ta đã đánh cắp của ta một đứa con nít, một đứa bé ta đã
ban cho nụ hôn, nhưng không phải nụ hôn chết chóc. Bây giờ
nó đã trở lại với loài người, nó chăn dê trên núi, nó trèo, nó leo,
cao, cao hơn nữa, xa hơn những kẻ khác, xa ta rồi! Nó là của
ta, ta sẽ lấy lại nó!”
Rồi Trinh Nữ Tuyết giao phó cho Thần ”Chóng Mặt” nhiệm
vụ ấy.
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Vào mùa hè, trong màu xanh của cây lá, nơi cây húng cay
mọc, khí hậu quá nóng đối với Trinh Nữ Tuyết. Thần Chóng
Mặt leo lên cao ẩn kín. Một vị Thần Chóng Mặt, rồi ba vị đến.
Thần Chóng Mặt có nhiều anh em, cả một bầy. Nữ Thần Tuyết
chọn vị Thần mạnh nhất trong đám anh em đông đảo đang làm
việc trên các tòa nhà cao, và trong thiên nhiên. Họ đặt trụ sở
trên thang gác cao, và trên lan can tháp. Họ chạy như những
con sóc dọc theo bờ các tảng đá, họ nhảy ra ngoài, họ đạp chân
trong không khí như người bơi đạp chân trong nước, họ kéo kẻ
bị nạn vào trong khoảng không, và xô kẻ ấy xuống. Thần
Chóng Mặt và Trinh Nữ tuyết, cả hai nắm bắt con người như
thứ bạch tuột bắt giữ tất cả những gì động đậy quanh nó.
”Ừ, hãy bắt nó cho ta!” - Thần Chóng Mặt nói - ”Ta thì ta
không bắt được! Con mèo, con vật khốn nạn dạy mánh khóe
cho nó! Cái thằng con của người ấy, nó có sức mạnh làm cho ta
sờn lòng, ta không thể nắm được thằng ranh con ấy khi nó đeo
lên cành cây trên vực thẳm, ta muốn làm nhột dưới gan bàn
chân nó, hoặc xô nó vào khoảng không, nhưng thảy đều vô
ích!”
”Chúng ta có thể làm được!” - Trinh Nữ Tuyết nói -”các anh
và tôi hợp sức lại. Ta! Ta mà!”
”Không, không!” - tiếng vang vọng của chuông nhà thờ
trong núi đáp lại - nhưng tiếng vang ấy phát ra từ tiếng hát, đó
là ngôn ngữ, là một hợp ca của nhiều vị Thần Linh của thiên
nhiên, liên hợp, dịu dàng, đầy tình thương, chính nó là các cô
con gái của tia sáng mặt trời. Chiều chiều, các cô họp lại thành
vòng tròn trên các đỉnh núi, dang rộng cánh hồng, lóng lánh
sáng, càng lúc càng ửng hồng theo mặt trời lặn. Những đỉnh
cao núi Alperne sáng rực lên, người ta gọi cảnh tượng ấy là
”Núi Alperne lên lửa”. Khi mặt trời đã khuất, các cô lên tận
đỉnh núi, trên tuyết trắng, ngủ cho đến khi mặt trời lại mọc, và
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xuất hiện lại. Các cô thích nhất là hoa, bướm, và con người,
trong đám người này, các cô đã chọn lựa đặc biệt đứa bé Rudy.
”Các người không bắt nó được đâu! Không bắt nó được
đâu!” - mấy cô tia nắng mặt trời nói ”Ta đã từng bắt những người lớn hơn và mạnh hơn!” - Trinh
Nữ Tuyết nói Và những cô con Mặt Trời ca lên bài hát về người du hành
có cái áo choàng bị cơn lốc mang đi trong luồng gió mạnh.
”Gió mang tấm áo choàng, chứ đâu mang đuợc người! Con
người ấy, các người con của Sức Mạnh, các người có thể nắm
lấy được, chứ không bắt giữ được. Con người ấy mạnh hơn,
khôn và tinh ranh hơn chúng mình. Ông ta lên cao hơn Mặt
Trời, cha của chúng ta! Con người ấy có lời phù chú khuất
phục gió và nước, buộc các thứ ấy phải phụng sự và vâng lời
ông ta. Các người, các người đỡ bớt gánh nặng làm cho ông ta
khó chịu, và rồi ông ta sẽ lên cao hơn nữa!”
Bản hợp ca của các tiếng chuông hát lên như vậy - Và vào
các buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ nhỏ độc nhất
trong ngôi nhà ông cậu, đến tận đứa bé đang ngủ. Các cô con
gái của mặt trời hôn cậu, muốn làm cho nóng lên để tan đi, mất
đi vết hôn mà Trinh Nữ băng giá đã in vào hồn cậu, lúc cậu
nằm lịm đi trong vòng tay của mẹ cậu, dưới đường nứt sâu
trong núi tuyết, cậu đã được cứu sống như nhờ một phép lạ.

II- Đổi chỗ ở
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Bây giờ Rudy đã được 8 tuổi, cậu của nó trong thung lũng
sông Rhone phía bên kia dãy núi, muốn đem đứa bé về ở với
chú. Ở đó, đứa bé có thể học hành thêm, và tiến bước trên
đường đời. Ông ngoại cậu cũng hiểu điều ấy, và không giữ cậu
lại.
Rudy sẽ ra đi. Cậu sẽ từ biệt ông ngoại, và các người khác,
trước hết là Ajola, con chó già.
”Cha cậu là cởi ngựa đưa thư, lúc đó tôi là con chó của
trạm” - Ajola nói - ”Cha cậu và tôi lên lên xuống xuống, tôi
biết bọn chó và người nữa, ở bên kia dãy núi. Tôi không có
thói quen nói nhiều, nhưng bây giờ là lúc chúng ta không còn
nói chuyện với nhau nhiều nữa, tôi xin nói nhiều hơn ngày
thường. Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện tôi đã nghiền
ngẫm lâu rồi. Tôi không hiểu chuyện ấy, cậu cũng sẽ không
hiểu, nhưng cần gì, chuyện ấy cho tôi biết rằng tất cả mọi sự
trong đời này, đều không được phân chia đồng đều, cho loài
chó cũng như cho loài người. Không phải ai sinh ra cũng được
ngồi trên đầu gối, và uống sữa bằng thìa. Tôi thì không quen
các cách ấy, nhưng tôi có thấy một con chó nhỏ đi bằng xe thơ,
chiếm một chỗ ngồi như người, bà chủ hay là ông chủ kia, có
mang theo một chai sữa, bà chủ cho con chó ấy uống sữa, ông
chủ có bánh bít-quy, nhưng không thèm ăn, chỉ ngửi qua thôi,
rồi bà chủ ăn hết. Tôi chạy trong bùn bên cạnh chiếc xe, tôi đói
như một con chó có thể đói, tôi nhai đi nhai lại ngồi lên đầu gối
và đi trên xe, thì người ta cũng có thể tự thu xếp lấy đuợc, tôi
cũng vậy, dù có sủa hay ngáp mấy cũng vậy thôi.
Đó là diễn văn của Ajola, Rudy ôm cổ nó, hôn lên cái mõm
ẩm ướt của nó, rồi ôm con mèo lên tay, nhưng con mèo lại nổi
giận:
”Cậu quá mạnh đối với tôi, tôi không thể cào vào cậu được!
Cậu hãy leo lên đỉnh núi, tôi đã dạy cho cậu cách leo trèo rồi!
Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ té, thế là cậu leo vững rồi đó!”
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Rồi con mèo bỏ chạy, vì nó không muốn cho Rudy trông
thấy cặp mắt ướt vì buồn.
Bầy gà mái chạy trên sàn nhà, một con đã mất đi cái đuôi
của nó, một ông hành khách, tự cho là nhà săn bắn, đã chặt
đuôi của nó bằng một phát súng, vì đã trông lầm con gà mái là
một con mồi.
”Rudy sẽ đi qua bên kia núi!” - một con gà mái nói ”Cậu ta chạy mãi, tôi không thích những lời từ giã!” - con
khác nói - Rồi bầy gà khệnh khạng chạy đi.
Rudy cũng đến từ biệt bầy dê, chúng kêu lên:
”Hãy đem bọn tôi theo với, mê! mê!”.
Thật là buồn.
Hai người hướng đạo thạo đường trong làng vừa vặn sắp đi
qua dãy núi, họ muốn qua bên phía Gemmi, Rudy đi theo họ,
cậu đi bộ. Thật là một chuyến du hành rất khó nhọc, đối với
đứa bé nhỏ như cậu, nhưng cậu vạm vỡ, và có một tấm lòng
can đảm vô biên.
Bầy chim én bay theo cậu một đổi đường: ”Chúng ta và nó!
Nó và chúng ta!”, bầy én hót. Con đường đi qua sông
Lutschine xáo động, phát ra nhiều ngọn thác nhỏ, xuyên vào eo
núi tuyết Grindelwald. Nhiều thân cây ngã, và những tảng đá to
gãy ngang, được dùng làm cầu ở đây. Những cây ấy trước kia ở
trong rừng cây trăn, đi lần lên núi, gần nơi khoảng núi tuyết rời
sườn núi, rồi trôi trên các tảng đá băng, hay len lỏi qua các khối
ấy. Rudy phải bò từng đoạn, đi từng đoạn đường. Mắt cậu sáng
lên vì sung sướng. Cậu đi với đôi giày leo núi đế sắt, bước chân
vững vàng, như muốn in lại dấu giày trên đường đi. Bờ đất đen
do ngọn thác núi đổ lên trên núi tuyết, làm cho núi này như
biến thành chất thạch khói, những lớp băng giá xanh lục, sáng
như gương, vẫn chiếu qua lớp đất đen ấy. Đoàn người phải đi
quanh mấy cái hồ nhỏ, bị ép giữa các tảng băng giá chồng chất
lên nhau, trong lúc đang đi, họ đến gần một khối đá trắng to
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lớn chênh vênh bên bờ vực núi tuyết. Tảng đá mất thăng bằng,
rơi xuống, lăn long lóc, tiếng vang dội lên từ dưới đáy vực sâu.
Họ đi lên, lên mãi. Núi tuyết băng vẫn trải dài lên chiều cao,
khi trông thấy một trong những tảng đá tuyết chồng chất lộn
xộn, giữa những khối đá cheo leo gập ghềnh, Ruby bổng nhớ
lại câu chuyện người ta đã kể lại, câu chuyện mẹ con cậu bị rơi
xuống vực sâu lạnh gía, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trí nhớ
của cậu thôi, rồi mất biến đi, tưởng chừng như một trong
những câu chuyện khác cậu đã từng nghe kể lại. Lắm lúc, mấy
người đồng hành tưởng rằng đứa bé không leo lên được, họ
liền nắm tay cậu, để kéo lên, nhưng cậu không mệt, trên băng
giá, cậu vẫn đi đứng vững vàng như một con nai. Đoàn người
đi đến một khúc đường đá lởm chởm, qua những tảng đá trơn
không rêu, rồi đi giữa những cành cây bách lùn, rồi lại đến trên
đồng cỏ xanh, cảnh vật luôn luôn thay đổi, luôn luôn mới.
Chung quanh, sừng sửng dựng lên những hòn núi tuyết, cậu
cũng như bọn trẻ con ở đây đều biết tên ”Trinh Nữ”, ”Thầy
Tu” và ”Cánh nhạn”. Chưa bao giờ Rudy lên cao như thế, chưa
bao giờ cậu bước lên mặt biển tuyết mênh mông như thế. Biển
tuyết trải dài, với những đọt sóng bất động, gió thổi bay đi vài
mảng tuyết, như gió làm tung lên bọt sóng trên biển khơi.
Nhuưng ngọn núi tuyết giá như nắm lấy tay nhau, mỗi ngọn là
một tòa lâu đài bằng chai của Trinh Nữ Tuyết, mà quyền uy và
ý chí là bắt về chôn. Mặt trời nóng ran, tuyết lóng lánh như rải
rác ánh kim cương xanh trắng rực rỡ. Vô số côn trùng, nhất là
bươm bướm và ong, nằm chết cứng trên tuyết, chúng đã mạo
hiểm bay đi quá xa, hoặc gỉa gió đã thổi tạt chúng, chúng đã
chết hết trong khí lạnh. Trên đỉnh Wetterhorn, một đám mây
đáng sợ treo ngang, như một cuộn len đã đánh chải, đám mây
rả xuống, tung tóe ra trong ngọn gió đông nam nóng và mạnh
nhất. Cảm nghĩ về cuộc du hành ấy, buổi ngủ đêm tại trên cao
kia, và con đường bên kia, những eo núi sâu hoắm, nước ở đó
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trong một khoảng thời gian chớp nhoáng trong tư tưởng, đã cưa
đôi các tảng đá lớn, tất cả quang cảnh ấy đều in sâu vào ký ức
cậu bé Rudy.
Một tòa nhà bằng đá bỏ hoang, phía bên kia biển tuyết, cho
họ một nơi trú ẩn vào đêm. Họ tìm thấy ở đó, thân cây và nhiều
nhánh bách. Lửa được đốt lên, chỗ ngủ được sắp đặt tươm tất.
Mấy người đàn ông ngồi bên lửa, hút thuốc, và uống nước
nóng họ tự nấu lấy. Rudy cũng có phần, rồi họ nói về những
nhân vật bí hiểm của vùng núi Alperne, những con rắn thần kỳ
quái trong các hố sâu, những nhân vật của đêm tối, đoàn quân
ma mang người đang ngủ bay lên không trung đến tận thành
phố kỳ diệu nổi trên mặt nước, thành Venise, họ nói về tên
chăn cừu hoang dã, dẫn bầy cừu đen đi vào bải cỏ, không ai
trông thấy bầy cừu ấy, nhưng ít nhất, ai cũng có nghe tiếng
chuông buộc trên cổ cừu, và nghe tiếng kêu be be rùng rợn của
bầy cừu. Ruby nghe kể với lòng hiếu kỳ kích thích, nhưng
không hề sợ sệt, cậu không bao giờ biết sợ, trong lúc cậu nghe
kể chuyện, cậu tưởng chừng như nghe thấy một tiếng kêu rú
ầm ầm ma quái. Phải, tiếng gầm ấy càng lúc càng rõ rệt, mấy
người kia cũng nghe thấy, họ ngừng lại, không kể thêm nữa, và
nói với Rudy đừng đi ngủ. Đó là tiếng gió đông nam nóng và
mạnh của xứ Thụy Sĩ nổi lên, ngọn gió mạnh như bão thổi từ
núi rừng đến đồng bằng, sức mạnh làm gãy đổ cây lớn, làm xê
dịch các ngôi nhà gỗ từ bờ thác bên này qua bờ bên kia, như
chúng ta đẩy các con cờ trên bàn cờ.
Một giờ trôi qua, bọn người kia nói với Rudy rằng cơn gió
đã tắt, cậu có thể ngủ, và vì quá mệt mỏi trong cuộc hành trình,
cậu ngủ say như lời khuyên của họ.
Sáng sớm tinh sương, đoàn người lại lên đường. Mặt trời
chiếu sáng cho Rudy những ngọn núi mới, những băng hà mới,
và những đống tuyết. Họ đi vào xứ Wallis, và đã ở bên kia dãy
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núi họ trông thấy từ miền Grindelwald, nhưng còn xa nhà ông
chú.
Nhiều eo núi sâu khác, nhiều đồng cỏ mới, rừng và đường
mòn trải dài ra, nhiếu ngôi nhà, nhiếu người lạ xuất hiện,
nhưng những người cậu trông thấy sao mà kỳ lạ, những người
còi cọp, những bộ mặt hắc ám, phì ra, vàng ợt, cổ sưng lên
trông xấu xí, đong đưa như một cái bọc. Đó là những kẻ bất
thành nhân, kéo lê, bệnh hoạn, nhìn những kẻ xa lạ với cặp mắt
thú vật. Đàn bà trông càng khủng khiếp hơn nữa. Phải chăng đó
là dân nơi quê hương mới của cậu?
III- Ông chú
Trong nhà ông chú, Rudy vừa đến, những con người, trời ơi!
đều như thế, nhưng ai cũng đã quen mắt. Một tên đần độn ở đó,
một đứa bé ngô nghê, một trong số người khốn nạn nghèo khổ,
bị bỏ rơi, đi lang thang trong xứ Wallis, vào trong các gia đình,
ở tại mỗi gia đình vài ba tháng. Thằng nhỏ khốn khổ Saperli ở
đó lúc Rudy vừa đến.
Ông chú là một thợ săn vạm vỡ, ông lại có nghề đóng thùng.
Vợ ông, một người đàn bà nhỏ con, lanh lẹ, có một cái đầu như
đầu chim, cặp mắt diều hâu và một cái cổ dài đầy lông.
Tất cả đều mới mẻ đối với Rudy, y phục, phong tục, cho đến
cả ngôn ngữ, nhưng cặp tai trẻ con của nó sẽ sớm cho nó hiểu
thứ ngôn ngữ mới ấy.
Ở đây, trông có vẻ khá giả, so sánh với tại nhà ông cậu của
nó. Phòng khách rộng hơn, tường được chưng đầy các thứ
sừng nai, và súng chùi sáng, trên ngưỡng cửa treo tượng của
Đức Mẹ. Những đóa hồng tươi xứ Alperne và một ngọn đèn
thắp đỏ, đặt ở trước tượng.
Vậy ông chú là một ông thợ săn nai lành nghề của vùng nầy,
và cũng là một người hướng đạo giỏi, kinh nghiệm nhất. Rudy
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sẽ trở thành đứa con cưng của gia đình, thật ra thì đã có một
đứa rồi, đó là con chó săn mù, điếc, không dùng được nữa,
nhưng trước kia là một con tốt. Người ta còn nhớ cái tài của nó,
vì vậy nó thuộc thành phần gia đình và đã có một thời kỳ sung
sướng. Rudy vuốt ve con chó, nhưng con vật này không để ý gì
đến người lạ, và càng không để ý gì đến Rudy nữa, nhưng như
vậy chẳng bao lâu, Rudy sớm mọc rễ trong gia đình và trong
các con tim.
”Ở đây, trong xứ Wallis, cũng không xấu lắm” - chú cậu nói
- ”chúng ta có nai nhiều, giống ấy chẳng mất đi mau như giống
dê rừng. Ngày nay ở đây sướng hơn ngày xưa nhiều, người ta
ca tụng thời quá khứ thế nào thì nói, nhưng thời đại của chúng
ta dù sao cũng tốt hơn, cái ngõ bí đã bị phá, một luồng không
khí đã thổi vào thung lũng đóng kín của chúng ta. Một cái gì
tốt đẹp hơn sẽ được tạo ra khi cái gì cũ kỹ đã rơi xuống!”
Người chú nói như vậy, và khi ông ta vui miệng, ông kể lại
những ngày còn bé của ông, lên đến thời thơ ấu của cha ông,
thời mà xứ Wallis, - theo lời ông – ”là một ngỏ bí với nhiều
người bệnh hoạn, nhiều kẻ bất thành nhân khốn nạn. Nhưng rồi
bọn lính Pháp đã đến, họ là những thầy thuốc giỏi, họ đã giết
chết bệnh tật, và giết luôn cả người nữa. Lính Pháp đánh trận
giỏi, họ đánh bằng nhiều cách, và bọn con gái cũng biết đánh
nhau!” - nói đến đó, ông chú gật gật đầu về phía vợ ông, bà là
dân Pháp, rồi ông cười - ”Bọn Pháp biết đập đá ra từng mảnh.
Họ đã đập nát các tảng đá để làm ra trên đèo Simplon một con
đường mà ngày nay tôi có thể nói với đứa con nít lên ba: ”Hãy
đi qua nước Ý, mày chỉ có việc đi theo con đường lớn””
Rồi ông chú hát một bài hát Pháp, và la hoan hô Nã Phá
Luân!
Đây là lần đầu cậu bé Rudy nghe nói đến nước Pháp, đến
Lyon, thành phố lớn trên sông Rhone, nơi chú cậu đã có đến.
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Vài năm sau, Rudy chắc chắn sắp thành một gã thợ săn nai
lành nghề, cậu có nhiều khả năng về việc ấy - chú cậu nói - chú
cậu tập cho cậu cách dùng súng, ngắm và bắn. Ông đem cậu
theo lên núi vào mùa săn bắn, cho cậu uống máu nai nóng hổi,
giúp cho người thợ săn khỏi bị chóng mặt. Ông dạy cho cậu
biết lúc nào thì tuyết tan rã, chảy thành thác trên các sườn núi,
thường thì vào buổi trưa hay lúc về chiều, tùy theo ảnh hưởng
của tia nắng mặt trời. Ông dạy cho cậu cách nhận xét giống nai,
và học cách của chúng nhảy, cách thế nào để cho chân rơi
xuống một cách thăng bằng vững chải, và nếu trong eo núi
không có chỗ để đặt chân, thì phải tìm cách trụ mình bằng đầu
gối, bám chặt bằng sức của bắp thịt đùi và bắp chân, đến cái cổ
cũng có thể giữ vững thế đứng, nếu cần. Giống nai rất tinh
khôn, chúng đặt đồng bọn canh phòng, nhưng người thợ săn
phải khôn hơn, làm sao tránh cho chúng khỏi ngửi thấy mùi
người. Ông chú biết lừa giống nai, ông treo áo và mũ lên cây
gậy trèo núi của ông, con nai trông thấy tưởng là người, ông
dùng mánh khóe ấy, một hôm ông đi săn với Rudy.
Đường núi rất chật hẹp, có đoạn không có đường mòn nữa,
chỉ là một con đường nhỏ theo dốc núi, bên bờ vực thẳm Tuyết
ở đó đã gần tan hết, đá vụn ra khi ta bước lên, vì vậy ông chú
nằm dài ra, tiến lên bằng cách bò. Mỗi viên đá vỡ ra, rơi xuống,
đụng vào sườn núi, nhảy lên, rồi rơi tuột xuống nữa, nhảy tưng
tưng từ tảng đá này qua tảng đá khác, trước khi nằm yên trong
hố sâu. Một trăm bước sau ông, Rudy đứng trên mõm đá cheo
leo, nó thấy trên không, ngay trên đầu người chú, một con chim
ó to lớn bay lượn và sắp xô chú đang bò kia xuống vực thẳm
bằng một cái đạp cánh, để làm cho chú cậu trở thành một xác
chết. Người chú chỉ chăm chắm nhìn con nai, đang đứng với
con nai con của nó bên kia bờ vực. Rudy rõi mắt theo con ó,
hiểu ý đồ của nó, cậu đặt tay lên báng súng, sắp sửa bắn. Vừa
lúc ấy, con nai nhảy lên, ông chú bắn, con nai bị trúng chỗ

818
nhược, nhưng con nai con vượt chạy, như nó đã hiểu hành
động trong suốt cuộc đời trốn chạy hiểm nghèo. Con chim ác
độc kia đổi lối bay, tiếng súng làm cho nó hốt hoảng, người
chú không biết đã bị đe dọa trầm trọng, sau đó Rudy mới kể lại
cho ông nghe.
Trên đường về nhà với tấm lòng vui vẻ, ông chú huýt gió
một bài hát thời thơ ấu của ông, lúc ấy bổng có tiếng động kỳ
lạ ở gần đó, hai chú cháu nhìn quanh, nhìn lên trời: trên sườn
núi, đống tuyết dâng lên, cuồn cuộn như lúc có ngọn gió thổi
lên một tấm vải trải giường. Những đỉnh tuyết tan rã ra như
những khối cẩm thạch bị đánh vỡ, rồi biến thành nước, bọt
tung tóe, gầm thét như tiếng ầm ầm của sấm sét. Đó là một
cuộc tuyết băng tan chảy ồ ạt trên dốc núi, không phải chảy
ngay trên mình hai chú cháu, mà tuôn ra gần đó, quá gần.
”Đứng cho vững, Rudy!” - ông chú la lên - ”đứng cho vững,
gồng mình lên mà trụ cho vững!”
Rudy ôm chặt lấy thân cây gần đó. Người chú leo lên cành
cây trên đầu Rudy, ôm cứng cành cây, một cách vững chải,
trong lúc ấy ngọn thác băng giá tuôn ào ào cách đó vài sải tay,
nhưng cơn gió bảo, dông tố nổi lên vì trận tuyết băng đánh gãy
và làm đổ cây lớn và cây nhỏ như những cây lau sậy khô, vứt
cả ra xa. Rudy nằm sát trên mặt đất, thân cây nó đang ôm
dường như bị cưa đôi, đọt cây bị vứt ra xa chỗ ấy. Tại đó, trong
đám cành gãy, ông chú nằm bất động, đầu bị vỡ ra, bàn tay còn
nóng, nhưng bộ mặt không thể nhận ra. Rudy tái mặt, run lẩy
bẩy. Lần đầu tiên trong đời, nó mới biết sợ, cơn hải hùng đầu
tiên nó được biết.
Chiều tối, nó trở về nhà, mang tin người chú đã chết, ngôi
nhà trở thành ngôi nhà tang tóc. Người đàn bà góa câm lặng,
không có một giọt nước mắt, chỉ đến lúc thi hài được mang về,
sự đau khổ của bà mới bộc lộ ra. Thằng nhỏ đần độn leo lên
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giường, suốt ngày ấy không ai thấy mặt nó. Đến tối, nó đến tìm
Rudy:
”Anh viết cho tôi một bức thư” - Saperli không biết viết, nó
nói - ”Saperli có thể mang ra bưu điện được!”

”Viết một bức thư cho mày à” - Rudy hỏi -”Mà viết gởi cho
ai?”
”Cho Đức Chúa Giê-Su!”
”Mày nói gì lạ vậy?”
Và tên đần độn, người ta gọi là kẻ bất thành nhân, nhìn
Rudy với cặp mắt cảm động, hai tay chắp lại, nói bằng một
giọng long trọng thành kính:
”Chúa Giê-Su! Saperli muốn gởi lên cho Ngài một bức thư,
cầu xin Ngài cho Saperti chết đi, chứ đừng bắt ông chủ phải
chết!”
Rudy xiết chặt tay nó.
”Cái thư ấy chẳng đến được trên đó đâu! Người ta cũng
chẳng trả lại thư đâu!”
Thật khó cho Rudy để giải thích cho nó sự không thể làm
được ấy.
”Bây giờ cháu là trụ cột của gia đình!” - bà góa nói -
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Và Rudy trở thành trụ cột của gia đình này thật.
IV Ai là người thợ săn giỏi nhất ở xứ Valais? Bọn nai đều biết.
”Hãy coi chừng Rudy!”- chúng nói ”Ai là người thợ săn đẹp nhất?”
”Ồ, chính là Rudy!” - bọn con gái nói Nhưng bọn này không nói: ”hãy coi chừng Rudy!”. Đến
những bà mẹ nghiêm nghị cũng không nói thế, vì Rudy cúi đầu
kính cẩn chào họ như chào bọn con gái, nó can đảm và vui
tánh, má nó xạm đen, răng nó trắng, mắt nó đen như than, đúng
là một đứa con trai đẹp, và nó chỉ mới 20 tuổi. Nước giá lạnh
không làm cho nó sợ, khi nó bơi lội, nó biết trở mình trong
nước như con cá, trèo leo giỏi hơn ai hết, dán mình vào cạnh
tảng đá, vững vàng như con ốc sên, nó có những bắp thịt chắc
nịch và bộ thần kinh vững chải. Những đức tính ấy cũng được
tỏ lộ trong lúc nó nhảy, nó tập nhảy theo cách con mèo, trước
tiên, và sau đó, theo cách các con nai. Người hướng đạo tốt
nhất có thể tin cậy là Rudy, nhờ đó, nó kiếm được cả một tài
sản. Nghề đóng thùng chú nó dạy cho nó, không làm cho nó
thích. Niềm vui ưa ý của nó là bắn nai, việc ấy cũng làm ra
tiền. Rudy là một ” đám tốt”, như người ta thường nói, chỉ cần
là nó đừng có vói lên quá tầm tay nó thôi.
Trong các cuộc vũ, nó là vũ sư lý tưởng của bọn con gái, và
ngay vào ban ngày, cô này hay cô kia cũng mơ về nó.
”Anh ấy hôn tôi trong lúc nhảy!” - Annette, con gái ông
giáo sư nói với cô bạn thân, nhưng đáng ra thì cô không nên
nói ra, dù là nói với người bạn thân nhất. Nhưng tâm sự ấy khó
mà giữ kín trong lòng, cũng như cát trong cái bao thủng, cát sẽ
tung tóe ra mau. Chẳng mấy chốc, dù Rudy là một con người
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đứng đắn, người ta ai cũng biết là nó hôn con gái trong lúc
nhảy, nhưng thật ra nó không hề hôn cô gái mà nó ưa nhất.
”Xem chừng thằng kia!” - một ông thợ săn già nói - ”Nó đã
hôn con Annette, nó bắt đầu bằng chữ A, rồi nó sẽ hôn tất cả
vần chữ cái!”
Một nụ hôn trong lúc nhảy, đó là điều duy nhất từ xưa đến
nay người ta bàn tán về Rudy, nhưng nếu nó có hôn Annette,
thì cô này không phải là đóa hoa của lòng nó.
Ở xứ dưới, ở Bex, trong đám cay bồ đào to lớn, gần dòng
thác núi nhỏ chảy xiết, là nhà của ông chủ máy xay. Ngôi nhà
to lớn, có 3 tầng lầu, với những tháp nhỏ lợp ngói gỗ, che bằng
những tấm tồn lóng lánh dưới ánh mặt trời và mặt trăng. Tháp
cao nhất mang trên đỉnh một mũi tên dùng để chỉ hướng gió,
một mũi tên bóng láng xuyên qua một trái táo, như để gợi lại
câu chuyện bắn tên của Tell. Máy xay trông có vẻ giàu có và
đẹp đẽ, người ta họa hình và tả cảnh nó, nhưng cô gái con ông
chủ máy xay không để cho ai họa hình và tả hình dung, ít nhất
là theo Rudy nói, dù sao Rudy cũng mang bức họa chân dung
nàng trong lòng nó, hai con mắt chân dung ấy nóng bỏng đến
đốt cháy tim cậu. Sự kiện ấy xảy ra thình lình, như các đám
cháy nhà vậy, và điều kỳ lạ nhất, là cô con gái ông chủ máy
xay, cô Babette xinh đẹp kia, không hề hay biết gì đến chuyện
đó, cô và Rudy chưa bao giờ trao đổi với nhau hai tiếng.
Ông chủ máy xay rất giàu, do đó Babette ở vào giai cấp cao,
khó đụng đến. Nhưng có ai dù ở cao mấy, mà không thể đạt
đến được đâu, Rudy tự bảo vậy, chỉ cần trèo lên, và người ta sẽ
không té xuống nếu người ta không nghĩ đến chuyện sẽ bị té.
Đó là một câu châm ngôn cậu học từ xứ cậu.
Xảy đến một dịp cậu Rudy phải đi về xứ Bex, một cuộc du
hành xa, đuờng xe lửa chưa được thiết lập xong vào thời ấy. Từ
băng hà sông Rhone, dưới chân ngọn Simplon, giữa những
ngọn núi khác biệt và đông đảo, thung lũng rộng lớn xứ Wallis
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trải rộng ra, với con sông Rhone mảnh liệt, lắm lúc nước dâng
cao, tràn ra trên đồng ruộng đường sá, phá hoại tất cả. Khoảng
giữa các thành phố Sion và Saint-Maurice, thung lũng uốn
cong, xếp lại như một khuỷu tay, và về phía hạ du SaintMaurice, thung lũng thu hẹp lại chỉ vừa chỗ cho lòng sông và
con đường hẹp xe chạy. Một cái tháp cũ, như tên lính canh ở
cổng cửa tổng Wallis, dựng lên tại đó, trên sườn núi, và nhìn
lướt qua trên chiếc cầu đá, về phía nhà quan thuế ở trên kia.
Tổng Vaud thành phố gần nhất, bắt đầu từ đó, và cách đó
không xa là Bex. Mỗi bước chân đi lên đất này, đều thấy toàn
là sự trù phú, giàu sang, cậu đi vào một vườn cây lật, và cây bồ
đào, đây đó mọc lên những cây trắc bá và cây lựu. Trời nóng
như ở miền Nam, như đang ở nước Ý.
Rudy đến Bex, làm công việc xong, nhìn quanh chẳng thấy
một đứa bé phụ giúp máy xay nào cả, càng không trông thấy
Babette, cậu rất không hài lòng.
Chiều đến, không khí sặc mùi thơm của cây xạ hương
hoang, và cây bồ đề đầy hoa. Một thứ màn sáng láng, màu
xanh da trời, bao phủ các ngọn núi xanh um tùm cây cối, một
sự im lặng ngự trị nơi đó, không phải là sự im lặng của giấc
ngủ, cũng không phải của sự chết chóc, trông như tất cả thiên
nhiên đều nín thở, như đang đứng để được chụp hình, với bầu
trời làm phông cảnh. Đây đó giữa lùm cây, dọc theo cánh đồng
xanh, những cột buồm đứng sững, mang giây điện tín trong
thung lũng êm đềm ấy. Trên một cột trụ ấy, có một vật gì đang
đứng nghiêng nghiêng, bất động như một khúc gỗ rời trên cột
trụ, vật ấy là Rudy, cậu đang đứng yên lặng, như mọi vật quanh
mình cậu, cậu không ngủ, cậu không chết, nhưng cũng như các
biến cố lớn trên thế giới, những sự việc riêng tư trong cuộc đời
cá nhân, thảy đều chạy vào trong các đường giây điện tín ấy,
nhưng giây chẳng thấy giao động hay rì rào gì cả. Cũng giống
như vậy, những tư tưởng mạnh mẻ, nặng nề, hạnh phúc của đời
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cậu, đều đi qua thân hình cậu, dưới hình thái một tư tưởng bất
biến. Mắt cậu nhìn sửng vào một điểm thấp thoáng qua cành lá,
đó là một ánh sáng trong phòng khách của ông chủ máy xay.
Rudy đứng bất động im lìm như đang nhắm vào một con nai,
nhưng lúc ấy chính cậu giống như một con nai, đứng hàng
nhiều phút như thể bị khắc hình vào tảng đá, rồi bổng chỉ một
hòn sỏi rơi xuống, nó liền nhảy đựng lên, sải mình chạy dài.
Rudy cũng làm như vậy, nhưng vì một ý tưởng rơi động.
”Đừng bao giờ thất vọng!” - cậu tự nhủ thầm - ”Hãy đi đến
nhà máy xay! Chào ông chủ, chào cô Babette. Người ta không
té đâu, nếu người ta nghĩ rằng mình sẽ không té! Dù sao, cũng
cần làm cho Babette trông thấy mình chứ, nếu mình sẽ được
làm chồng cô ta!”
Rudy cười, tự thấy vui vẻ, và đi đến nhà máy xay. Nó biết
nó muốn điều gì, nó muốn nhìn thấy Babette.
Con sông vàng đục chảy sôi sục, những cây liễu và cây bồ
đề nghiêng mình trên dòng sông chảy xiết. Rudy đi theo đường
mòn, và như trong bài hát thời thơ ấu:
…”đến nhà ông chủ máy xay,
nhưng chẳng có ai ở đó,
chỉ có một con mèo con!”
Con mèo trong phòng khách nằm trên bậc cập lớn ở cửa, nó
uốn cong lưng và kêu ”meo! meo!”. Rudy không để ý đến lời
nói của nó, cậu gõ cửa, không ai nghe tiếng, không ai mở cửa ”Meo!”- con mèo nói. Nếu Rudy còn là đứa bé con, chắc cậu
hiểu ngôn ngữ của thú vật, và đã nghe con mèo nói: ”Không có
ai trong đây cả!”
Cậu phải đi đến máy xay, để hỏi cho biết sự tình. Ở đó, cậu
được biết rằng ông chủ đã đi du lịch, ở xa, xa lắm, đến tận
thành phố Interlaken, ”nằm giữa các hồ”, theo lời giảng của
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ông giáo, cha của Annette, ông giáo thông thái ấy. Ông chủ
máy xay và Babette ở tại nơi xa xôi đó, một cuộc thi bắn lớn sẽ
được tổ chức vào ngày mai ở đó, và sẽ kéo dài đến 8 ngày. Dân
Thụy Sĩ ở tất cả các tổng đều đến đó.
Anh Rudy khốn khổ, người ta có thể nói vậy, cậu đã đến
Bex không đúng lúc. Cậu phải trở về, đó là điều cậu làm. Cậu
lên đường, qua Saint-Maurice và Sion, qua thung lũng và núi
rừng, nhưng cậu không thất vọng. Sáng hôm sau, lúc mặt trời
mọc lên, cậu đã trở lại vui vẻ, cậu không bao giờ buồn rầu ủ rủ.
”Babette hiện ở Interlaken, cách bao nhiêu ngày đường” cậu tự nói -”Con đường đến đó xa quá không thể đến được, nếu
đi đường lớn, còn như đi đường băng qua núi thì chẳng bao xa,
người thợ săn nào cũng sẽ đi như vậy, ta đã đi ngả ấy rồi, chính
ở dưới đó là làng ta, hồi ta còn nhỏ, ở với cậu ta. Họ đang tổ
chức cuộc thi bắn ở Interlaken! Đến đó, ta sẽ chiếm giải nhất,
và ta sẽ chiếm luôn Babette khi ta bắt đầu làm quen với cô!”
Với bao hành lý nhẹ, đựng bộ áo chủ nhật, khẩu súng, và cái
túi rết, Rudy leo lên núi, đi theo đường tắt, dù vậy con đường
cũng khá xa, nhưng cuộc thi chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay, và
sẽ kéo dài trên một tuần. Trong thời gian ấy, ông chủ nhà máy
xay và cô Babette sẽ ở lại tại nhà người bà con ở Interlaken,
theo thiên hạ nói vậy. Rudy qua sông Gemmi, cậu muốn đi
xuống Grindelwald.
Sung sức và vui vẻ, cậu đi trong không khí trong lành miền
núi, nhẹ nhàng và bổ dưỡng. Thung lũng thấp xuống dần dần,
tầm mắt trông ra xa, nơi đây, một đỉnh tuyết, nơi kia, một đỉnh
khác, rồi đến dãy núi Alperne trắng xóa, lóng lánh. Rudy biết
từng hòn núi tuyết, cậu đi về hướng Schreckhorn, đưa cao lên
trong bầu trời xanh ngón tay đá điểm tuyết của nó. Rồi cậu lên
đỉnh núi, những đám cỏ nghiêng về phía thung lũng làng cậu.
Không khí nhẹ nhàng, cậu thấy trong mình khỏe khoắn. Hoa và
cây lá xanh đầy tràn trong núi và trong thung lũng. Lòng cậu
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đầy tràn ý thức về tuổi trẻ, người ta không già, không bao giờ
chết, sống, hoạt động và thụ hưởng! Cậu cảm thấy tự do như
con chim, nhẹ như con chim. Bầy én bay qua và hát lên như
vào thời thơ ấu của cậu: ”Chúng ta và nó! Nó và chúng ta!”.
Tất cả đều là niềm vui, sự cất cánh bay lên.
Ở phía dưới kia, đồng cỏ xanh nhung trải dài, rải rác vài mái
nhà nâu bằng gỗ, sông Lutschine rào rào, ầm ầm.
Cậu thấy dãy băng hà với những tảng băng trông như ve
chai xanh trong tuyết bẩn, những đường nứt sâu trong núi, đỉnh
tuyết ở trên, và đỉnh tuyết ở dưới. Tiếng chuông nhà thờ vang
lên như chào mừng cậu. Tim cậu đập mạnh hơn, mở rộng ra,
đến nổi hình như hình ảnh của Babette không còn ở đó nữa,
con tim quá lớn, chất đầy kỹ niệm.
Cậu đi theo con đường, mà hồi còn thơ ấu, cậu đã đến cùng
với các đứa trẻ con khác, bên bờ hào để bán những ngôi nhà
bằng gỗ nho nhỏ. Trên kia, sau dãy bách tùng, vẫn còn ngôi
nhà của người cậu, nhưng những kẻ xa lạ đến ở trong đó.
Nhiều đứa trẻ con chạy trên con đường, chúng muốn bán cái gì
đó, một đứa đưa ra một đóa hoa hồng núi Alperne, Rudy nhận
lấy như một điềm lành, trong lúc cậu nghĩ đến Babette.
Chẳng mấy chốc, cậu đã xuống núi, đi trên chiếc cầu, tại
chỗ hai nhánh sông Lutschine giáp nhau, cây có lá nhiều hơn,
những cây bồ đào tỏa bóng im. Rồi cậu thấy lá cờ phất phới,
với một chữ thập đỏ trên nền vải trắng. Trước mặt cậu là
Interlaken.
Đây chắc là một thành phố lộng lẩy hơn các thành phố khác,
Rudy thấy vậy. Một thành phố Thụy Sĩ trong y phục ngày chủ
nhật -Thành phố này không như các thành phố khác, gồm
nhiều ngôi nhà lớn bằng đá, nặng nề, xa lạ và kiểu cách, không,
ở đây, người ta có thể nói rằng những ngôi nhà gỗ từ trên núi
cao đã dời xuống thung lũng, bên cạnh con sông sáng, dòng
nước chảy mạnh, và tự sắp xếp, cái này nhô ra một chút, cái kia
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thụt vào một chút, để làm thành những con đường. Và con
đường huy hoàng nhất, ồ, nó đã lớn lên rất nhiều kể từ ngày
cuối cùng Rudy đến đây, hồi còn thơ ấu, con đường hình như
đã lấy sức sống từ các ngôi nhà gỗ xinh đẹp mà cậu anh đã cắt,
chứa đầy trong tủ lớn của nhà cậu, các ngôi nhà ấy hình như
sắp hàng tại đây, đã lớn và mạnh lên, như những cây dẻ gai cổ
thụ. Người ta nói, mỗi ngôi nhà là một khách sạn, cửa sổ và
bao lơn chạm trổ, với mái nhà dô ra, trông kháu khỉnh duyên
dáng, trước mỗi nhà, có một thửa vườn trải rộng ra đến con
đường lớn đắp đá. Những ngôi nhà dọc con đường ấy, nhưng
chỉ một bên đường, nếu không thế thì các ngôi nhà ấy đã che
mất cánh đồng cỏ xanh trước mặt, nơi bầy bò mang chuông
nhỏ ở cổ đến ăn cỏ, như trên các bải cỏ cao núi Alperne. Cánh
đồng bao quanh bởi các dãy núi, ở chính giữa, dãy núi mở ra
như để cho người ta trông thấy đỉnh núi tuyết trắng xóa long
lanh, đỉnh ”Trinh Nữ”, đỉnh núi có hình thái xinh đẹp nhất
trong số các đỉnh tuyết ở Thụy Sĩ..
Thật là đông đảo, những ông và bà ăn bận sang trọng đến từ
các xứ lạ, những dân quê từ các tổng đến! Mỗi người dự cuộc
thi bắn đều mang một con số gắn trên vành mũ. Có cả âm nhạc
và ca hát, phong cầm xứ Barbarie và kèn, tiếng kêu gọi rầm rộ.
Nhà và cầu đều trang hoàng cờ xí và huy hiệu. Cờ lớn, cờ nhỏ
bay phất phới, súng nổ lên từng chặp, đó là thứ âm nhạc vừa tai
của Rudy nhất, cậu quên hẳn Babette trong quanh cảnh rộn
ràng ấy, mà chính vì Babette cậu mới đến đây.
Bọn thi bắn tiến lên bắn vào bia, Rudy đứng vào hàng ngũ,
anh là người bắn giỏi nhất, may mắn nhất, luôn luôn anh bắn
trúng vào giữa chấm đen.
”Kẻ thợ săn nào xa lạ, trẻ quá thế nhỉ?” - người ta hỏi nhau ”Cậu nói tiếng Pháp theo giọng xứ Valais, và cậu ta cũng nói
rành tiếng Đức của chúng ta!” - vài người nói thế - ”Hình như
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lúc nhỏ, cậu ta có ở tại vùng này, gần Grindelvald!” - một
người rành hơn, nói -.
Gã trẻ tuổi trông hăng say, cặp mắt sáng ngời, tia nhìn và
cánh tay rất chính xác, vì vậy, gã bắn trúng luôn vào giữa bia.
Sự may mắn làm cho cậu thêm bạo dạn, và Rudy lúc nào
cũng có thừa can đảm. Chẳng mấy chốc, nhiều người đến làm
thân, bao quanh cậu, hoan hô cổ vỏ cậu. Babette hình như đã đi
hẳn ra ngoài trí óc cậu. Bổng một bàn tay đặt nặng trên vai cậu,
và một giọng nói mạnh mẻ bằng tiếng Pháp gọi cậu:
”Anh ở xứ Valais phải không?”
Rudy quay mình lại, thấy một bộ mặt vui tươi, một con
người to béo, chính là ông chủ nhà máy xay ở Bex. Thân hình
phì nộn của ông che lấp cô Babette mảnh khảnh xinh đẹp, cô
liền lén nhìn cậu, với cặp mắt đen và sáng. Ông chủ máy xay
giàu có ấy lấy làm vinh hạnh thấy một người thợ săn ở tổng
ông đã bắn nhiều phát súng làm cho ai ai cũng phải khen ngợi.
Rudy quả thật là may mắn, chủ đích của cuộc ra đi và du hành
của cậu, cậu đã gần quên bẳng đi, bây giờ lại tự dẫn đến tìm
cậu.
Thường thường khi ở xa quê hương, ta gặp được một người
đồng hương, ta cảm thấy như đã quen nhau rồi, ta bắt chuyện
niềm nở với người ấy. Trong buổi lễ thi bắn, Rudy đứng hàng
đầu, cũng như ông chủ máy xay, đứng hàng đầu ở quê ông, nơi
xứ Bex, vì tiền bạc và cái may xay tốt của ông. Hai người bắt
tay nhau, điều mà từ trước đến nay họ chưa từng làm. Babette
cũng thân mật xiết tay Rudy, anh đáp lại bằng cách nắm chặt
tay cô hơn, anh nhìn cô gái, cô trở nên đỏ ửng.
Ông chủ máy xay kể lại cuộc du hành dài của ông và con
ông, để đi đến nơi đây, những thành phố lớn họ đã gặp, thật là
một cuộc du hành lớn thật sự, họ đã đi bằng tàu chạy bằng hơi
nước, đi tàu hỏa và xe trạm.
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”Tôi thì đi bằng con đường ngắn nhất!” - Rudy nói - ”Tôi đi
bộ qua miền núi, không có con đường cao nào mà người ta
không thể leo lên được!”
”Nhưng cũng có thể gãy cổ!” - ông chủ nói - ”Trông anh
cũng có dáng một người gãy cổ ngày nào đó, anh quá gan dạ!”
”Người ta không té, khi người ta nghĩ rằng mình sẽ không
té!” - Rudy nói Gia đình ông chủ máy xay ở Interlaken, nơi Babette và ông
đến viếng thăm, liền mời Rudy đến chơi, vì anh là người đồng
tổng với người anh em họ.
Lời mời rất vừa ý Rudy, cậu thật là may mắn, như con
người luôn luôn tự tin ở mình, và nhớ rằng ”Chúa cho ta trái
cây, nhưng Chúa không bóp vỡ trái cho ta ăn hột”.
Rudy ở tại gia đình người bà con ông chủ máy xay, thân mật
như người trong gia đình. Người ta uống rượu chúc tụng kẻ
thiện xạ hạng nhất, Babette cũng chạm ly, Rudy cảm tạ.
Về chiều, họ đi dạo trên con đường dọc theo khách sạn sang
trọng, đi dạo dưới lùm cây bồ đào, những người đi dạo quá
đông, chen chúc nhau, Rudy phải đưa tay cho Babette nắm.
Anh nói, anh rất vui vẻ được gặp những người ở Vaud. Vaud
và Wallis là hai tổng lân cận thân thiết. Anh diễn tả niềm vui
của anh một cách quá nồng nàn, đến nổi Babette phải xiết chặt
tay anh hơn. Hai người đi với nhau như hai kẻ quen thân từ lâu,
cô gái nói cười vui vẻ lắm, trông cô càng xinh hơn. Dáng điệu
ấy thật là hợp với cô, Rudy nghĩ vậy, có thế mới tỏ rõ sự lố
lăng và quá độ trong y phục của những bà xứ lạ, với cách đi
đứng của họ, như vậy không phải để chế nhạo họ, vì các bà ấy
có thể là những người lương thiện, có thể là dễ thương và vui
tánh, Babette cũng biết vậy, cô có bà mẹ đở đầu, một bà người
Anh rất ưu tú.
Bà ở Bex, cách đây 18 năm, vào dịp lễ đặt tên Thánh cho
Babette. Bà tặng cho Babette một cây kim găm rất đẹp, cô
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mang trên ngực. Bà có viết thư thăm hai lần, và năm nay, cô và
cha cô sẽ gặp bà tại đây, ở Interlaken, cùng với các cô con gái
của bà, những cô gái già nầy gần 30 tuổi - Babette nói - Cô chỉ
mới 18 tuổi.
Cái miệng xinh xắn nhỏ nhoi ấy không ngậm lại một lát nào,
những điều cô nói Rudy đều cho là rất quan trọng. Về phần
cậu, cậu kể lại những gì đáng kể, như cậu về Bex bao nhiêu
lần, cậu biết rõ nhà máy xay, cậu đã nhìn thấy Babette bao
nhiêu lần, nhưng dĩ nhiên là cô không để ý đến cậu, và lúc cậu
trở lại nhà máy xay lần sau này, với những ý nghĩ không tiện
nói ra, thì cô và cha cô đã đi vắng, đi thật xa, nhưng cũng
không xa lắm, chỉ cần leo theo bức tường dọc theo con đường.
Vâng, cậu nói thế, và nói nhiều hơn nữa. Cậu nói cậu thích
cô gái biết bao!- và chính vì cô, không phải vì muốn dự cuộc
thi bắn, mà cậu đến đây. Babette nín thinh, tâm sự ấy của cậu
quá nặng đối với cô.
Trong lúc họ đang đi, mặt trời lặn xuống dưới bức tường
cao của núi rừng, hòn Trinh Nữ sừng sững dựng lên trong vẻ
huy hoàng của nó, rừng cây xanh bao quanh gần đó. Bọn người
du ngoạn đứng im lặng, nhìn phong cảnh. Rudy và Babette
cũng ngắm cảnh ấy.
”Không nơi nào đẹp hơn ở đây!” - Babette nói ”Không nơi nào!” - Rudy nói, và anh nhìn Babette ”Ngày mai tôi sẽ ra đi!” - một lát sau, anh nói ”Anh đến thăm bọn tôi ở Bex nhé!” - cô Babette thủ thỉ ”Anh sẽ làm cho cha tôi thích lắm đó!”
V - Trên đường về
Ôi! cậu Rudy mang mể nặng nề biết bao nhiêu, ngày hôm
sau, khi cậu vượt qua dãy núi cao để về nhà! Phải, anh lảnh
được 3 giải thưởng bằng bạc, hai khẩu súng thật đẹp, và một
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cái bình cà phê bạc, bình này có thể dùng được, khi lập gia
đình, nhưng những vật ấy không phải là nặng nhất, cậu mang
một cái gì nặng hơn, quan trọng hơn, nhưng vật ấy đã nâng đỡ
cậu trên đường về. Nhưng khí trời lạnh lắm, u ám, mưa và nặng
nề. Mây dăng thấp như một màn tang phủ trên núi, bao phủ lấy
đỉnh núi sáng long lanh. Từ trong sâu thẳm núi rừng, tiếng búa
cuối cùng vang lên, trên sườn núi, những thân cây bị đốn lăn
long lóc, đứng trên cao nhìn thấy như một chiếc đũa, nhưng
thật ra to lớn như những cột buồm. Dòng Lutschine chảy ồ ồ,
đơn điệu, gió thổi, mây bay. Bên cạnh Rudy, bổng có một
người con gái bước theo, anh chỉ để ý lúc cô đến sát bên mình
anh. Cô cũng muốn vượt qua dãy núi. Mắt cô có một vẻ sáng
đặc biệt, nó thu hút với ánh sáng kỳ dị của pha lê, và với vẻ sâu
vô tận.
”Cô đã có vị hôn phu chưa” - Rudy hỏi Trí óc cậu đầy dẫy ý muốn có một vị hôn thê.
”Tôi không có” - cô nói, và cười, - nhưng anh thấy như cô
chẳng nói sự thật – ”Mình đừng đi quanh” - cô tiếp - ”Đi
nghiêng về phía trái, gần hơn!”
”Ừ, để rồi rơi vào một hố tuyết!” - Rudy nói - ”Cô chẳng
biết đường đâu, mà cũng muốn làm hướng đạo!”
”Chính tôi biết đường lắm chứ! - cô nói -”Và tôi có trí óc
tỉnh táo. Trí óc anh chắc hướng về phía thung lũng, ở đây
người ta phải nghĩ đến bà Trinh Nữ Tuyết, bà ấy không ưa gì
loài người, họ nói vậy đó”
”Tôi chẳng sợ bà ta đâu!” - Rudy nói - ”Bà đã để sẩy tôi, lúc
tôi còn thơ ấu, thì, bây giờ tôi đã lớn rồi, tôi sẽ vượt khỏi bà!”
Trời tối thêm, mưa rơi, tuyết xuống, nhưng tuyết làm cho
sáng phong cảnh ra, tuyết làm chói mắt.
”Đưa tay cho tôi nắm!” - cô gái nói - ”tôi sẽ giúp anh leo
lên!”
Cô đưa bàn tay lạnh buốt ra nắm lấy tay anh.
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”Cô mà giúp tôi được à?” - Rudy nói - ”Tôi chưa bao giờ
cần dùng đến sự giúp đỡ của một người đàn bà để leo núi!”
Rồi anh đi nhanh, đi xa cô gái. Luồng bão tuyết bao bọc
mình anh như một tấm màn, gió rít lên, anh nghe phía sau anh,
cô gái cười và hát, tiếng hát thật kỳ quái.

Chắc chắn là một yêu nữ đầy tớ của Trinh Nữ Tuyết. Rudy
có nghe đến chuyện ấy, hồi còn nhỏ, vào lúc cậu nghỉ đêm để
vượt qua núi.
Tuyết rơi thưa thớt hơn, mây bay dưới chân anh. Anh nhìn
ra sau, không thấy ai hết, nhưng anh vẫn nghe cười và hát theo
giọng điệu kỳ quái, giọng điệu không giống như của loài
người.
Khi cuối cùng Rudy lên đến đỉnh núi, nơi con đường mòn
dẫn xuống thung lũng sông Rhone, anh thấy trong dải trời
xanh, phía Chamouny, sáng lên hai ngôi sao, và anh nghĩ đến
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Babette, đến chính anh, và sự may mắn của anh, anh thấy lòng
ấm áp.
VI - Đến thăm nhà máy xay
”Đồ vật mày mang theo đó, là thứ dĩa bát của nhà giàu!” bà mẹ nuôi già của anh nói, mắt bà như mắt diều hâu, chiếu tia
sáng rực, bà động đậy cần cổ gầy nhanh hơn, quẹo qua quẹo lại
trông rất kỳ dị - ”Sự hên đã theo mày, Rudy ạ! Tao phải hôn
mày, đứa con tốt của tao!”
Rudy để cho bà hôn, nhưng nếu nhìn thấy mặt anh thì biết
đó là điều bất đắc dĩ phải chịu đựng, như những sự phiền toái
nhỏ trong gia đình.
”Mày đẹp biết bao, Rudy!” - bà già nói ”Đừng có làm cho tôi quá tin tưởng!” - Rudy nói và cười Dù sao cậu cũng thấy thích.
”Tao lập lại, mày hên lắm đó!” - bà già nói ”Phải, điếu ấy thì tôi tin được!” - Rudy nói, và nghĩ đến
Babette.
Chưa bao giờ bằng lúc này, anh thích xuống đến thung lũng.
”Chắc họ đã về nhà rồi!” - anh tự bảo -”Về đã hai ngày nay
rồi. Ta phải đi đến Bex!”
Rudy lên đường đến Bex, ông chủ nhà máy xay đã về nhà.
Rudy được tiếp đón nồng hậu, anh nhận những lời chúc tụng
của các bà con ở Interlaken. Babette chẳng nói gì nhiều, cô trở
nên câm nín, nhưng cặp mắt cô nói nhiều, chừng ấy cũng đủ
cho Rudy. Ông chủ nhà máy xay, ngày thường ưa nói nhiều, vì
ông quen với sự làm cho mọi người cười khi nghe ông khôi hài
và chơi chữ, vì ông là ông chủ máy xay giàu có, nhưng lần này
thì ông lại thích ngồi nghe Rudy kể về các cuộc đi săn của anh,
những nổi nhọc nhằn và nguy hiểm bọn thợ săn nai thường gặp
trên các đỉnh núi cao, những nơi cần phải bò dọc theo tảng đá
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cheo leo phủ tuyết rất nguy hiểm, đứng được nhờ gió và không
khí nâng đỡ, về những chiếc cầu liều may rủi bị luồng gió tuyết
vứt lên trên các vực sâu thẳm. Rudy trông dáng dũng cảm, cặp
mắt anh sáng lên khi anh kể về cuộc đời người thợ săn, sự tinh
khôn và những bước nhảy cao của con nai, ngọn gió nồng xứ
Bắc âu, và những trận giá băng. Anh cảm thấy mỗi lần tả cảnh
là mỗi lần làm cho ông chủ nhà máy xay bị khuất phục, ông rất
thích những câu chuyện về loại chim khổng lồ và loại ó gan dạ.
Ở xứ Wallis, gần đó, có một tổ ó xây một cách rất khéo léo trên
bờ tảng đá dựng đứng, trên đó có một con ó nhỏ không ai bắt
được! Một người Anh, vài ngày trước, đã hứa cho Rudy một
nắm vàng nếu anh đem lại cho ông ta con ó nhỏ ấy, đang sống.
”Nhưng mọi sự đều phải có giới hạn chứ!” - Rudy nói ”Con ó nhỏ không phải sinh ra để người ta bắt, chỉ có điên mới
làm chuyện ấy!”
Rồi rượu cứ chảy, lời cứ tuôn ra, nhưng buổi đêm sao mà
quá ngắn đối với Rudy, mặc dầu đã quá nửa đêm khi anh chấm
dứt cuộc viếng thăm đầu tiên nhà máy xay ấy.
Ánh đèn còn le lói một lát ngắn qua cửa sổ, giữa đám cành
lá xanh, thì qua cánh cửa nhỏ mở trên mái nhà, con mèo nhảy
vào phòng khách, và con mèo nhà bếp cũng đến đó bằng ngả
máng xối.
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”Anh có biết tin gì không?” - mèo phòng khách hỏi - ”Có
cuộc dự hôn thầm kín trong nhà! Ông chủ chưa biết gì cả,
Rudy và Babette đặt chân lên chân nhau dưới bàn suốt cả buổi
đêm. Họ đặt chân lên mình tôi hai lần, nhưng tôi chẳng kêu
meo meo gì hết, làm như vậy sẽ khiến người ta để ý!”
”Tôi thì tôi cứ kêu meo meo!” - mèo bếp nói ”Cái gì xứng đáng nơi nhà bếp thì không xứng đáng nơi
phòng khách” - mèo phòng khách nói - ”Tôi rất muốn biết ông
chủ sẽ nói gì bây giờ, khi ông biết cuộc hứa hôn!”
Ông chủ sẽ nói gì, Rudy cũng muốn biết lắm, nhưng anh
chẳng cần chờ đợi lâu.
Vài ngày sau, khi chiếc xe chở hành khách chạy trên cầu
sông Rhone, giữa khoản Wallis và Vaud, chiếc xe mang Rudy
đầy lòng can đảm như từ bao giờ, ve vuốt ý nghĩ một lời hứa
hôn vào đêm hôm ấy.
Đêm đến, khi chiếc xe đi ngược lại quảng đường ấy, Rudy
ngồi trong xe, và ở nhà máy xay con mèo phòng khách chạy đi
loan tin.
”Mày có biết không, mèo nhà bếp! Ông chủ nhà máy xay
biết hết cả rồi. Câu chuyện kết thúc rất là vui! Rudy đến đây
vào buổi chiều, anh và Babette có nhiều chuyện để nói và thì
thầm với nhau, họ đứng ở hành lang ngay trước phòng của ông
chủ. Tôi nằm dưới chân hai người, nhưng họ không trông thấy
và không nghĩ gì đến tôi. ”Tôi sẽ vào trình bày thẳng cho cha
cô - Rudy nói - ”mình đừng nên dấu diếm” ”Tôi có cần theo
anh không?” - Babette nói - ”Có tôi anh sẽ bạo dạn hơn”. ”Bạo
dạn! lúc nào tôi chẳng bạo dạn!”- Rudy nói - ”nhưng nếu cô đi
theo, thì ông chủ sẽ có hảo ý hơn, dù muốn dù không!”. Rồi cả
hai người đi vào phòng. Rudy dẫm cả lên đuôi tôi, đau quá, anh
chàng thật là vụng về! Tôi kêu meo meo, nhưng cả anh lẫn
Babette đâu còn lỗ tai nghe. Họ mở cửa, cả hai đi vào phòng,
tôi đi phía trước. Rồi tôi nhảy lên lưng ghế, tôi không ngờ
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Rudy sẽ đá tôi cách thế nào! Nhưng ông chủ đá tôi thật mạnh!
”Cút đi, Rudy! Hãy leo lên núi với nai! Anh có thể nhắm bắn
thứ ấy, chứ không thể nhắm vào Babette nhỏ của tôi!”
”Nhưng anh ta đã nói câu gì?” - mèo bếp hỏi ”Nói? -Thì nói tất cả những gì mà người ta nói khi người ta
đến xin cưới. ”Tôi yêu cô ấy, và cô yêu tôi! Và khi trong gàu
còn sữa cho một người, thì cũng còn cho cả hai người” ”Nhưng con tôi cao quá, anh với lên sao được! Nó có một cái
chỗ ngồi bằng vàng, anh cũng biết vậy chứ! Anh không leo lên
được chỗ đó đâu!” - ”Không có chỗ nào quá cao, người ta sẽ
đến được mọi chỗ, khi người ta muốn!” Rudy nói, anh rất can
đảm - ”Nhưng chính mày nói mày không leo lên bắt được con
ó nhỏ mà! Babette còn ở cao hơn thế nữa!” – ”Tôi sẽ bắt được
cả hai!” - Rudy nói. - ”Được, tôi sẽ trao nó cho anh, khi anh
mang về cho tôi con ó con” - Ông chủ nói, và cười đến chảy
nước mắt - ”Nhưng tôi cám ơn anh đã đến thăm tôi, anh Rudy
ạ, mai anh cứ tới, không có ai trong nhà! Thôi từ giã anh,
Rudy!”. Babette cũng nói lời từ giã, trông cô thiểu não như con
mèo con mất mẹ. ”Một lời là một lời, một người là một người!”
- Rudy nói - ”Đừng khóc, Babette ạ! Tôi sẽ mang con ó con
về” - ”Anh sẽ té gãy cổ, tôi mong như thế, và chúng tôi sẽ
không còn bị anh quấy nhiễu nữa!” - ông chủ nói - ”Đó là cái
mà tôi gọi là một cú đá đó! Rudy ra đi, Babette khóc, ông chủ
hát bằng tiếng Đức, ông học hát tiếng ấy khi ông đi du hành!
Tôi chẳng để tang về chuyện đó, chẳng ích gì!”
”Thì ít nhất đó cũng là một cái dáng người ta tự tạo cho
mình!” - mèo nhà bếp nói VII - Cái tổ chim ưng
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Trên đường mòn trong núi, vang lên bài hát vui vẻ xứ
Jodlen, điều ấy nói lên sự yêu đời và một tấm lòng can đảm
đến liều lỉnh: Rudy đi đến nhà người bạn là Vesinand.
”Anh phải giúp tôi! Chúng mình sẽ tìm Ragli cùng đi, tôi
phải leo lên bắt con diều con, trên cao kia, bên bờ tảng đá!”
”Sao anh không lấy mấy cái vết trên mặt trăng trước đã,
chuyện ấy cũng dễ như chuyện anh định làm!” - Vesinand nói ”Anh lạc quan quá!”
”Vâng, vì tôi nghĩ đến chuyện cưới vợ! Nhưng hãy nói
chuyện đứng đắn, anh sẽ biết công việc của tôi ra sao!”
Rồi Vesinand và Ragli biết rõ điều Rudy muốn.
”Mày là thằng liều mạng! - hai người đều nói -”Không được
đâu! Mày sẽ gãy cổ!”
”Người ta không té, khi người ta nghĩ rằng sẽ không té!” Rudy nói.
Vào nửa đêm, ba người ra đi với sào, thang và giây. Con
đường đi qua đám bụi bờ và rừng chổi, mặt đường đầy đá sỏi
lăn, con đường đi lên, lên mãi trong đêm đen. Nước sôi sùng
sục ở phía dưới, nước rì rào ở trên, mây đen đầy trong không
trung. Mấy người thợ săn lên đến chân tảng đá cheo leo, ở đó,
trời tối hơn, những bức tường đá gần như gắn liền vào nhau.
Bầu trời chỉ sáng lên ở kẻ nứt hẹp trên cao. Gần đó, dưới chân
bọn thợ săn, mở ra một vực thẳm sâu hoắm, có tiếng nước ầm
ì. Cả ba ngồi im lặng, họ muốn chờ bình minh, lúc đó con diều
hâu lớn mới bay ra, và chính là lúc cần bắn nó, trước khi nghĩ
đến chuyện bắt con diều hâu con. Rudy ngồi chồm hổm, yên
lặng như một phần của tảng đá trên đó nó đang ngồi. Anh để
khẩu súng trước mặt sẳn sàng nhả đạn, mắt anh không rời cái
khoản trống trên kia, nơi tổ chim được che khuất sau tảng đá
dựng đứng. Ba gã thợ săn chờ đợi rất lâu.
Rồi, trên đầu họ, bổng có tiếng rắc rắc và một rung động.
Một khối to bay lên che khuất dãi trời bên trên. Hai nòng súng
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nhắm vào lúc thân hình con diều hâu bay ra khỏi tổ. Một phát
súng, hai cánh dang rộng đập mạnh một hồi, và con chim sa
xuống, chậm chậm, như cái hình vóc của nó làm chật cả eo núi,
và sắp lôi cả ba người thợ săn rơi theo.
Con diều rơi xuống đáy vực, những cành cây và cây con kêu
răng rắc, bị gãy trong cái rơi của thân chim.

Mọi người sửa soạn gấp rút công việc, ba cái thang dài nhất
được chắp nối vào nhau, để lên đến tận trên cao kia. Thang
được đặt ở mép tảng đá làm điểm tựa, trên bờ vực, nhưng
không đến được trên cao, và sườn đá còn cao hơn một khoản
lớn, trơn láng như bức tường, mới đến chỗ tổ diều khuất sau
phần lồi nhất của tảng đá. Sau một hồi bàn luận, họ đồng ý
rằng không có gì hơn là đi xuống eo núi, từ trên cao, hai cái
thang nối vào nhau, tiếp theo vào ba cái đã buộc chặt ở dưới
kia. Khó khăn lắm, họ mới kéo hai cái thang lên cao, và cột lại

838
chắc chắn, tất cả mấy cái thang được đẩy lên trên bờ đá lồi ra,
và treo tòng teng trên vực thẳm. Rudy đã bước lên bậc thứ
nhất. Buổi sáng hôm ấy lạnh giá, sương mù từ đáy eo núi đen sì
dâng lên. Rudy đứng đó, trông như một con ruồi bám vào cọng
rơm đong đưa, mà một con chim đã đánh rơi trên bờ một ống
khói nhà máy, trong lúc nó xây tổ, nhưng con ruồi có thể bay
lên nếu cọng rơm lung lay, còn Rudy thì chỉ có thể té gãy cổ.
Gió thổi mạnh quanh mình nó, và dưới đáy vực, tiếng thác gầm
thét do núi tuyết tan ra, từ nơi lâu đài của Trinh Nữ Tuyết.
Anh làm cho cái thang lung lay, như con nhện trên sợi giây
rung rinh của nó muốn đạt đến đích, và vào lúc đến lần thứ tư,
anh sờ được phần chót vót của những cái thang dựng lên từ
dưới kia, anh nắm chặt lấy, và với bàn tay mạnh mẻ chắc chắn
anh nối liền tất cả mấy cái thang lại với nhau, nhưng dãy thang
vẫn lung lay như có những cái bản lề mòn cũ. Mấy cái thang
trông như một cành sậy gió lay, năm cái thang dài lên đến cái
tổ chim, và dựng đứng bên bức tường đá.
Nhưng đến đây mới là công việc nguy hiểm nhất, anh phải
leo như chỉ con mèo mới biết cách leo, Rudy cũng biết cách leo
ấy, con mèo đã dạy cho anh, anh không cảm thấy Thần Chóng
Mặt, vị thần nầy đang đập cánh trong không khí sau lưng anh,
dang những cánh tay bạch tuộc về phía anh. Anh đã đứng lên
bực thang cuối cùng, nhưng từ đó, anh nhận thấy rằng anh chưa
lên cao đến chỗ thấy được bên trong của cái tổ ưng, chỉ có bàn
tay anh sờ vào đó được thôi. Anh đưa tay thử các nhánh cây lót
dưới tổ, xem có chắc chắn gì không, những nhánh cây to, đan
tréo vào nhau, làm chân đứng cho tổ chim. Khi nắm được một
nhánh khá chắc chắn, không lay động, anh vọt mình lên, từ nấc
thang cuối cùng, đeo vào nhánh cây ấy, ngực và đầu anh lên
quá tổ chim, nhưng lúc ấy một mùi hôi tanh nồng nặc xông lên
mũi anh, mùi xác chết: cừu con, nai và chim bị xé tước ra.
Thần Chóng Mặt, không nắm được anh, đã thổi vào mặt anh
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những thứ hơi độc ấy, để làm cho đầu óc anh choáng váng, và
Trinh Nữ Tuyết đứng dưới lỗ sâu hoắm toang hoác, trên dòng
nước chảy xiết, Trinh Nữ với mái tóc xanh nhạt dài, nhắm vào
mình anh với hai con mắt chết như hai nòng súng.
”Bây giờ thì tao bắt được mày!”
Trong một góc của tổ ưng, Rudy trông thấy con ó con nằm,
mạnh và lớn, con ó chưa biết bay. Rudy nhìn sửng vào con
chim nhỏ, một tay giữ hết sức vững, tay kia vứt cái thòng lọng
vào mình con ó nhỏ. Con chim đã bị bắt sống, hai chân nó bị
giây thòng lọng buộc chặt, Rudy liền vứt cả cái thòng lọng với
con chim ngang qua vai, để cho con vật bị treo một khoảng xa
dưới mình anh, đồng thời anh chụp lấy sợi giây phòng bị móc ở
trên cao, và lần xuống cho đến lúc chân anh đặt trên bậc thang
cao nhất. Hãy giữ vững! Đừng nghĩ rằng mình sẽ té, thì mình
không té! Đó là giáo lý cổ kính, anh theo lời dạy ấy, anh giữ
vững, leo xuống, trong lòng tin chắc rằng mình sẽ không té, và
anh chẳng té.
Rồi một bài hát Jodlen vang lên, mạnh và vui vẻ. Rudy đã
đứng trên chỗ cứng của tảng đá, với con diều hâu con trong
tay.
VIII - Tin tức con mèo phòng khách kể lại
”Đó, điều ông đã buộc tôi phải làm!” - Rudy nói - khi anh đi
vào nhà ông chủ máy xay ở Bex, và đặt trên sàn một cái thúng
lớn, anh mở nắp thúng ra, và hai con mắt vàng, viền đen, chiếu
tia sáng dữ dội, đủ làm cho mọi người mê hoảng, cái mỏ há ra,
mạnh mẻ, để cắn, cổ đỏ đầy lông măng.
”Con ó con!” - ông chủ la lên Babette hét lên một tiếng, và nhảy qua một bên, nhưng cô
không ngớt nhìn Rudy và con ó con.
”Anh không sợ hả?” - ông chủ nói -
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”Và ông cũng giữ lời hứa chứ!” - Rudy nói, mọi người đều
có dấu hiệu riêng ”Nhưng sao anh không bị gãy cổ?” - ông chủ hỏi ”Vì tôi giữ vững!” - Rudy đáp - ”Tôi sẽ giữ vững luôn! Tôi
giữ Babette vững!”
”Trước hết, hãy gắng mà chiếm lấy nó đã!” - ông chủ nói và
cười Babette biết rằng như thế là một dấu hiệu tốt.
”Hãy đem con ó ra khỏi cái thúng đi, nó nhìn mình thật
khiếp! Anh bắt nó ở đâu?”
Rudy phải kể lại mọi sự việc, ông chủ mở to mắt ra, càng
lúc càng to.
”Với lòng dũng cảm và sự hên của anh, anh đủ sức nuôi 3
người đàn bà!” - ông chủ nhà máy xay nói ”Cám ớn ông! Cám ơn!” - Rudy la lên Và vừa khôi hài, ông vừa vổ lên vai anh thợ săn trẻ miền
Alperne.
”Mày có biết tin tức ở nhà máy xay không?” - con mèo
phòng khách nói với con mèo nhà bếp - ”Rudy đã mang con ó
con về, và đổi lấy Babette. Hai người ôm hôn nhau, trước mặt
ông cha! Đó là lễ đính hôn rồi, có thể nói vậy. Ông già chẳng
đá ai, ông đã thu móng vuốt ông lại, ông ngủ trưa, để cho hai
người thủ thỉ với nhau. Họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau,
cho đến lễ Giáng sinh còn chưa hết chuyện!”
Đến lễ Giáng sinh cũng chưa hết chuyện thật. Gió thổi làm
cho lá cây nâu xạm quay cuồng, tuyết bay phơi phới trong
thung lũng như ở trên núi cao. Trinh Nữ Tuyết ngự trị trong lâu
đài của bà, lâu đài càng rộng lớn hơn vào mùa đông. Sườn đá
phủ dày một lớp băng giá, và trên dòng thác ở núi, mùa hè
nước chảy xiết, bây giờ đã đóng thành từng tảng đá băng dày
gần hai thước, nặng bằng những con voi.
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Ngọn cây bách được trang hoàng bằng những vòng giây kết
bằng nhưữg khối thủy tinh nhỏ trông rất huyền ảo. Trinh Nữ
Tuyết cởi trên ngọn gió gầm thét, bay trên các thung lũng sâu.
Tấm thảm tuyết tràn xuống tận Bex, Trinh Nữ Tuyết có thể đến
tận nơi đó, để viếng thăm Rudy, anh ngồi bên cạnh lò sưởi luôn
hơn ngày thường, anh ở tại nhà của Babette. Hôn lễ sẽ cử hành
vào mùa hè. Bạn bè họ nói đến chuyện ấy đến nhức cả tai họ.
Mặt trời chiếu sáng, đóa hồng đẹp nhất miền núi Alperne đỏ
ửng, cô Babette tươi cười, xinh như mùa xuân sắp đến, mùa
xuân làm cho chim hót lên để sửa soạn tiết hè, ngày hôn lễ.
”Sao hai người kia dính mãi vào nhau mãi thế!” - con mèo
phòng khách nói - ”Tôi quá chán những tiếng meo meo của
họ!”
IX - Trinh Nữ Tuyết
Mùa hè đã giăng những tràng lá xanh các cây bồ đào và cây
lật, nở hoa từ cây cầu gần Saint-Maurice, dọc theo bờ sông
Rhone, từ ngọn nguồn chảy xiết xuống băng hà, tận tòa lâu đài
băng giá của Trinh Nữ Tuyết. Bà cởi ngọn gió gay gắt bay trên
cánh đồng tuyết ở cao, rồi nằm phơi mình dưới ánh mặt trời,
gối đầu trên những tảng đá tuyết. Từ đó, bà đưa cặp mắt sắc
sảo ngắm những thung lũng sâu, trong đó đám người lúc nhúc
như kiến trên tảng đá nhuốm ánh sáng mặt trời.
”Sức mạnh tinh thần, loài người tự xưng là con của mặt trời,
các người đều chỉ là những con sâu bọ!” - Trinh Nữ Tuyết nói ”Chỉ một hòn tuyết lăn xuống, là nhà cửa, thành phố của các
người đều bị nghiền nát tiêu hũy!”
Bà ngẩng đầu lên cao, kiêu hảnh, mắt chiếu tia sáng ngời
đầy chết chóc về phía xa, ở dưới kia. Nhưng từ dưới thung lũng
vang lên tiếng ầm ầm, tiếng đá tảng bị phá nổ tung, đó là tác
phẩm của con người, họ đang làm đường và hầm cho hỏa xa.
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”Trò chơi của chuột cống!” - bà nói - ”Chúng nó đào hầm,
nghe như tiếng súng. Khi ta dời những tòa lâu đài, tiếng động
còn lớn hơn tiếng ầm ầm của sấm sét!”
Từ dưới thung lũng, dâng lên một làn khói, lan rộng ra như
một tấm màn bay lơ lửng, cái bờm phấp phới của đầu toa tàu
hỏa chạy trên đường rầy mới lập, kéo theo cả đoàn toa, như
một con rắn uốn éo. Đoàn tàu chạy mau như mũi tên bắn ra.
”Chúng nó làm trò Chủ Nhân ông, ở dưới kia, cái lũ ”sức
mạnh tinh thần” ấy. Sức mạnh của thiên nhiên dù sao cũng là
Chúa Tể!”
Bà cười, bà hát, và một tiếng ầm ầm cuồn cuộn vang lên
trong thung lũng.
”Tuyết tan, tuyết băng chảy!” - người ta la hét Nhưng những đứa con của mặt trời còn hát cao lên tư tưởng
con người vạn năng, có khả năng đặt biển rộng dưới ách cày,
làm dời núi, lấp bằng thung lũng, tư tưởng con người làm chủ
sức mạnh thiên nhiên.
Vào lúc ấy, trên cánh đồng tuyết nơi Trinh Nữ Tuyết đang
đứng, một đoàn người hành khách đi đến. Họ lấy giây buộc
chặt vào nhau, để tạo thành một thân hình to lớn hơn trên mặt
tuyết láng, bên bờ vực thẳm.
”Cứ bò đi!” - Trinh Nữ Tuyết nói - ”Các người mà cũng tự
xưng là chủ của mảnh lực thiên nhiên!”
Bà quay mặt lại, để nhìn về phía dưới, với vẻ khỉnh khỉnh,
bà nhìn thung lũng trong đó nhiều chiếc tàu hỏa đang chạy qua.
”Đó, những tư tưởng của bọn ấy! Những tư tưởng ở dưới
quyền định đoạt của sức mạnh thiên nhiên! Ta đã nhìn thấu hết
các tư tưởng ấy. Có tư tưởng ngồi một mình, ngạo nghễ như
một bà hoàng! Ở nơi kia, có cả đống tư tưởng dầy đặc! Một
nửa thì đang ngủ! Khi con rồng hơi nước dừng lại, chúng tuôn
ra, bước lên một tí. Đó, tư tưởng đi ra đời đó!”
Rồi bà cười.
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”Lại một trận tuyết băng!” - dưới thung lũng, mọi người đều
nói ”Dòng tuyết băng chẳng đến chỗ mình đâu!” - hai người
hành khách ngồi trên lưng con rồng hơi nước nói - ”hai linh
hồn với một ý nghĩ”, như người ta nói. Đó là Rudy và Babette,
ông chủ máy xay cùng đi với họ.
”Như một gói hành lý!” - ông nói - ”Tôi đi theo cô cậu như
một sự cần thiết!”
”Cả hai đứa đều ở đó!” - Trinh Nữ Tuyết nói - ”Ta đã đè nát
bao nhiêu là hưu nai, ta đã hủy diệt hàng triệu đóa hồng núi
Alperne, bứng luôn cả rễ! Ta nhổ lên hết! Ý tưởng! Sức mạnh
tinh thần!”
Bà lại cười.
”Lại một trận băng rả nữa!” - người dưới thung lũng nói X - Bà mẹ đỡ đầu
Montreux, một thành phố gần nhất, cùng với Clarens,
Vernex và Grin, tạo thành một tràng hoa bao quanh phần Tây
Bắc của hồ Genfer. Bà mẹ đở đầu của Babette ở đó, một bà
người Anh quý phái, với hai cô con gái của bà và một người
anh họ. Gia đình ấy đã đến sinh sống tại đây trên một năm nay,
ông chủ nhà máy xay đã đến thăm họ, và đã báo tin lễ hứa hôn
của Babette, ông nói về Rudy và chiếc tổ ó, ông kể về chuyến
đi Interlaken. Tóm lại, ông kể hết câu chuyện đã làm cho ông
rất hài lòng, và cũng làm cho bà người Anh có thiện cảm với
Rudy và Babette, và cả với ông chủ nhà máy nữa. -Cả ba nhớ
phải đến thăm bà - và họ đang đi đến đó - Babette sẽ thấy bà
mẹ đở đầu, bà này thấy Babette.
Ở Villeneuve, một thành phố nhỏ cuối hồ Genfer, có chiếc
tàu chạy bằng hơi nước, chỉ trong nửa giờ thì đến Vernex, ở
phía dưới Montreux.
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Đây là một cái bờ hồ được các thi sĩ ca tụng. Dưới những
cây bồ đào viền quanh hồ xanh biếc, Byron đã sáng tác những
bài thơ du dương về kẻ tù nhân trong tòa lâu đài u uất bằng đá
tảng, Chillon.
Ở Clarens, nơi thành phố với những cây liễu buồn, ngắm
mình trên mặt nước, Rousseau đã đi dạo mát, lòng nghĩ về
Heloise. Sông Rhone chảy dưới chân dãy núi cao phủ tuyết của
xứ Savoy, không xa chỗ con sông đổ vào hồ, có một hòn đảo
nhỏ, nhỏ cho đến nổi từ trên bờ nhìn ra, trông như một chiếc
tàu. Đó là tảng đá nổi, 100 năm trước, một bà đã xây cái đập đá
bao quanh, đổ thêm đất vào, để trồng 3 cây xương rồng, bây
giờ đã lớn và phủ bóng im trên toàn hòn đảo. Babette rất thích
cái góc đất nhỏ ấy, nơi đẹp nhất trong suốt cuộc hành trình,
theo ý cô, người ta phải đi đến nơi đó, chắc nơi đó thích thú
lắm, - cô nói Chiếc tàu chạy hơi nước đi ngang qua, rồi dừng lại ở
Vernex, theo thường lệ. Đoàn người leo lên chỗ ấy, len lỏi giữa
các bức tường trắng, đầy ánh mặt trời, những bức tường bao
quanh các đám ruộng nho ở ngỏ vào thành phố nhỏ miền núi
Montreux, nơi các cây vả tỏa bóng im trên ngói nhà người dân
quê. Các cây liễu và cây trắc bá mọc ngay trong vườn nhà.
Giữa lưng chừng ngọn đồi, có ngôi nhà dưỡng lão, bà mẹ đỡ
đầu ở tại đó.
Cuộc tiếp đón thật là nồng hậu. Bà mẹ nuôi là một người
đàn bà to lớn, dễ dãi, có bộ mặt tròn trịa và tươi cười. Lúc bé,
bà có bộ mặt giống thiên thần Raphael, nhưng bây giờ thì đúng
là một bộ mặt thiên thần già, với mái tóc quăn bạc phủ quanh
đầu. Các cô con gái của bà trông đỏm đáng, ăn bận sang trọng,
cao và gầy. Người anh họ, bận toàn đồ trắng từ chân đến đầu,
có mái tóc vàng và bộ râu mép uốn cong vàng khè, to đến nổi
còn đủ chỗ cho ba người quý phái có thể chia nhau. Anh tỏ ra
rất hăm hở bên cạnh Babette ngay từ lúc đầu.
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Những bộ sách đóng rất đẹp, những bản nhạc phổ và những
bức họa bầy ra đầy trên bàn, cửa ra bao lơn mở ra trên một
phần xinh đẹp của mặt hồ, im lìm và trơn láng, các ngọn núi
Savoy, với làng mạc, rừng núi, đỉnh tuyết in ngược hình trong
đó.
Rudy, ngày thường thì bạo dạn, vui tánh, không biết sợ hãi,
hôm ấy trông không được tự nhiên, trông cấn cái, như người ta
thường nói. Trông anh như đang đi trên những hạt đậu rải trên
sàn nhà đánh xia. Thới gian trôi qua thật khó khăn! Mọi người
đi dạo, chậm chạp như lê từng bước một, luôn luôn vẫn chậm
chạp như vậy! Rudy phải bước lên hai bước, và lùi lại một
bước để đi ngang hàng với họ. Đoàn người đi đến Chillon, một
tòa lâu đài cổ kính trông âm u, xây trên hòn đảo đá ấy. Họ đến
đó, để nhìn cái trụ trói người để gia hình, những tấm giường
bằng đá để cho người sắp bị xử tử hình nằm, những giây xích rỉ
buộc chặt một đầu vào tường, những hầm sâu đen tối giam giữ
bọn tử tù, và những chông sắt nhọn đặt dưới nước để đâm
ngang thân hình kẻ bị xử tử, khi họ bị đẩy xuống vực. Mọi
người cho là thích thú nhìn những di tích ấy. Nơi đây là chỗ
cực hình tàn bạo được mô tả trong thơ của Byron, truyền mãi
trong thế giới thi ca. Rudy rất xúc động vì nổi cực hình ấy. Anh
tựa mình vào ngưỡng cửa sổ bằng đá, nhìn xuống mặt nước
xanh lục sâu, và ở ngoài xa, hòn đảo nhỏ cô độc có ba cây
xương rồng. Nhưng Babette thì rất hài lòng. Cô thấy người anh
họ thật là hoàn toàn tốt.
”Ừ, một tên lãng tử hoàn toàn!” - Rudy nói Và đây là lần đầu, một lời nói của Rudy làm cho Babette
không vừa lòng.
Người anh tặng cho cô một quyển sách nhỏ để kỹ niệm
Chillon, đó là một tập thơ của Byron: ”Người tù ở Chillon”,
dịch ra tiếng Pháp, để cho Babette có thê đọc được.
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”Quyển sách này có thể hay” - Rudy nói - ”nhưng con người
chải chuốt kia tặng sách cho cô thì tôi chẳng ưa tí nào!”
”Anh ta trông như một cái bao bột mà không có bột” - ông
chủ nhà máy xay nói, và cười vì câu nói hóm hỉnh của ông Rudy cũng cười, và cho rằng đúng như vậy, ông nói đúng.
XI - Người anh họ
Hai ngày sau, Rudy đến thăm nhà máy, anh thấy người anh
trẻ ở đó. Chính đang lúc Babette dọn cho anh ta món cá hương
ngư nhồi ngò tây để cho ngon miệng. Điều ấy chẳng cần thiết
gì. Tên người Anh kia đến đây làm gì? Để cho Babette đải
đằng, và để cho phụng sự ư? Rudy ghen, điều ấy làm cho
Babette nực cười, cô thích nhìn anh dưới mọi khía cạnh, tốt và
xấu.
Tình yêu vẫn còn là một trò chơi, cô chơi đùa với tấm lòng
của Rudy, và dù sao, cũng phải nói rằng Rudy là hạnh phúc của
nàng, tư tưởng của đời nàng, những gì tốt nhất và hoàn hảo
nhất ở đời, và anh càng u sầu, mắt cô càng rạng rỡ. Cô nẩy ra ý
muốn hôn người Anh tóc nâu với cặp râu mép vàng ấy, chỉ cốt
để cho Rudy nổi cơn giận lên, như vậy càng chứng tỏ anh yêu
cô nhiều. Cử chỉ ấy chẳng đúng, và chẳng khôn khéo gì về
phần cô gái nhỏ Babette, nhưng cô chỉ mới 19 tuổi thôi. Cô
không suy nghĩ gì, lại càng không nghĩ đến cử chỉ ấy của cô sẽ
làm cho người Anh trẻ tuổi kia hiểu ra sao, cử chỉ của cô quá
nhẹ dạ, không xứng đáng với cô gái đàng hoàng của ông chủ
máy xay, vừa đính hôn.
Vào chỗ con đường đi ra thành phố Bex, đi ngang qua hòn
núi đá phủ tuyết, mà người trong xứ gọi là Hòn Tiểu Quỹ, là
cái máy xay, dựng gần dòng thác chảy xiết, xám xịt như nước
đầy xà phòng giặt. Dòng thác ấy không làm cho máy xay quay,
một dòng thác nhỏ hơn, ở phía bên kia, từ trong đá chảy ra, rất
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mạnh, đổ vào một cái vũng xây bằng những cái xà bằng gỗ.
Một đường rảnh dẫn nước con sông rộng chảy xiết vào làm
quay bánh xe của máy xay. Đường rảnh chứa quá nhiếu nước,
nước tràn ra trên con đường, làm cho con đường trở nên sủng
nước, người đi trên đó để mau đến máy xay sẽ dễ bị trơn tuột.
Người Anh trẻ tuổi lại có cái ý ấy. Bận đồ trắng như một tên
phụ nhà máy xay, anh leo lên vào buổi tối, để đến cửa sổ phòng
của Babette, dò theo ánh đèn trong phòng, anh chưa biết cách
leo trèo, nên gần bị chúi đầu xuống dòng thác, nhưng may
tránh được, chỉ ướt ông tay áo, và cái quần bị lấm bết. Anh đến
dưới cửa sổ của Babette, thân mình ướt nhem, lấm bùn, anh leo
lên cây bồ đề cổ kính, anh bắt chước tiếng chim cú kêu lên, ví
anh chẳng biết thứ chim nào khác. Babette nghe tiếng, nhìn qua
tấm màn mỏng cửa sổ, nhưng khi thấy anh chàng bận đồ trắng,
cô hiểu anh ta là ai, tim cô đập mạnh, vì sợ, mà cũng vì giận
nữa. Cô liền tắt đèn, soát lại then cửa, rồi cứ để mặc cho chàng
người Anh kêu như con cú.
Nếu Rudy ở tại nhà máy lúc ấy, thì thật là đáng sợ, nhưng
Rudy không ở trong nhà máy, tệ hơn nữa, anh đang đứng ở
phía dưới, ngoài kia. Hai người to tiếng với nhau, đưa ra những
lời giận dữ, có thể đi đến đánh nhau, có thể giết nhau. Babette
hốt hoảng, mở cửa sổ ra, kêu tên Rudy lên, van anh bỏ ra đi, cô
không muốn anh ở lại đó, cô nói vậy.
”Cô không muốn tôi ở lại!” - anh la lên - ”Như vậy là một
cuộc hò hẹn rồi! Cô chờ người bạn tốt, tốt hơn tôi! Thật là xấu
hổ cho cô, Babette!”
”Nói gì mà khó nghe thế!” - Babette nói - ”Tôi ghét anh!” Rồi cô khóc - ”Đi đi! anh đi đi!”
”Tôi đâu đáng bị xử tệ như vậy!” - anh nói Rồi anh bỏ đi, má nóng bừng, tim cháy lên.
Babette gieo mình trên giường, nằm khóc.
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”Tôi yêu anh quá mà, Rudy! Mà sao anh nghĩ tệ cho tôi đến
thế!”
Cô nổi giận, rất giận, đó là điều may cho cô, vì nếu không
thế, cô sẽ đau lòng vô cùng, nhờ đó mà cô mệt, và ngủ một
giấc say sưa của tuổi trẻ.
XII - Những mảnh lực xấu
Rudy lìa Bex, lên đường để trở về. Anh leo lên núi, thở khí
trời trong sạch, mát mẻ, trên núi tuyết phủ đầy, nơi ngọn Trinh
Nữ Tuyết. Cây cỏ lá đều ở dưới xa, đứng trên trông xuống như
những cây khoai, tùng bách và lùm bụi trông nhỏ hơn, cây
hồng núi Alperne mọc gần tuyết trải rộng ra từng đoạn như tấm
vải phơi trên cỏ. Anh trông thấy một cây khổ sâm xanh, anh lấy
báng súng đánh nát đi.
Trên cao hơn nữa, hai con nai xuất hiện, mắt anh sáng rực
lên, tư tưởng anh đi qua một dòng khác, nhưng anh không ở
gần để có thể bắn cho chắc chắn trúng đích được, anh leo lên
cao, nơi đó chỉ có thứ cỏ khô mọc trong các khe đá. Hai con
nai vẫn đi đứng an nhiên trên đồng tuyết, anh leo gấp, lòng đầy
hăng hái. Sương mù phủ xuống mình anh, và bổng chốc, anh tự
thấy đứng trước tảng đá cheo leo, và mưa bắt đầu rơi xuống
như thác đổ.
Anh thấy khát đến khô cổ, đầu óc nóng như lửa, trong mình
thì lại nóng. Anh lấy cái bầu nước đi săn ra, nhưng chẳng còn
một giọt nước nào trong bầu, anh không để ý đến chuyện lấy
nước khi anh đi trên núi. Chưa bao giờ anh bị bệnh, nhưng
trong lúc này, anh cảm thấy anh bị bệnh, anh muốn nằm dài
trên đất và ngủ một giấc, nhưng nước mưa vẫn tuôn rơi khắp
nơi, anh gắng sức giữ vững, sự vật run rẩy một cách kỳ lạ trước
mắt anh, và anh bổng trông thấy một ngôi nhà nhỏ vừa dựng
cột kèo, mà từ trước đến nay anh chưa hề thấy. Ngôi nhà tựa
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vào một khối đá, trước cửa có một người con gái đang đứng.
Anh tưởng đó là Annette, cô con gái ông giáo, nhưng thật ra
anh đã trông thấy cô ấy gần Grindelwald, buổi chiều lúc anh ở
trường thi bắn Interlaken trở về.

”Cô làm gì ở đây?” - anh hỏi ”Tôi ở nhà tôi” - cô gái đáp - ”Tôi đang chăn bầy gia súc
của tôi!”
”Bầy gia súc? Ăn cỏ ở đâu? Nơi đây chỉ có tuyết và đá
tảng!”
”Anh biết rõ quá nhỉ?” - cô gái nói và cười - ”Đây này, ở
phía sau, dưới chỗ thấp kia, có một bải cỏ thật tuyệt! Bầy dê
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của tôi đến đó! Tôi giữ kỹ bầy dê, chẳng để mất một con nào,
cái gì của tôi là của tôi!”
”Cô thật là can đảm!” - Rudy nói ”Anh cũng vậy!” - cô gái đáp ”Cô có sữa không, cho tôi một ít! Tôi khát không chịu nổi!”
”Tôi có cái còn hơn sữa nữa!” - cô gái nói - ”Anh sẽ thấy!
Có mấy người hành khách hôm qua đi qua đây với người
hướng đạo, họ bỏ quên một nửa chai rượu, anh sẽ thấy chưa
bao giờ uống được thứ rượu ngon như vậy. Họ không trở lại
tìm cái chai ấy đâu, tôi thì không uống rượu, anh hãy uống đi!”
Cô đem rượu đến, rót ra một cái chén bằng gỗ, đưa cho
Rudy.
”Rượu ngon quá!” - Rudy nói - ”Chưa bao giờ tôi được
uống một thứ rượu ấm như thế này, nóng cả cổ!”
Mắt anh sáng lên, anh trở nên hoạt động, một sự hăng hái
đến với anh, như bao nhiêu nổi buồn, nổi âu sầu đều tiêu tan
hết. Bản tánh hăng say của anh sôi sục trong lòng anh.
”Mà cô là Annette, con gái ông giáo, đây mà!” - anh la lên ”Hôn tôi một cái đi!”
”Được, nhưng anh hãy cho tôi chiếc nhẫn đẹp anh có trên
ngón tay kia!”
”Chiếc nhẫn hứa hôn của tôi!”
”Đúng vậy!” - cô gái nói Rồi cô rót rượu ra chén, đưa lên môi của Rudy, anh uống.
Một nổi vui sống chạy rần rần trong máu anh, anh thấy hình
như cả thế giới đều thuộc về anh, cần gì mà lo âu thắc mắc!
Mọi sự sinh ra để cho ta thụ hưởng, để làm cho ta sung sướng!
Dòng sông của cuộc đời, chính là dòng sông của niềm vui, hãy
buông mình thả xuôi theo dòng, đó là hạnh phúc.
Anh nhìn cô gái trẻ, đúng là Annette, mà cũng không phải là
Annette, lại cũng không phải là yêu tinh, như anh đã gọi cô gái
gặp ở Grindelwald bằng cái tên ấy. Cô gái ở đây trông tươi tỉnh
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như tuyết mới rơi, nở nang như cánh hồng núi Alperne, và nhẹ
nhàng như dê con, nhưng đúng là một con người sinh ra từ
xương sườn của Adam, như anh vậy. Anh ôm choàng lấy cô,
ngắm cặp mắt sáng một cách kỳ dị của cô, chỉ qua một giây
thôi, và trong phút giây ấy - vâng, hãy giải thích điều ấy đi, giải
thích bằng những chữ - đó có phải là sự sống của tinh thần, hay
là sự chết đầy rẩy trong lòng, anh đang được nâng lên cao, hay
đang bị dìm xuống vực chết sâu hoắm, dưới sâu, sâu thăm
thẳm? Anh nhìn những bức tường tuyết như pha lê xanh biếc.
Những vực sâu mở toang hoác ra quanh mình anh, nước nhỏ
giọt, kêu tanh tách như tiếng chuông, trong sáng như ngọc,
những ánh lửa xanh nhạt, Trinh Nữ Tuyết tặng cho anh một nụ
hôn lạnh làm cho xương cốt anh nghe rần rật, và đi vào tận óc
não anh, anh la lên một tiếng đau đớn, rồi vùng vẩy ra khỏi
cánh tay của Trinh Nữ Tuyết, anh lảo đảo rồi té xuống, mắt
nhắm tít, nhưng anh lại mở mắt ra. Những mảnh lực xấu xa vừa
dở trò ra với anh.
Cô gái núi Alperne đã biến mất, gian nhà trú ẩn cũng biến
đi, nước chảy trên tường đá trơn, tuyết trải ra đây đó. Rudy run
lên vì lạnh, ướt đến tận xương, chiếc nhẫn của anh cũng mất,
chiếc nhẫn hứa hôn mà Babette đã tặng anh.
Mây che khuất đèo núi, như những tảng tuyết cứng, Trinh
Nữ Tuyết đứng đó, đang rình rập con mồi ốm yếu, và dưới
chân anh có tiếng dội vang từ đáy vực sâu, nghe như tiếng rơi
của đá tảng đè nát, nhổ bật lên tất cả những thứ gì ngăn chận
đường rơi của nó.
Ở nhà máy, Babette khóc, Rudy đã đi vắng 6 ngày không trở
lại, chính anh là người có lỗi, và đáng ra phải xin cô tha thứ, cô
yêu anh với tất cả tấm lòng.
XIII - Trong nhà ông chủ máy xay
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”Thật là đáng khiếp, cái sự ngu dại của loài người!” - con
mèo phòng khách nói với con mèo nhà bếp - ”Mọi sự bây giờ
lại đều đổ vỡ giữa Babette và Rudy. Cô ta khóc, và chắc là anh
chàng không nghĩ gì đến cô ta nữa!”
”Tôi chẳng thích như vậy!” - mèo bếp nói ”Tôi cũng chẳng thích” - mèo phòng khách nói - ”Nhưng tôi
chẳng đau buồn gì về chuyện đó! Babette có thể hứa hôn với
cặp râu mép đỏ! Cặp râu ấy chẳng trở lại đây từ cái đêm ông
leo lên mái nhà”
Những mảnh lực xấu đã dở trò ra quanh chúng ta, và trong
lòng chúng ta. Rudy đã bị nhiễm vào, anh suy nghĩ. Cái gì đã
xẩy ra quanh anh và trong lòng anh, ở trên kia, trên núi cao?
Phải chăng đó là những ảo ảnh, hay là cơn sốt nói sảng, chưa
bao giờ anh bị sốt và bị ốm đau. Anh tự xem xét mình anh, vừa
lên án Babette. Anh nghĩ lại cuộc đi săn ma quái trong lòng
anh, nghĩ đến cơn gió nồng mạnh mẻ vừa dấy lên trong lòng
anh. Anh có thể thú lại hết mọi sự cho Babette, những ý nghĩ
nằm trong lòng anh không? Những ý nghĩ có thể trở thành hành
động, trong giây phút bị cám dỗ. Anh đã đánh mất chiếc nhẫn
đính hôn, và chính vì sự mất mát ấy mà cô tái chiếm lại được
anh. Cô có thể tự thú với anh không? Anh có cảm tưởng trái
tim anh bị bóp nát khi nghĩ đến cô, bao nhiêu kỹ niệm kéo đến,
anh trông thấy cô rất linh hoạt, tươi cười, tinh ranh như một
đứa bé con, những câu nói tình tứ, cô đã nói với một tấm lòng
tràn đầy, đi vào trong ngực anh như một tia nắng mặt trời, lồng
ngực anh sẽ được soi sáng bởi Babette.
Cô phải tự thú với anh, và cô sẽ làm như vậy.
Anh đi đến nhà máy xay, hai người đang bắt đầu cuộc tự
thú, cô bắt đầu bằng một nụ hôn, và đi đến kết luận rằng chính
Rudy là kẻ phạm tội, cái lỗi lớn của anh là đã nghi ngờ đến
lòng trung thành của cô, điều ấy thật là xấu xa về phần anh!
Một sự nghi ngờ như vậy, một cơn nóng giận như vậy, có thể
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tạo ra sự đau khổ cho cả hai người! Phải, chắc chắn như vậy!
Cho nên Babette mới thuyết lý cho anh một hồi, cô rất hài lòng
về cuộc thuyết lý ấy, cô thấy rất hợp với cô. Dù sao, trên một
điểm, Rudy cũng có lý, tên anh họ ở nhà bà mẹ nuôi quả thật là
một con người xấc xược.

Babette đã đốt quyển sách ông ấy tặng, và sẽ không còn gì
để nhắc lại sự việc đã qua.
”Đó, mọi sự đã xong xuôi!” - mèo phòng khách nói - ”Rudy
đã trở lại đây, hai người đã thông cảm nhau, đó là hạnh phúc
lớn nhất, họ bảo thế!”
”Đêm nay” - mèo bếp nói - ”tôi có nghe bọn chuột cống nói
rằng niềm hạnh phúc lớn nhất là được ăn đèn sáp, và có thứ mỡ
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hôi dầu cho thật nhiều. Biết tin ai, bọn chuột cống hay mấy kẻ
vị hôn kia?”
”Chẳng tin ai hết!” - mèo phòng khách nói - ”Đó là điều
chắc chắn nhất!”
Niềm hạnh phúc lớn lao đã gần kề, đối với Rudy và Babette.
Hai người đã nhìn thấy viễn tượng của ngày đẹp nhất - như
người ta nói - ngày làm lễ thành hôn.
Nhưng lễ thành hôn sẽ không cử hành tại nhà thờ ở Bex,
cũng không ở tại nhà ông chủ máy xay. Bà mẹ đỡ đầu muốn
đám cưới sẽ cử hành tại nhà bà, và lời chúc phúc sẽ được đưa
ra trong ngôi nhà thờ nhỏ ở Montreux. Ông chủ nhà máy khăng
khăng đòi cho ý muốn của bà được thực hiện. Chỉ có ông mới
biết bà mẹ đỡ đầu sẽ tặng cho hai vợ chồng mới cưới những
thứ gì. Họ sẽ nhận được một quà cưới đáng giá cho sự nhượng
bộ ấy.
Ngày đã được định. Từ tối hôm trước, mọi người phải đi
đến Villeneuve, để đi tàu thủy đến Montreux vào sáng hôm
sau, họ muốn đến sớm để cho các cô con gái con bà mẹ đỡ đầu
trang sức cho cô dâu.
”Tôi nghĩ chắc sẽ có một ngày lễ cưới thứ hai, ở đây, trong
nhà nầy” - con mèo phòng khách nói - ”Nếu không thế, tôi sẽ
không thèm kêu một tiếng meo meo trong suốt buỗi lễ!”
”Họ sẽ ăn uống linh đình ở đây!” - mèo nhà bếp nói - ”nhiều
con vịt bị chọc tiết, nhiều con bồ câu bị bóp cổ, và cả một con
thú được treo trên tường. Chỉ nghĩ đến đó, mà nước miếng tôi
đã chảy ra! Ngày mai họ sẽ ra đi!”
Vâng, ngày mai! Tối hôm ấy, là đêm cuối cùng, Rudy và
Babette ở tại nhà máy, với tư cách là vị hôn.
Bên ngoài, đèn treo sáng trưng trên các ngọn cây, chuông
đánh vang lên, những cô con gái của mặt trời hát: ”Mọi sự sẽ
tốt đẹp!”

855
XIV - Ma quỹ hiện hình trong đêm tối
Mặt trời đã lặn, mây kéo xuống thung lũng sông Rhone,
giữa các ngọn núi cao, gió phương nam thổi lên, gió từ châu
Phi thổi đến chân núi Alperne, một ngọn gió nồng và mạnh xé
tan đám mây, và khi gió đã đi qua, mọi vật trở lại im lặng hoàn
toàn. Những đám mây bị gió xé tơi bời vương vất trên núi rừng
trên cao, trên dòng sông mạnh, trông như những hình dáng kỳ
dị, trông giống như con vật dưới bể vào thời tiền sử, như những
con diều hâu bay lượn trong không trung, và những con nhái
nhảy trong vũng bùn. Mây như sà xuống mặt nước sôi sục, trôi
trên giòng nước, nhưng thật là ở phía trên, trong không khí.
Con sông cuốn trôi một cây tùng bị bật cả rễ, trước cây là
những xoáy nước. Đó là Thần Chóng mặt, với muôn nghìn
hình thái, đang quay vòng tròn trên dòng sông cuồn cuộn. Mặt
trăng chiếu lên, tuyết phủ ngọn cây trong khu rừng âm u, và
trên những đám mây trắng kỳ dị, như những hình ma quái
trong đêm, những vị Thần của sức mạnh thiên nhiên. Người
dân miền núi nhìn cảnh tượng ấy qua cửa kính, những hình ma
quái bay từng đoàn trước ngọn Trinh Nữ Tuyết. Bà đến từ giải
băng hà, nơi tòa lâu đài của bà, bà đứng trên chiếc tàu mỏng
mảnh của bà, thân cây tùng bị bứt rễ, trôi theo từ giòng nước
băng hà theo dòng sông, đổ vào hồ.
Khách quan đám cưới đã đến! Không khí và nước kêu réo
và hát lên.
Hình ảnh ma quái hiện ra bên ngoài, và bên trong.
Babette có một giấc mộng kỳ quái.
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Cô thấy như đã làm xong lễ cưới với Rudy, từ bao nhiêu
năm trước rồi. Anh đi săn nai, cô ở nhà, ông người Anh trẻ tuổi
có bộ râu mép vàng ngồi bên cạnh cô, mắt ông ta sáng rực, lời
nói của ông có một mảnh lực ma quái, ông đưa tay ra, và cô
phải đi theo ông. Hai người ra khỏi nhà, họ đi mãi, và đi xuống
- Babette cảm thấy như có một cái gì đè nặng trên con tim,
càng lúc càng thấy nặng hơn. Đó là một cảm giác tội lỗi đối với
Rudy, một tội nặng đối với Chúa. Và bổng chốc, cô thấy cô bị
bỏ rơi, áo quần vướng vào gai góc rách tươm, mái tóc cô trở
nên xám như tro. Nổi đau khổ đầy tràn trong lòng, cô nhìn lên
trời, và thấy Rudy ở bên bờ tảng đá cheo leo - Cô với tay ra về
phía anh, nhưng không dám kêu gọi hay cầu nguyện, những
điều ấy chẳng có ích gì, vì cô lại thấy không phải là Rudy,
nhưng chỉ cái áo đi săn và cái mũ của anh móc trên cây gậy đi
núi, như cách bọn thợ săn thường làm để đánh lừa những con
nai. Đau đớn quá, Babette than:

857
”Ôi! Sao tôi không chết đi vào ngày lễ cưới, ngày sung
sướng nhất của đời tôi! Chúa ơi! như vậy là một Thánh Ân,
một niềm hạnh phúc thật sự. Như vậy, mọi sự đều tốt đẹp, đó
mới là điều tốt nhất cho tôi và Rudy. Ai mà biết được tương lai
của mình!”
Và trong nổi đau khổ đến điên cuồng, cô gieo mình vào
trong vực núi sâu thẳm. Một sợi giây bị đứt, tiếng bựt vang dội
lên! - Babette thức dậy, giấc mộng đã hết…đã tan biến.
Nhưng cô biết là một giấc ác mộng, trong đó có hình dáng
ông anh người Anh mà cô chẳng hề thấy lại từ mấy tháng nay,
và cô cũng không hề nghĩ đến. Ông ấy đang ở Montreux
chăng? Cô có thấy lại ông ta vào ngày lễ cưới không? Một
bóng dáng mơ hồ chạy trên đôi môi xinh đẹp của cô, cô nhíu
đôi lông mày lại, nhưng rồi cô lại mỉm cười, mắt cô sáng lên,
mặt trời chiếu sáng ngoài kia, và đến mai, cô và Rudy sẽ là vợ
chồng rồi.
Rudy đã ngồi ở phòng khách, khi cô xuống đó, và mọi
người ra đi về Villeneuve. Hai người rất là sung sướng, ông
chủ nhà máy cũng vậy.
Ông cười, mặt ông rạng rỡ vui vẻ, ông là một người cha tốt,
và một tâm hồn tốt.
XV - Kết cục
Chưa đến tối, ba người hành khách vui vẻ kia đã đến
Villeneuve, và dùng cơm tối. Ông chủ nhà máy xay ngồi trên
ghế bành, miệng ngậm ống điếu, và ngủ gà ngủ gật. Hai kẻ vị
hôn, tay trong tay, đi ra ngoài thành phố, theo con đường dưới
chân núi đá, có nhiều lùm cây, dọc theo bờ hồ xanh biếc. Lâu
đài Chillon âm u in bóng những bức tường xám và các tháp
nặng nề của nó trên mặt nước trong. Hón đảo nhỏ với ba cây
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xương rồng càng thấy gần hơn, trông như một bó hoa trên mặt
hồ.
”Đến nơi đó chắc là đẹp lắm!” - Babette nói Cô bổng nẩy ra ý thích nồng nàn đến hòn đảo ấy, và ý thích
ấy liền được thực hiện ngay. Một chiếc thuyền được kéo lên
bờ, giây buộc nó rất dễ tháo ra. Không có ai ở đó, để xin phép,
hai người bước lên thuyền một cách tự nhiên. Rudy thạo việc
chèo chống lắm.
Những mái chèo vỗ mặt nước yên lành như những cái vây
cá, nước thuận, nhưng cũng mạnh lắm, nước có cái lưng mạnh
để chở chiếc thuyền, nhưng cũng có cái miệng to để nuốt, mặt
hồ tươi tỉnh, dịu dàng, nhưng cũng rất khủng khiếp và mạnh
mẻ trong việc tàn phá. Chiếc thuyền rẻ nước trôi đi, và sau vài
phút, đã đến hòn đảo với hai người. Họ bỏ thuyền lên bờ. Ở đó
không có chỗ đủ hơn cho hai người nhảy múa.
Rudy ôm Babette quay hai ba lần, rồi hai người ngồi xuống
trên một chiếc ghế trắng, dưới cây xương rồng tỏa cành phủ
xuống, họ nhìn nhau, mắt trong mắt, họ nắm tay nhau, và
chung quanh họ tất cả mọi sự vật đều rạng rỡ ra trong ánh huy
hoàng của hoàng hôn. Rừng tùng trên núi nhuộm màu hồng
hoa cà, giống in như rừng rành chổi nở hoa, và trên cao hơn,
nơi cây không vương đến được, tảng đá hiện ra, đỏ ửng như
hòn núi trong suốt, mây trên trời sáng lên như lửa đỏ, tất cả mặt
hồ trông như một cánh hoa hồng tươi. Trong lúc bóng tối dâng
lên từ dãy núi Savoy phủ tuyết, dãy núi trở nên xanh đen,
những đỉnh núi còn sáng rực như phún thạch đỏ, làm cho hình
dáng của dãy núi đổi thay, và những làn phún thạch ấy như
phun lên từ lòng đất, và chưa tắt hẳn. Núi Alperne như sáng
rực hoa đăng, cảnh tượng ấy, Rudy và Babette chưa bao giờ
được thấy.
Đỉnh ”Cái răng phương Nam” đầy tuyết, trông sáng rực như
ánh sáng mặt trăng tròn, khi nó vừa lên khỏi chân trời.
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”Đẹp quá! hạnh phúc quá!” - hai người đồng nói ”Quả đất chẳng có gì cho tôi nữa!” - Rudy nói - ”Một đêm
như thế này, là cả một cuộc đời! Biết bao nhiêu lần, tôi đã cảm
nhận niềm hạnh phúc của tôi, như ngay trong giây phút nầy,
nhưng tôi nghĩ rằng ”nếu hạnh phúc ấy chấm dứt ngay lúc bây
giờ, thì tôi cũng đã có một cuộc đời sung sướng! Ồ, thế giới
thật là huy hoàng!” Và rồi ngày ấy trôi qua, ngày khác bắt đầu,
tôi lại thấy ngày sau ấy lại đẹp hơn nữa! Chúa quả là vô cùng
ưu ái, Babette ạ!”
”Em sung sướng lắm!” - cô nói ”Quả đất chẳng có gì để cho tôi nữa!” - Rudy la lên Chuông chiều vang lên trên các đỉnh núi Savoy, và núi xứ
Thụy Sĩ. Về phía Tây, dãy Jura xanh đen đứng lên sừng sửng,
trong ánh vàng son.
”Chúa cho anh tất cả những gì quý nhất!” - Babette nói lớn ”Chúa sẽ cho nữa!” - Rudy nói - ”Ngày mai, tôi có đủ! Ngày
mai, em sẽ hẳn là của anh! người vợ nhỏ dễ thương của anh!”
”Chiếc thuyền!” - Babette la lên đồng lúc ấy Chiếc thuyền để chở họ về, đã đứt giây và trôi ra ngoài xa
hòn đảo.
”Tôi sẽ đem nó trở lại!” - Rudy nói Rồi anh cởi áo ngoài, cởi giày ra, nhảy vào hồ, mạnh mẻ bơi
về phía chiếc thuyền.
Nước xanh biếc từ băng hà chảy xuống, rất lạnh và sâu.
Rudy nhìn xuống dưới, chỉ thoáng một cái, và thấy hình như
chiếc nhẫn vàng đang lóng lánh trôi nổi - anh nghĩ đến chiếc
nhẫn đánh hôn anh đã đánh mất, chiếc vòng lớn lên, thành một
vòng tròn lóng lánh, và trong vòng tròn ấy, cả ngọn núi tuyết
đang sáng ngời, những đèo sâu vô tận mở ra đây đó, nước chảy
nghe như tiếng chuông, và có cả những luồng lửa xanh nhạt,
anh chỉ thấy trong một thoáng, tất cả những gì ta phải tả ra
bằng nhiều chữ. Những người thợ săn trẻ, những cô thiếu nữ,
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những người đàn ông và đàn bà, ngày xưa đã rơi xuống vực
thẳm núi tuyết, trong phút này lại hiện ra, bằng xương bằng
thịt, mắt mở trừng trừng, miệng mỉm cười, và sâu thẳm bên
dưới, tiếng chuông nhà thờ của các thành phố đã bị chôn vùi,
đang vang lên. Tín đồ đang quỳ dưới mái vòm nhà thờ, những
tảng băng tuyết tạo thành những phím phong cầm, dòng thác
núi cũng đánh nhạc phong cầm. Bà Trinh Nữ Tuyết ngồi trước
hậu cảnh sáng trong, bà đứng lên đi về phía Rudy, hôn đôi chân
anh, và rồi cả thân hình anh run cái run chết chóc, cái run loang
dần ra tay chân anh, và một tia điện chạm - lửa và tuyết! không
ai phân biệt được hai thứ đó trong cái chạm ngắn ngủi ấy.
”Về với tôi! Về với tôi!” - tiếng la trong anh và quanh anh ”Tôi đã hôn anh lúc còn thơ ấu, hôn trên đôi môi anh! Bây giờ
thì tôi hôn ngón chân và gót chân anh, anh sẽ thuộc về tôi hoàn
toàn!”
Rồi anh chìm mất trong dòng nước trong xanh.
Tất cả đều im lặng, chuông nhà thờ ngưng tiếng, những
tiếng chuông cuối cùng đã tắt đi với màu đỏ sáng của mây.
”Anh là của tôi!” - người ta nghe từ dưới đáy sâu - ”Anh là
của tôi!” - người ta nghe từ trên cao, trong cõi vô cùng Sung sướng thay khi người ta bay từ mối tình nầy đến mối
tình khác, từ mặt đất đến trời cao.
Một sợi giây đã đứt, một bài hát điếu tang vang lên, nụ hôn
của Thần Chết đã thắng tất cả những gì có thể hư hoại. Khúc
nhạc khai tấu chấm dứt để cho tấn bi kịch của đời có thể băt
đầu, âm điệu khô độc tan ra thành giai điệu.
Bạn cho đó là một câu chuyện buồn ư?
Khổ cho Babette! đối với cô, đây là một thời gian đau khổ
cùng cực! Chiếc thuyền trôi càng lúc càng xa. Không ai ở trên
đất, biết rằng hai kẻ vị hôn đã ra chơi ngoài hòn đảo ấy. Đêm
xuống tối âm u. Cô đơn, rền rỉ, thất vọng, cô đứng đó. Thời tiết
đe dọa nặng nề, những tia sét tuôn ra từ các ngọn núi Jura, chạy
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dài trên Thụy Sĩ và Savoy, sấm sét liên hồi, tiếng ầm ầm rung
chuyển khắp nơi, tiếng sấm dồn dập trong nhiều phút.

Chớp bổng sáng lên như tia mặt trời, người ta có thể trông
thấy từng nhánh nho như vào ban ngày, rồi sau đó, bóng tối
bao trùm lại mọi sự vật. Tia chớp trông như những dãi lụa,
những nét đan tréo vào nhau, những đường cong chữ chi, rơi
xuống đó đây trên mặt hồ, làm sáng rực chung quanh, và tiếng
sấm ầm ầm càng được dội vang to hơn. Trên đất, mọi người
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kéo thuyền lên bờ, những gì còn sống đều đi tìm chỗ trú ẩn rồi mưa rơi như thác đổ.
”Rudy và Babette ở đâu trong thời tiết khủng khiếp này!” ông chủ nhà máy xay nói Babette chắp hai tay lại, đầu gục trên đầu gối, cô ngồi im
lặng như câm vì đau khổ, cô kêu la và rên rỉ.
”Dưới đáy nước!” - cô tự bảo -”Anh đang ở dưới đáy sâu,
như ở dưới băng hà!”
Trong trí cô bổng nhớ lại câu chuyện Rudy đã kể cho cô
nghe về cái chết của mẹ anh và sự sống sót của anh, khi người
ta kéo anh ra khỏi lỗ sâu của đám băng tuyết.
”Trinh Nữ Tuyết lại bắt được anh!”
Rồi một tia chớp sáng lên, chói chang như ánh mặt trời trên
tuyết trắng. Babette rùng mình. Mặt hồ lúc ấy, dâng lên, Trinh
Nữ Tuyết nổi lên mặt hồ, trông như một đỉnh tuyết lóng lánh,
oai vệ, xanh nhạt, sáng trưng, và dưới chân bà, xác chết của
Rudy!
”Của tôi!” - bà nói Và chung quanh trở lại tối âm u, mưa rơi xối xả.
”Ghê khiếp quá!” - Babette rên rỉ - ”Vì sao anh có thể chết
đi ngay trong lúc ngày hạnh phúc của chúng ta vừa đến? Chúa
ơi! hãy làm cho trí óc con sáng lên! Hãy làm cho tim con sáng
lên! Con không hiểu nổi ý Chúa tối thượng, và sự Thánh minh
của Chúa, con chỉ theo Chúa từng bước khấp khểnh!”
Rồi Chúa chiếu sáng lòng cô. Một làn tư tưởng, một tia
Thánh Ân, giấc mộng đêm qua, đưa vào lòng cô một luồng ánh
sáng, cô nhớ lại những gì cô đã nói, niềm mong ước một điều
gì tốt đẹp nhất cho cô và cho Rudy.
”Khổ cho thân tôi! Phải chăng đây là mầm mống tội lỗi từ
trong lòng tôi! Giấc mộng của tôi phải chăng là một tương lai
mà sợi giây phải được cắt đi, để cứu rổi cho tôi! Khổ cho thân
tôi!”
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Cô than vãn trong đêm tối đen. Cô tưởng như nghe thấy
tiếng nói của Rudy, trong đêm vắng lặng ấy, những câu nói
cuối cùng của anh trên cõi đời này: ”Quả đất không còn hạnh
phúc nào hơn để cho tôi nữa!” Lời nói trong nổi sung mãn của
niềm vui, lời nói được lập lại trong tận cùng của niềm đau khổ!
x
Hai năm qua - Mặt hồ mỉm cười. Nhánh nho chĩu nặng trái
nho to đẹp, những chiếc tàu chạy bằng hơi nước trên hồ, cờ
phất phới trong gió. Những chiếc tàu dạo chơi, với hai cánh
buồm trương ra, bay như bươm bướm trắng trên mặt hồ gương.
Con đường hỏa xa mở ra từ ngoại ô Chillon lên đến trên thung
lũng sông Rhone. Đến mỗi ga, những người hành khách xa lạ
lên lên xuống xuống, mang theo quyển chỉ dẫn đường lối gáy
đỏ, họ đọc trong đó những gì kỳ lạ có thể đến xem. Họ đến
viếng Chillon, họ thấy trên mặt hồ, hòn đảo nhỏ với ba cây
xương rồng, và đọc trong sách câu chuyện của hai kẻ vị hôn,
vào một buổi chiều năm 1856 đã đến đó, và người chồng chưa
cưới đã chết. Và ”đến sáng mai, người ta còn nghe tiếng than
vãn đau khổ cùng cực của cô gái”.
Nhưng quyển sách dẫn đường không nói đến cuộc đời câm
lặng của Babette tại nhà cha cô, không phải ở nhà máy xay,
ngày nay do người lạ quản trị, nhưng trong ngôi nhà đẹp đẽ gần
đường sắt, nơi đó, mỗi buổi chiều, cô nhìn qua cửa sổ, lướt mắt
trên rừng cây dẻ gai của rặng núi tuyết, hồi xưa Rudy thường
leo lên. Cô nhìn trong ánh hoàng hôn, dãy núi Alperne sáng rực
như hoa đăng, những đứa trẻ con cắm trại trên đó và hát lại bài
hát của kẻ hành khách, gió lộng làm bay áo choàng, nhưng
không đẩy nổi con người.
Có một tia hồng trên mặt tuyết trên núi, một tia hồng trong
mỗi tấm lòng, nơi tư tưởng này ngự trị: ”Chúa đã đem lại cho
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con người những gì tốt đẹp nhất!” Nhưng điều ấy không tỏ rõ
ra với mọi người, như đã tỏ rõ cho Babette trong giấc mộng
của cô.
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Người làm trò hình nộm
( Marionetspilleren )
Trên tàu, có một ông già, vẻ mặt rạng rỡ, nói lên, nếu nó
không nói dối, rằng ông là con người sung sướng nhất trên đời.
Chính ông cũng nói vậy, tôi nghe từ cửa miệng ông. Ông là
người Đan Mạch, đồng hương với tôi. Ông làm chủ một gánh
hát dạo. Ông mang theo tất cả nhân viên của ông, đựng trong
một cái hòm to, ông là người làm trò hình nộm. Ông nói, cái
tánh vui vẻ tự nhiên của ông được ông kỹ sư làm cho trong
sạch hơn, và nhờ vào kinh nghiệm ấy, ông trở nên một con
người hoàn toàn sung sướng. Đầu tiên, tôi không hiểu ông
muốn nói gì, nhưng rồi ông nói rõ cho tôi biết cây truyện của
ông, truyện ấy như thế này:
Chính ở Slagelse, - ông kể - tôi có thể biểu diễn tại tòa bưu
chánh trung ương, tôi có một gian phòng đẹp, và một công
chúng khán giả hạng nhất, rất vô tư, ngoài vài bà già ra. Bổng
thấy một con người bận toàn đồ đen đi vào, ông có dáng một
sinh viên, anh ta ngồi xem, cười vào lúc đáng cười, vổ tay vào
lúc đáng vổ tay, thật là một khán giả đặc biệt! Tôi cần muốn
biết ông là ai, và tôi được biết ông là một kỹ sư của trường
Trung Ương, được đặc phái đến để dạy cho dân tỉnh. Đến 8
giờ, buổi diễn của tôi chấm dứt, vì bọn trẻ con phải đi ngủ sớm,
mình cũng phải nghĩ đến tiện nghi của công chúng chứ. Đến 9
giờ, thì ông kỹ sư bắt đầu diễn thuyết và làm các cuộc thí
nghiệm, lần này thì tôi lại là khán giả của ông. Nhìn và nghe
ông, thật là thú vị. Phần lớn các lời nói của ông, đi ngang trên
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đầu tôi, và đi vào đầu vị Linh Mục, như người ta thường nói,
nhưng tôi lại nghĩ rằng, nếu con người chúng ta có thể tìm thấy
những điều ấy, chúng ta phải có thể giữ lấy cho đến sau lúc
người ta chôn mình xuống đất. Những điều ông kỹ sư làm, chỉ
là những phép lạ nhỏ nhặt, nhưng mọi sự ấy đều diễn ra một
cách đúng mức, trông thật tự nhiên. Vào thời đại của Mose và
các vị tiên tri, một ông kỹ sư như vậy chắc được xem như một
trong các vị hiền triết trong nước, và vào thời Trung cổ, thì
người ta sẽ hỏa thiêu ông ta. Đêm ấy tôi không ngủ, đến tối
sau, tôi làm trò, thì ông kỹ sư lại đến xem. Thấy ông, tôi tự
thấy phấn khởi lắm. Tôi nghe nói, khi một diễn viên đóng vai
một người tình, diễn viên ấy phải chỉ nghĩ đến một nữ khán
giả, diễn xuất cho cô ấy, và quên đi phần công chúng khác.
Ông kỹ sư là ”cô ấy” của tôi, người nữ khán giả độc nhất mà
tài năng tôi hướng vào. Khi buổi trình diễn chấm dứt, và các
vai trò nộm đã được thu về, ông kỹ sư mời tôi đi uống một ly
rượu. Ông nói về hài kịch của tôi, tôi nói về cái khoa học của
ông, tôi nghĩ rằng cả hai đều rất thích thú như nhau, nhưng tôi
cũng ghi nhớ lời nói của ông, vì trong lời nói ấy, tôi thấy nhiều
điều mà chính ông cũng không giải thích nổi, ví dụ như sự kiện
một mảnh sắt rơi qua một vòng trôn ốc, sẽ trở thành có tính
chất từ tính. Này, thử nghĩ xem, sự kiện ấy là gì? Trí tuệ đi vào
ông ta, nhưng trí tuệ ấy từ đâu đến?
Tôi nghĩ rằng, đối với con người ở đời, Chúa đã đẩy nhào
họ xuyên qua vòng trôn ốc của thời gian, rồi trí tuệ rơi vào họ,
do đó, chúng ta có một Nã Phá Luân, một Luther, hay một
nhân vật tương tự.
”Cuộc đời là cả một dãy dài kỳ quan” - ông kỹ sư nói –
”chúng ta quá quen với các kỳ quan ấy cho đến nổi chúng ta
cho đó chỉ là những sự việc tầm thường”. Rồi ông nói, ông
giảng, cuối cùng tôi có cảm tưởng rằng ông đã dở cái nắp của
óc não tôi ra, tôi thú thật rằng nếu tôi không quá già như thế

867
này, tức khắc tôi sẽ vào học trường Trung Ương, để tập xem
xét cuộc đời dưới mọi khía cạnh của nó, tôi sẽ làm vậy, mặc
dầu bây giờ tôi vẫn là con người sung sướng nhất.
”Một người sung sướng nhất!” - ông kỹ sư nói - và ông có
vẻ thưởng thức cái ý ấy. Ông hỏi: ”Ông sung sướng lắm hở?”.
Tôi đáp: "Phải, tôi sung sướng, đến đâu trong các thành phố,
với đoàn diễn viên của tôi, tôi cũng được đón tiếp nồng hậu.
Thỉnh thoảng cũng có một sự ham thích len vào óc tôi, như một
hung thần, như một cơn ác mộng quấy rầy sự vui tánh của tôi,
đó là ý nghĩ muốn làm một vị giám đốc của một gánh hát thật
sự, với những diễn viên là con người, đàn ông và đàn bà”. Ông
kỹ sư nói: "Chắc ông mong muốn rằng các vai nộm của ông trở
nên linh động, ông muốn chúng trở thành những tài tử thật sự,
và ông thì là vị Giám đốc, chắc như vậy thì mới hoàn toàn sung
sướng, phải thế không?”
Ông ta không tin như vậy, nhưng tôi thì tôi tin tưởng, rồi
chúng tôi bàn với nhau về mọi sự lợi hại trong viễn tượng ấy,
người nào cũng giữ vững lập trường của mình, rồi chúng tôi
cụng ly với nhau. Rượu thật ngon, nhưng hình như có một tà
lực nào ở ông, vì kết quả câu chuyện, là tôi bị say rượu. Không,
không phải say, tôi còn tỉnh táo. Trông hình như có mặt trời
trong phòng, mặt trời chiếu sáng lên mặt ông kỹ sư, nhưng tôi
không thể không nghĩ đến những vị Thần đời xưa luôn luôn trẻ
mãi, vào thời đại mà các vị Thần ấy đi khắp thế giới, tôi nói ý
nghĩ ấy ra với ông, ông mỉm cười, và tôi có thể đoán chắc rằng,
ông ta là một vị Thần trá hình - hay một người trong gia quyến
Thần - và chính như vậy đó, điều mong ước của tôi sẽ được
thực hiện, những hình nộm sẽ linh hoạt như người thật, và tôi
sẽ là vị Giám đốc điều khiển các diễn viên đàn ông và đàn bà.
Chúng tôi uống rượu mừng cho việc ấy. Ông xếp các hình
nộm của tôi vào hòm gỗ, đeo hòm lên vai tôi, đưa tôi rơi vào
một vòng trôn ốc, bây giờ tôi còn nghe tiếng rơi nặng nề của
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tôi xuống mặt đất, đúng và chắc như vậy đó, và rồi tất cả đoàn
diễn viên nhảy ra khỏi hòm, trí tuệ đã đến với chúng, các hình
nộm trở thành những diễn viên thật sự đặc sắc, chính chúng
cũng nói như vậy, và tôi thành ông Giám Đốc.
Tất cả đều sẳn sàng để diễn xuất lần đầu. Tất cả đoàn diễn
viên nói với tôi như vậy, và công chúng cũng nói vậy. Cô vũ
nữ nói rằng nếu cô ta không thể đứng trên một chân, thì cả
gánh hát đều tan rã. Cô ta là chủ nhân của cả đoàn, và muốn
được đối xử như vậy. Con búp bê giữ vai Hoàng Hậu, cũng
muốn được đối xử đúng với địa vị của nó, cho cả đến trong lúc
chưa lên sân khấu, không như vậy, nó sẽ quên mất vai trò. Cái
anh đóng vai tống thư viên cũng làm bộ quan trọng như anh
đóng vai tình nhân, vì tất cả mọi vai, lớn hay nhỏ, đều đóng
góp sức vào một công trình nghệ thuật chung, anh nói vậy. Và
vai chính bắt buộc rằng tất cả những lời nói cuối cùng, đều phải
là lời của anh, vì chính lúc kéo màn xuống, là lúc người ta vỗ
tay nhiều nhất. Cô Công Chúa thì muốn chỉ chơi trong ánh
sáng đỏ, vì ánh sáng đó hợp với cô hơn hết - cô không muốn
diễn trong ánh đèn xanh.
Tất cả trông như một bầy ruồi trong chai, và tôi ở chính giữa
cái chai ấy, tôi là Giám Đốc. Tôi ngộp thở, đầu óc tôi rối bù, tôi
thấy khổ sở hơn bất cứ ai, quanh tôi như có cả một thứ loài
người mới, tôi lại mong chúng trở lại trong hòm, và tôi không
còn là ông Giám Đốc nữa. Tôi nói thẳng cho chúng nó biết
rằng chúng nó chỉ là những hình nộm, chúng xúm lại đánh tôi
nhừ tử. Tôi nằm trên giường, trong phòng của tôi, vì sao tôi
nằm ở đó, tôi từ giã ông kỹ sư lúc nào, chắc ông ấy biết rõ, chứ
tôi thì không biết gì cả. Mặt trăng chiếu sáng trên nền nhà, trên
đó, cái hòm gỗ bị đổ tung tóe ra, các con nộm, to nhỏ đều lăn
lóc ra trong tiệm. Tôi vội vã nhảy xuống giường, và tất cả đều
chạy vào trong hòm, hình nộm này chạy bằng đầu, hình kia
chạy bằng chân. Tôi đóng sầm nắp hòm lại, ngồi lên trên, anh
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thấy cảnh ấy không? Tôi, thì tôi thấy. ”Các người phải ở lại
trong này” - tôi nói - ”và không bao giờ nữa, tôi muốn cho các
người có máu và có thịt!”. Ồ! Tôi thanh thản quá! Tôi là người
hạnh phúc nhất đời! Ông kỹ sư đã thanh lọc trí óc tôi, tôi mê
mẫn tâm thần, nằm ngủ ngay trên hòm, đến sáng ngày mai đến trưa ngày mai thì đúng hơn, vì tôi ngủ quá say sáng hôm ấy
- tôi còn đang ngồi ở trên hòm, sung sướng hiểu rằng điều ham
muốn độc nhất của tôi lúc trước, chỉ là một điều ngu muội.
Tôi hỏi thăm ông kỹ sư, ông đã đi đâu mất rồi, như các vị
Thần cổ Hy Lạp và cổ La Tinh. Từ ngày đó, tôi là người sung
sướng nhất. Tôi là một vị Giám Đốc đầy hạnh phúc, nhân viên
của tôi không còn lý sự nữa, cả chúng khán giả của tôi cũng
vậy, họ chỉ cười dòn thỏa thích thôi. Tôi có thể tự do bày trò.
Tôi lấy các đoạn hay nhất trong hài kịch, không ai than phiền
gì cả. Những vở kịch mà ngày nay các nhà hát lớn đều chê,
nhưng cách đây 30 năm, công chúng chạy theo, khóc lóc. Tôi
soạn các vở ấy lại, đem diễn cho trẻ con xem, chúng nó cũng
khóc lóc như cha mẹ chúng ngày xưa. Tôi diễn vở ”Johanna
Montfaucon”, vở ”Dyveke”, bằng bản rút ngắn, vì bọn trẻ con
không ưa kể lể dài dòng về tình yêu: ngắn và vui, chúng nó chỉ
muốn thế.
Bây giờ, tôi đi ngang dọc trong nước Đan Mạch, tôi biết tất
cả mọi người, mọi người ai cũng biết tôi. Tôi đi qua Thụy
Điển, và nếu thành công, thì tôi lượm được nhiều tiền, tôi sẽ trở
thành dân Bắc, hay nếu không được, thì thôi. Tôi nói riêng với
anh thôi, anh là người đồng hương với tôi.
Và tôi, người công dân tốt, tôi vội vàng lập lại lời ấy, để làm
thành một câu chuyện, chỉ thế thôi.
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”Xinh đẹp”
( ”Dejlig!” )
Nhà điêu khắc Alfred, bạn biết ông ấy chứ? Chúng tôi đều
biết ông, ông được phần thưởng huy chương vàng, đi qua nước
Ý Đại Lợi, rồi trở về nước. Hồi ấy ông còn trẻ, bây giờ cũng
còn trẻ, nhưng ông cũng đã già hơn thời đại ấy trên 10 năm rồi
đấy.
Ông về nước, đến viếng thăm một thành phố nhỏ nhất ở
Sjælland, tất cả thành phố đều biết con người lạ mặt ấy, biết
ông là ai. Ông được tiếp đón linh đình trong một gia đình giàu
có nhất, trong buổi tiếp tân ấy, những ai có địa vị hay giàu sang
đều được mời đến, thật là một biến cố quan trọng, cả thành phố
đều biết đến, do tiếng kèn chào vang dội. Bọn học thợ, trẻ con
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của các gia đình nghèo, vài người cha mẹ chúng nữa, đều đứng
phía ngoài, nhìn các bức sáo màn buông xuống, sáng trưng,
anh gác đêm của ngôi nhà có thể nghĩ rằng chính anh đang tiếp
tân, vì có biết bao nhiêu người trong ngôi nhà anh gác. Người
người đều thấy thích thú, và người ta thích thú thật. Ở bên
trong, nơi đang hiện diện ông Alfred, nhà điêu khắc.
Ông nói, ông kể, và tất cả mọi người trong nhà lắng nghe
ông, vẻ khoái trá, và trịnh trọng, nhưng không ai hơn bà vợ góa
của một công chức, những gì ông Alfred nói ra thấm vào bà
như thấm vào tờ giấy thấm mới mẻ, bà đòi hỏi ông nói thêm,
bà thâu nhận hết, dù bà rất ư là dốt nát, giống như một Caspard
Hauser đàn bà vậy.
”Tôi muốn viếng thăm La Mã” - bà nói - ”chắc là một thành
phố xinh đẹp, với rất đông người tứ xứ đến viếng thăm, ông
hãy tả cảnh thành phố La Mã đi! Thành phố ấy trông thế nào
khi người ta vừa vào cửa thành?”
”Khó mà tả ra được!” - nhà điêu khắc trẻ nói - ”Có một
công trường lớn giữa đó có dựng lên một ngôi tiêm bi Ai Cập
đã từ 4000 năm về trước!”
”Một phong-cầm-sư!” - bà reo lên, bà chưa bao giờ nghe nói
về ”Tiêm bi”Nhiều người muốn cười lên, nhà điêu khắc cũng vậy, nhưng
nụ cười vừa phát ra đã đổi thành một thứ thưởng ngoạn, vì nhà
điêu khắc nhác thấy bên cạnh bà một cặp mắt màu xanh biển
mở to, đó là cô con gái của bà góa ấy. Và khi người ta có một
cô con gái như vậy, thì người ta đâu phải là kẻ ngu si.
Bà mẹ tuôn ra bao nhiêu câu hỏi, như một dòng suối chảy
xiết, và cô gái, một thủy nữ thần sống trong dòng suối ấy. Trời!
cô xinh đẹp quá! Đối với nhà điêu khắc, cô là một cảnh tượng
đáng giá, nhưng người ta không thể bắt chuyện với cô được, vì
cô không hề hé môi nói, hoặc ít nói lắm.
”Đức Giáo Hoàng có một gia đình lớn không?” - bà góa hỏi.
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Nhà nghệ sĩ trẻ đáp lại câu hỏi, dù câu hỏi được đưa ra một
cách ngây ngô.
”Không, Ngài chẳng có gia đình!”
”Không, không phải tôi muốn hỏi thế! Tôi muốn hỏi Ngài
có vợ, có con không?”
”Đức Giáo Hoàng không được phép cưới vợ!” - nhà điêu
khắc đáp ”Tôi chẳng thích vậy!” - bà kia nói Câu hỏi và lời nói đáng ra là phải có ý thức hơn, nhưng nếu
bà không hỏi và không nói như vậy, thì con gái bà không
nghiên đầu lên vai bà, nhìn và mỉm cười một cách cảm động
như thế được?
Ông Alfred nói, ông kể về những màu sắc của nước Ý,
những dãy núi xanh nhạt, Địa Trung Hải biếc, miền Nam xanh,
vẻ huy hoàng ấy chỉ kém thua màu mắt xanh của gái miền Bắc
thôi. Những điều ông nói ra đều có dụng ý, nhưng con người
đáng ra phải hiểu dụng ý ấy, lại tỏ vẻ hửng hờ, như không hiểu
đến. Điều đó cũng xinh đẹp!
”Nước Ý!” - những người dự thính thở dài - ”Du lịch!” người khác cũng thở dài - ”Đẹp! Đẹp!”
”Ừ, lúc nào tôi trúng số được 50.000 đồng tiền vàng, chúng
tôi sẽ đi du lịch! ”- bà góa nói - ”Tôi và con gái tôi, và ông, ông
Alfred, ông sẽ hướng dẫn chúng tôi. Cả ba người chúng ta cùng
đi du lịch, cùng với 2 hay 3 người bạn tốt khác nữa!” - bà nói,
và mỉm cười dịu dàng với cử tọa, làm cho người nào cũng nghĩ
rằng mình sẽ vào số 2, 3 người bạn tốt số ấy ”Chúng tôi đều muốn đi Ý! Nhưng không muốn đến những
nơi có bọn cướp, chúng tôi chỉ ở La Mã, và đi trên các đường
lớn, ở đó mới có an ninh”
Cô gái đưa ra một tiếng thở dài nhè nhẹ: bao nhiêu điều có
thể chứa đựng trong một hơi thở dài, bao nhiêu điều người ta
có tưởng tượng ra trong đó. Cặp mắt xanh hôm ấy biểu lộ ra
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cho nhà điêu khắc những kho tàng ẩn dấu trong trí và trong
tim, phong phú huy hoàng chẳng kém những kỳ quan ở La Mã,
và khi ông từ giã buổi tiếp tân - lòng ông đầy tràn hình ảnh cô
gáiTrong những gia đình ông nghệ sĩ đến chơi, thì gia đình bà
góa ấy là nơi ông thường đến nhất. Ai cũng hiểu rằng không
phải vì bà mẹ mà ông đến, mặc dầu luôn luôn bà và ông nghệ sĩ
nói chuyện với nhau, thật ra chỉ vì cô gái. Người ta gọi cô là
Kala, chính tên cô là Karen Malene, nói gọn lại là Kala. Cô rất
xinh đẹp, nhưng hơi dã dượi, theo người ta nói vậy, cô thích
ngủ dậy trưa.
”Nó quen vậy từ lúc còn bé!” - bà mẹ nói - ”nó luôn luôn
vẫn là một Vệ Nữ nhỏ, bọn nhỏ thường dễ bị mệt! Cô nằm hơi
nhiều, nhưng nhờ vậy mà cô có cặp mắt trong”
Bao nhiêu quyền lực chứa trong cặp mắt trong ấy! Cặp mắt
xanh màu biển! Thứ nước yên lành và sâu! Nhà nghệ sĩ trẻ bị
thu hút bởi quyền lực ấy, ông bị nhận chìm trong chiều sâu ấy!
- Ông nói, ông kể, bà mẹ vẫn luôn luôn hỏi một cách hăng say
và dạn dĩ ngây ngô như vào lần đầu gặp gỡ.
Thật là thích thú nghe chuyện ông Alfred kể. Ông kể về
Neaples, những cuộc đi dạo bên núi Vesuv, và tả cảnh lửa hỏa
diệm sơn ấy bốc lên bằng những hình ảnh đầy màu sắc. Bà góa
chưa bao giờ nghe được các chuyện ấy, hoặc chưa bao giờ nghĩ
đến.
”Chúa ơi!” - bà nói - ”Thế ra là cả một ngọn núi mà phun ra
lửa! Có ai bị hại không?”
”Hàng chục thành phố bị tiêu hũy! ”- nhà nghệ sĩ đáp ”Thành Pompeji, và thành Herculanum!”
”Ồ! tội nghiệp thay! Chính ông có thấy cảnh tượng ấy chứ?”
”Thưa không, tôi chỉ thấy ảnh các cuộc phun lửa ấy thôi,
nhưng tôi sẽ đưa bà xem một bức họa do chính tôi họa ra, lúc
tôi nhìn thấy tận mắt!”
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Ông đưa ra một bản phác họa bằng viết chì, và bà mẹ đang
chiêm ngưỡng những hình ảnh đầy màu sắc rực rỡ, nhìn bản
phác họa bằng bút chì nhạt nhẻo ấy, và ngạc nhiên la lên:
”Ông thấy núi phun lửa trắng!”
Trong một lát, lòng kính trọng của ông Alfred đối với bà mẹ
giảm bớt đi, nhưng nhìn đến cô con gái bà, ông lại nghĩ rằng bà
không có ý thức về màu sắc, chỉ thế thôi, và bà đã có cái gì tốt
nhất, đẹp nhất, cô Kala của bà!
Rồi Alfred đính hôn với Kala, đó là điều dĩ nhiên. Lễ đính
hôn được nêu lên trong tờ nhật báo của thành phố. Bà mẹ mua
30 tờ, cắt đoạn ấy ra gởi đến cho các bạn bè và người quen
biết.
Hai kẻ vị hôn rất sung sướng, bà mẹ cũng vậy. Như thế là bà
đã được nhập vào gia đình của Thorvaldsen. Bà nói:
”Anh tiếp tục hưởng hạnh phúc!”
Alfred cho rằng câu nói rất ý nhị. Kala không nói gì hết,
nhưng mắt cô sáng lên, miệng cô nở nụ cười, tất cả mọi cử
động của cô đều xinh đẹp. Cô rất xinh, người ta không ngớt
bàn tán về cô.
Alfred nặn tượng của Kala và bà mẹ vợ. Ngồi trước mặt
anh, hai người nhìn các ngón tay của anh cọ mài và uốn nắn
khối đất sét mềm.
”Vì chúng tôi mà anh phải làm cái công việc tầm thường
ấy” - bà mẹ nói - ”Sao anh không bảo đầy tớ nhồi đất sét cho?”
”Tôi cần phải lấy đất làm mẫu!”
”Phải, anh lúc nào cũng rất là phong nhả lịch sự hết sức!” bà mẹ nói - Kala không nói gì hết, chỉ xiết tay anh, bàn tay
dính đầy đất sét.
Nhà nghệ sĩ giảng giải cho hai mẹ con về sự huy hoàng của
thiên nhiên trong sự tạo tác của Chúa, và cái gì sống là cao cả
hơn cái gì chết, thảo mộc hơn khoáng chất, thú vật hơn thảo
mộc, con người hơn thú vật, vì sao trí tuệ và sắc đẹp được biểu
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lộ ra bằng hình thức, và vì sao nhà điêu khắc có thể cho những
thiên khải thần thánh một bộ mặt trần gian. Kala ngồi im lặng,
ru tư tưởng theo lời nói của nghệ sĩ, bà mẹ thú thật rằng:
”Thật khó mà hiểu được! Tôi khó lòng sắp đặt lại ý nghĩ của
tôi, chúng nó lộn xộn quá, nhưng tôi cố gắng.”
Vẻ xinh đẹp chiếm trọn nhà điêu khắc, làm mờ mắt ông,
ngự trị lòng ông. Vẻ xinh đẹp tỏa ra từ thân hình của Kala, từ
tia mắt, đôi môi, cả đến mọi cử động nhỏ nhặt của ngón tay
nàng. Alfred nói cho nàng biết vậy, nhà điêu khắc rất rành về
vẻ đẹp, ông chỉ nói đến nàng, nghĩ đến nàng, hai người nhập
làm một, và như vậy là cô cũng nói nhiều, vì ông ta nói rất
nhiều.
Hôm ấy là ngày lễ đính hôn, rồi đến lễ cưới, với những nàng
phù dâu và quà cáp, tất cả đều có nói lên trong diễn văn của
Mục Sư.
Trong nhà, bà mẹ vợ chưng lên ở đầu bàn bức tượng bán
thân của Thorvaldsen, bận áo ngủ, chính ông ấy là chủ lễ, đó là
ý của bà.
Người ta hát lên nhiều bài ca, người ta chúc rượu nhau, thật
là một hôn lễ rất long trọng và một cặp vợ chồng xinh đẹp.
trong một bài hát, có câu: ”Pygmalion đã có được Galathée”
”Đó là chuyện thần thoại!” - bà mẹ vợ nói Ngày hôm sau, cặp vợ chồng mới cưới, đi Kjøbenhavn, để ở
luôn tại đó, bà mẹ vợ đi theo để giúp mọi việc thường ngày, bà
nói, nghĩa là để điều khiển cái gia đình mới ấy. Kala vẫn ở
trong tủ đựng búp bê! Mọi sự đều mới, láng cóng và xinh đẹp!
Ba người cùng ngồi trong đó, và Alfred, nói theo một câu tục
ngữ tả đúng tình cảnh anh, là một vị Linh Mục trong cái tổ
ngỗng.
Sự kỳ diệu của hình thức đã làm cho anh mê mẫn, anh chỉ
nhìn cái vỏ, chứ không nhìn cái gì chứa đựng trong cái vỏ ấy,
đó là điều tai hại, rất tai hại trong một cuộc hôn phối. Nếu cái
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vỏ ấy rả ra, nếu cái vẻ hào nhoáng bên ngoài rơi mất, thì rồi
người ta sẽ hối hận đã làm một việc thua lỗ. Trong một cuộc dạ
hội, người ta sẽ rất khó chịu khi thấy rằng hai cái nút giải đeo
quần bị rơi mất, và không tin ở cái giây nịt quần, vì người ta
không có giây nịt quần, lại còn khó chịu hơn nữa, trong buổi dạ
hội, khi thấy rằng vợ mình và bà mẹ vợ nói ra những lời ngu
đần, và chỉ có thể lấy cái tài ăn nói của chính mình để che lấp
sự ngu si ấy.
Lắm lúc, hai vợ chồng trẻ ngồi nắm tay nhau, nhà nghệ sĩ
nói và cô vợ thỉnh thoảng đưa ra một chữ, luôn luôn cùng một
điệu, như vài ba tiếng chuông nhà thờ vậy. Trí óc của nhà điêu
khắc mệt bở hơi, khi Sophie, một cô bạn đến thăm.
Sophie không đẹp lắm, ồ! cũng không xấu xí tàn tật gì, hơi
cong vẹo một chút thôi, - Kala nói vậy - nhưng điều ấy chỉ có
những cô bạn thân mới nhận ra. Sophie là một cô gái thông
minh, trí thức. Kala không thể tưởng tượng rằng chính vì vậy
mà cô ta có thể trở thành nguy hiểm. Với sự hiện diện của cô,
một ngọn gió mát thổi vào trong cái tủ đựng búp bê, người ta
cần cho thoáng khí lắm chứ, ai cũng biết vậy. Cần có gió mát,
và họ đi ra ngoài dạo mát, bà mẹ vợ, cùng cặp vợ chồng trẻ đi
chơi nước Ý.
”Cám ơn Chúa, bây giờ mình lại trở về nhà!” - bà mẹ và cô
gái đều nói thế lúc trở về, với Alfred, vào năm sau”Đi du lịch nào có thú vị gì!” - bà mẹ vợ nói - ”Thật là chán,
phải nói vậy mới đúng. Xin lỗi đã nói ra điều ấy. Tôi rất chán,
mặc dù có các con bên cạnh tôi, và cuộc du hành này thật quá
sức tốn kém. Bao nhiêu bảo tàng viện phải đi xem! Bao nhiêu
nơi phải chạy đến! Nào có biết thêm gì đâu, khi mình về xứ và
người ta hỏi mình! Rồi mình mới nhận ra rằng có nhiều điều
đẹp đẽ mà mình đã quên xem. Những cái tượng Vệ Nữ cổ xưa
kia cuối cùng làm cho tôi chán ngán, không khéo rồi mình
cũng trở thành một Madonna!”
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”Và lại các món ăn kia nữa!” - Kala nói ”Thật không đúng là một thứ canh ngon. Quá dở, các món
ăn của họ!” – bà mẹ nói Kala mệt đừ về chuyến đi ấy, nổi mệt mỏi kéo dài, đó mới là
điều đáng sợ. Sophie đến thăm, và giúp đỡ rất nhiều.
Bà mẹ vợ nói:
”Cũng phải công nhận rằng Sophie rất sành về việc nội trợ
và nghệ thuật, và rành về mọi sự, chỉ cái nó nghèo thôi, và
không có đầy đủ phương tiện, dù sao, cô ta cũng rất thẳng thắn
và tận tâm!”
Những đức tính ấy của Sophie lại càng tỏ rõ trong thời gian
Kala bị bệnh, và sức khỏe kém dần.
Khi mà cái vỏ là tất cả, thì cái vỏ phải chắc chắn, nếu
không, thì thôi hết cả, hết cái vỏ - cái vỏ rồi tan rã - Kala đã
chết!
Bà mẹ nói:
”Con tôi trước kia xinh đẹp vô cùng! Nó khác hẳn những cái
đồ cổ kia, các thứ đồ cổ phai màu! Kala đầy đủ nhất, một sắc
đẹp phải như vậy!”
Alfred khóc, bà mẹ khóc, cả hai đều mang đồ tang. Bà mẹ
bận đồ đen, lâu hết sức. Bà chịu tang, và lại chịu thêm cái tang
nữa khi Alfred tái giá, với Sophie, cô gái không có cái vẻ đẹp
bên ngoài. Bà nói:
”Anh này đi từ cái quá đà này đến cái quá đà khác, từ cô gái
đẹp nhất đến cô gái xấu xa nhất. Sao nó quên được người vợ
đầu của nó? Người đàn ông thật không có lòng chung thủy.
Chồng ta không như vậy, ông cũng đã chết trước ta!”
”Pygmalion đã có được Galathée của nó” - Alfred nói vậy ”Đúng, đó là bài hát trong lễ cưới. Thật tình, ta đã rất mê say
bức tượng đẹp đẽ sống lên trong đôi tay của ta. Nhưng tấm linh
hồn bạn mà Chúa đưa lại cho ta, là một trong các Thiên Thần
của Ngài, biết cảm như ta, nghĩ như ta, làm cho ta phấn khởi
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khi ta ngả lòng, chính bây giờ ta mới có, mới nhận được. Em
đã đến, Sophie, không phải vì tấm hình hài xinh đẹp và hào
nhoáng - nhưng còn xinh hơn là ta mong ước. Điều cần thiết,
đó là điều cần thiết! Em đã đến dạy cho nhà điêu khắc biết rằng
tác phẩm của anh ta chỉ là đất sét, bụi bặm, một hình ảnh bên
ngoài của cái mầm bên trong mà ta cần tìm đến. Đáng thương
cho Kala! Cuộc đời nhân thế của chúng ta như một cuộc du
hành! Ở trên kia, người ta mới thích hợp với nhau, Kala và ta
đối với nhau chỉ có thể là hai kẻ nửa thân nửa xa lạ!”
”Anh nghĩ vậy không tốt!” - Sophie nói - ”không đúng là
một tín đồ Thiên Chúa, ở trên kia, người ta không cưới nhau, ở
đó, như anh đã nói, những linh hồn hòa hợp với nhau vì đồng
điệu, ở đó mọi cái gì tốt đẹp đều nẩy nở ra, vươn cao lên, vì
vậy linh hồn của Kala sẽ vang dội lên mạnh mẽ, át cả linh hồn
em và anh - lúc ấy anh sẽ la lên lời nói đầu tiên về tình yêu:
”Xinh đẹp! Xinh đẹp!” ”
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Giấc mơ cuối cùng của cây sồi già
( Det gamle egetræs sidste drøm )
Trong khu rừng trên bải đất ven bờ biển, có một cây sồi cổ
thụ rất già, sống ở đó vừa đủ 365 năm, nhưng thời gian dài
dằng dặc ấy đối với cây cũng chỉ là 365 ngày đối với con
người. Chúng ta thức ban ngày, ngủ ban đêm, chúng ta mơ và
mộng ban đêm. Cây thì không vậy. Nó thức trong ba mùa, chỉ
ngủ khi mùa đông đến. Mùa đông là mùa ngủ của cây, là ban
đêm của nó, sau cái ngày dài gọi là xuân, hạ và thu.
Trong những ngày nắng nóng mùa hạ, con phù du nhảy múa
quanh ngọn cây sồi. Loài ấy sống, bay, và tự cảm thấy sung
sướng, và nếu sinh vật nhỏ bé ấy có nghỉ một lát với bao thoải
mái trên ngọn lá to và tươi của cây sồi, thì luôn luôn cây sồi nói
lên:
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”Con vật bé bỏng đáng thương! một ngày là cả một đời của
nó! Ồ! ngắn quá! Thật là đáng buồn!”
Phù du đáp lại:
”Buồn ư? Anh nói sao? Kìa, cái gì cũng trong sáng, nóng,
và xinh đẹp. Tôi rất hài lòng!”
”Nhưng chỉ một ngày thôi, rồi tất cả đều tiêu mất!”
”Mất hả?” - con phù du nói - ”Cái gì mất? Anh cũng mất
hay không?”
”Không! tôi sống hàng vạn ngày của anh, và mỗi ngày của
tôi gồm có bốn mùa trong một năm! Những ngày sống của tôi
dài lắm, anh không thể đếm được!”
”Phải, vì tôi không hiểu anh. Anh có hàng vạn ngày của tôi,
tôi lại có hàng vạn phút giây để vui sướng, để thích thú! Cả sự
huy hoàng kia của thế giới có mất đi không, khi anh chết?”
”Không” - cây cổ thụ đáp - ”nó vẫn tiếp tục, chắc vậy, và
kéo dài đến một thời gian dài vô tận mà tôi cũng không thể
tưởng tượng nổi!”
”Ủa! như vậy thì anh và tôi cũng đều trong một trường hợp
như nhau, chỉ khác là ở cách đếm thời gian thôi!”
Rồi con phù du nhảy múa, cất mình lên cao trong không khí,
vui vẻ dang đôi cánh trắng mỏng manh, mướt như nhung, tận
hưởng không khí ấm áp thơm mùi cây xạ mục thảo, hoa dả
tường vi, hoa hương mộc, hoa kim ngân, từ các hàng rào bốc
lên, không kể các cây linh lan, và cây bạc hà hoang dã. Những
mùi hoa và cây, nồng nàn, làm cho phù du gần say sưa. Ngày
thật dài và tuyệt diệu, đầy vui tươi và cảm giác dịu dàng, và
đến lúc mặt trời xuống thấp, con côn trùng nhỏ nhoi kia luôn
luôn cảm thấy một sự mệt mỏi dễ chịu vì đã hưởng thụ quá
nhiều nổi vui thích. Cánh của nó không còn nâng mình nó lên
được nữa, nó nhẹ nhàng buông xuôi mình trên cỏ tươi non, đầu
lắc lư theo kiểu của nó, và đi vào một giấc ngủ êm đẹp, đó là
sự chết của nó. Cây sồi nói:
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”Con phù du nhỏ nhoi đáng thương quá! Dù sao cũng là một
cuộc đời quá ngắn ngủi!”
Hằng năm, lại lập lại cảnh nhảy múa ấy, những ý nghĩ và
câu đáp tương tự, và sự buông xuôi mình trong giấc ngủ nhẹ
nhàng. Cứ như vậy đến hàng vạn thế hệ phù du, thế hệ nào
cũng thỏa mãn và sung sướng như nhau.
Cây sồi luôn luôn thức vào buổi sáng mùa xuân của nó, buổi
trưa mùa hạ, buổi chiều mùa thu, và đến lúc buồn ngủ thì mùa
đông sắp đến.
Những cơn bão táp đã hát lên:
”Hãy ngon giấc! ngon giấc! một ngọn lá rơi! một ngọn lá
rơi! Chúng tôi hái lá! Hái lá! Anh hãy sửa soạn để đi ngủ đi!
Tiếng hát của chúng tôi sẽ ru anh ngủ, chúng tôi lay động cành
lá anh, giúp cho giấc ngủ được yên lành. Ừ, phải không anh,
thú lắm chứ!” - cành cây già được thoải mái, chúng kêu răng
rắc sung sướng lắm - ”ngủ đi anh! ngủ ngon giấc! đây là cái
đêm thứ 365 của anh, anh thật sự chỉ là đứa bé một tuổi thôi!
ngủ kỹ đi! mây sẽ rải tuyết trên anh, như một tấm nệm, một
tấm chăn giường dưới chân anh! ngủ ngon đi anh! chúc anh có
những giấc mộng đẹp!”
Và rồi cây sồi rụng hết lá, để đi vào giấc ngủ mùa đông dài,
nó có nhiều giấc mơ, mơ về những kỹ niệm xa xôi, y như
những giấc mơ của con người.
Nó cũng có thời kỳ bé bỏng, ngày xưa, một hạt dẻ rừng (sồi)
là cái nôi của nó. Theo cách đếm của người, thì ngày nay nó
đang sống trong thế kỷ thứ tư của nó. Nó là một cây to nhất và
oai vệ nhất trong rừng. Ngọn của nó cao vượt hẳn các ngọn cây
khác, từ ngoài biển xa người ta đã trông thấy nó, dùng nó làm
mục điểm cho tàu bè. Nó không biết được bao nhiêu cặp mắt
đã tìm kiếm nó. Những con cu cườm làm tổ trong ngọn sồi
xanh biếc, con cu gáy hót lên tại đó, và vào mùa thu, khi lá đã
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trở thành như những cánh đồng hun đỏ, những con hậu điểu
dừng chân tại đó, trước khi bay đi trên biển rộng.
Nhưng bây giờ đây là mùa đông, cây sồi trơ trụi lá, đưa ra
những cành khúc khuỷu, cong queo. Quạ lớn và quạ nhỏ thay
phiên nhau đến đậu trên đó, và trò chuyện với nhau về thời
gian khó khăn đang bắt đầu, thời gian thật khó mà tìm ra mồi
ăn trong suốt mùa đông.
Bây giờ đúng vào những ngày tháng của lễ Giáng sinh, và
chính là lúc cây sồi cổ thụ có giấc mộng đẹp nhất của nó. Ta
hãy nghe đây.
Cây sồi có cảm giác rõ ràng là đang ở vào những ngày lễ
lớn, nó như nghe được tiếng chuông các nhà thờ quanh đó, vả
lại đây là một ngày mùa hè đẹp đẽ, dịu dàng và ấm áp. Ngọn
cây hùng vĩ vương ra, phơi mình dưới ánh mặt trời, không khí
đầy mùi thơm của hoa cỏ, bụi bờ. Những con bươm bướm đủ
màu sắc đuổi bắt nhau, và những con phù du nhảy múa vô tư
như không có gì làm cho chúng bận tâm được. Tất cả những gì
mà cây sồi đã thấy và đã cảm nghĩ từ bao nhiêu năm trước đều
lần lượt đi qua trước mắt nó, như một đoàn nghi lễ lớn. Nó thấy
những võ sĩ ngày xưa với những mệnh phụ cưỡi ngựa, mũ gài
lông chim, và chim ó trên tay, rong ruỗi qua khu rừng. Tiếng
còi săn vang lên, tiếng chó sủa ầm ỉ. Nó thấy những toán quân
đối thủ khí giới sáng loáng, áo quần sặc sỡ, mang giáo dài và
kích nhọn, họ dựng lều lên, và xếp lều lại. Những ngọn lửa
canh đêm bùng bùng cháy. Người ta ca hát và ngủ dưới các
tàng cây. Nó thấy những cặp nhân tình đến đó để gặp nhau vào
đêm trăng sáng, và khắc vào vỏ cây xanh xám, chữ đầu của tên
họ. Những cây đàn lục huyền và phong cầm được móc lên cành
cây sồi từ bao năm xưa, khi bọn thầy thợ đi ngang qua đó, bây
giờ lại thấy móc lên, và vang lên tiếng đàn tuyệt diệu. Những
con cu cườm gáy cù rù như muốn kể lại sự vui thích chúng đã
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tạo ra cho cây sồi. Chim cu gáy hát lên bao nhiêu mùa hạ
chúng đã trải qua.
Cây cổ thụ cảm thấy như cả một dòng đời sống mới tuôn
chảy từ dưới lên trên, từ các rễ con đến các nhánh cao nhất,
tràn ra đến mỗi ngọn lá. Cây cũng cảm thấy thân nó vương cao
lên, chùm rễ của nó như tắm trong đất linh động và ấm áp. Nó
thấy sức lực nó tăng lên, nó lớn lên từng mỗi phút. Thân cây
vương lên không ngừng, nó lên mỗi lúc một cao hơn, ngọn cây
trở nên rậm rạp hơn, trải rộng ra, và nâng lên cao - Càng lên
cao, cây sồi càng thấy thoải mái sung sướng, đồng thời, ý thích
lên cao nữa xâm chiếm tâm hồn nó, nó muốn lên cao đến tận
mặt trời sáng rực và nóng bỏng.
Bây giờ nó đã lên quá những đám mây trông như đám chim
hậu điểu, hoặc một đàn thiên nga trắng, bay lướt dưới chân nó.
Mỗi ngọn lá đều trông thấy, như mỗi ngọn là một con mắt.
Đám sao trên kia đã trông thấy rõ, mặc dầu là đang lúc ban
ngày, các vì sao lóng lánh như những cặp mắt rực rỡ và dịu
dàng. Chúng nhắc lại những cặp mắt ngày xưa, cặp mắt dịu
hiền của quá khứ, mắt trẻ con, mắt của bao kẻ nhân tình, đã gặp
nhau dưới thân cây.
Cây sồi cảm nhận một nổi vui sướng dịu dàng khôn tả!
nhưng nổi vui sướng ấy vẫn mang một sự luyến tiếc, một ý
muốn sao cho tất cả các thứ cây khác trong rừng, dưới chân nó,
tất cả bụi bờ, thảo mộc và hoa lá, đều cũng được bay lên như
vậy, cùng hưởng thụ sự huy hoàng và niềm hoan lạc ấy.
Cây sồi vĩ đại cũng không hoàn toàn sung sướng trong giấc
mơ kỳ diệu của nó, nếu nó không được thấy cảnh tượng cả khu
rừng bay lên với nó, và cảm giác ấy rung rung trên cành lá của
nó, sâu sắc như trong một lồng ngực của con người.
Ngọn cây lay động như để tìm thấy sự thiếu thốn ấy, và nhìn
xuống bên dưới, bổng nó nhận được mùi hương cây xạ diệp
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thảo, rồi mùi hương nồng hơn của cây kim ngân hoa và cây
đồng thảo, nó tưởng như nghe thấy tiếng cu gáy đối đáp với nó.
Thật vậy, những ngọn cây xanh trong rừng xuyên qua những
đám mây, và cây sồi đã thấy dưới chân nó, bao nhiêu thứ cây
khác đồng lớn lên, bay lên như nó. Bụi bờ và thảo mộc vụt bay
lên, nhiều cây tự nhổ cả rễ và bay mau hơn hết. Cây phong bay
mau nhất. Như một tia sáng trắng, thân nó vút lên vừa kêu răng
rắc, cành nó đong đưa như một tấm vải mỏng, hoặc một lá cờ
xanh. Mọi sự, mọi vật trong rừng, cho đến cây sậy lá nâu, đều
cùng bay lên, chim chóc đuổi theo cùng nhịp điệu, và ca hót.
Trên lá cỏ bay lả lướt như một sợi băng xanh dài, con châu
chấu bám vào đó, cánh rung rung. Các loại đôm đốm, loại ong
lên tiếng vo vo, mọi con chim đều há mỏ ca hót, tất cả đều là ca
nhạc và nổi vui sướng đang dâng lên tận trời xanh.
”Nhưng cái hoa xanh nhỏ nhoi bên bờ suối, nó cũng phải dự
vào chứ!”- cây sồi nói -”và cây cát cánh đỏ, và cây cúc trắng
nhỏ nữa!”
Phải, cây sồi muốn nhìn thấy tất cả!
”Chúng tôi đây! Chúng tôi đây!” - tất cả đồng thanh trả lời ”Còn những cây xạ diệp thảo xinh đẹp của mùa hạ năm
trước - và năm trước nữa - cả đám hoa linh lan nở rộ - cũng có
ở đây! - và cây táo rừng, trông đẹp đẽ quá - và tất cả vẻ xanh
tươi của núi rừng trong suốt cả năm, bao năm! Nếu bây giờ mà
vẻ xanh tươi của nó còn, thì nó cũng phải lên đây!”
”Chúng tôi đây! Chúng tôi đây!”
Tiếng đồng thanh càng vang dội lớn hơn, đám hoa hình như
bay lên trước.
Cây sồi mê man la lên:
”Không, thật là không thể tưởng tượng được! Thật là quá tốt
đẹp! Tôi có tất cả với tôi! Thứ lớn và thứ nhỏ! Không có một
thứ gì bị quên lãng! Làm sao một hạnh phúc vô biên như thế
này có thể có, và có thể tưởng tượng được!”
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”Nhờ hồng ân Chúa, tất cả đều có, và đều tưởng đến được!”
- bản đồng ca xướng lên Và cây sồi, lớn lần lên, cảm thấy đám rễ của nó rứt ra khỏi
lòng đất. Nó nói:
”Đây mới là điều hay nhất. Không có một giây nhợ nào trói
buộc ta lại nữa! Ta có thể bay lên tận tầng cao vô tận, trong ánh
sáng và vinh quang! Và tôi có cùng theo tôi, tất cả những vật
thân yêu của tôi, lớn và nhỏ, tất cả!”
”Tất cả!”
Đó là giấc mơ của cây sồi, và trong lúc nó mơ, thì một trận
bão vô cùng khốc liệt nổi lên trên đất và trên biển, ngay trong
đêm thánh lễ Giáng sinh. Nước biển dâng lên, những đợt sóng
to đánh vào bờ, cây cổ thụ rung chuyển, răng rắc, và bị đánh
ngã cả rễ, phút giây nó mơ thấy rễ của nó rứt ra khỏi mặt đất.
Cây ngã xuống, 365 năm của nó bây giờ chỉ như một ngày của
con phù du.
Sáng ngày lễ Giáng sinh, khi mặt trời mọc lên, cơn bão đã
tàn.
Tất cả các chuông nhà thờ reo lên vui vẻ, và từ mỗi ống
khói, đến cả ống khói nghèo nàn trên mái nhà của người dân
quê, đều có luồng khói xanh nhạt dâng lên, như trên bàn thờ
của các tế sư, làn khói của lễ tế tự và lễ ban ơn thánh. Mặt biển
trở lại im lặng, và trên một chiếc tàu vừa bị bão ban đêm,
người ta kéo cao ngọn cờ, để cử hành đại lễ Giáng sinh.
”Cây sồi đã mất dấu rồi! Cây sồi già, tiêu điểm của chúng ta
trên bờ biển!” - bọn thủy thủ nói - ”Cây bị đỗ gãy trong đêm
bão tố! Cái gì có thể thay thế nó từ nay! Không có gì cả!”
Bài điếu văn ngắn, nhưng đầy ý nghĩa, hướng về cây sồi già,
bây giờ đang nằm dài trên tuyết gần bờ biển.
Tiếng hát thánh ca hát lên từ chiếc tàu vang đến tai nó, bài
ca nói về nổi hân hoan của ngày lễ Giáng sinh, sự cứu rỗi loài
người của Chúa, và đời sống miên viễn:
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”Hát lên đến tận mây xanh!
Hỡi bọn cừu của Chúa!
Halleluja! Bây giờ tất cả đều tốt đẹp!
Thật là một nổi vui mừng vô hạn!
Halleluja, Halleluja!”
Bài thánh ca hát lên như vậy, và những người trong chiếc
tàu, mỗi người một cách, đều sung sướng bởi bài hát, và bài
cầu nguyện, cũng như cây sồi già đã hân hoan về giấc mơ cuối
cùng, giấc mơ kỳ diệu của nó vào đêm Giáng sinh.
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Bình mực và cây bút
( Pen og blækhuus )
Nhìn bình mực trên bàn trong phòng văn của một thi sĩ, có
người nói:
”Kỳ lạ thật, những gì đã sinh ra từ cái bình mực này! Lần
sau, cái gì nữa? Phải, thật kỳ lạ!”
”Đúng vậy đó,” - bình mực đáp - ”không thể tưởng tượng
được! Tôi vẫn nói như thế đấy!” - bình mực nói với cây bút
lông ngỗng, và với mọi vật có thể nghe nó nói, ở trên bàn ”Những gì từ trong lòng tôi mà ra, thật là kỳ diệu! Phải, thật
không thể tin nổi! Chính tôi cũng không biết lần sau sẽ sinh ra
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cái gì, khi nhà văn đào tìm vào lòng tôi. Một giọt của tôi cũng
đủ làm đầy nửa trang giấy, trên đó, chẳng có gì là thiếu sót. Tôi
là một vật dụng rất đặc biệt. Chính từ tôi, mới phát ra tất cả
mọi tác phẩm của nhà văn. Những con người kia, mọi người
tưởng đều biết hết, những ý tình thầm kín, nổi vui vẻ trong
lòng, những cảnh đẹp thiên nhiên được tả ra, tôi cũng không
hiểu nữa, vì tôi đâu biết thiên nhiên, nhưng dù sao thì mọi thứ
ấy đều do từ tôi mà ra cả! Chính từ nơi tôi, hàng ngàn cô thiếu
nữ xinh tươi phát xuất ra, chúng nhẹ nhàng quá đến nổi trông
như chúng bay là là, những vị dũng sĩ can trường cởi trên con
ngựa miệng mũi phì khói và bọt, một Peer Døver, một Kirsten
Kimer! Phải, tôi có biết gì đâu, tôi cam đoan với bạn rằng mọi
nhân vật, sự việc ấy xuất ra mà tôi không hề nghĩ đến.”
”Anh có lý,” - bút lông ngỗng nói - ”Anh thì có nghĩ ngợi
gì, vì nếu anh có trí óc, thì anh sẽ hiểu rằng anh chỉ có đưa ra
một thứ nước thôi. Anh làm ướt mình tôi, nên tôi mới diễn đạt
được mọi sự vật, làm cho các sự vật ấy sống lên trên tờ giấy,
những sự vật được chứa đựng trong tôi, tôi đưa lên mặt giấy.
Chính cán bút mới viết! Không ai có thể nghi ngờ điều ấy, và
phần đông bọn người đều mù đặc về thi ca như một bình mực
cũ.”
”Anh chẳng có mấy tí kinh nghiệm đâu!” - bình mực nói ”Anh chỉ mới được dùng chưa đầy một tuần lễ, mà anh đã mòn
đi hết nửa thân hình rồi. Anh tưởng anh là nhà văn đấy nhỉ?
Anh chỉ là một tên đầy tớ, chính tôi có rất nhiều hạng tôi tớ
như anh, trước khi anh đến đây, bọn thuộc tộc họ nhà ngỗng,
cũng như thứ làm ra ở nước Anh. Tôi biết cả thứ bút lông
ngỗng, và cả thứ bút sắt nữa! Tôi có rất nhiều các thứ ấy giúp
việc, tôi còn sẽ có nhiều nhiều nữa, khi nhà văn kia cử động
dùm cho tôi để viết ra những gì ông lấy từ trong lòng tôi. Tôi
cũng muốn biết lần sau là cái gì ông ta sẽ đào tìm trong tôi.”
”Đồ bình đựng mực!” - cây bút nói -
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Nhà văn sĩ hôm ấy về chậm, ông đi dự một buổi hòa nhạc,
ông đã nghe một nhà vĩ cầm đặc sắc tấu nhạc, ông rất xúc động
và tâm hồn tràn ngập về điệu chơi không ai sánh kịp của nhạc
sĩ. Bao nhiêu làn sóng âm giai, nhạc sĩ đã cho tuôn ra từ nhạc
khí, vang lên khi thì như một hòa điệu của bầy chim hót véo
von, khi thì sầm sập như giông bão thổi qua khu rừng thông.
Văn sĩ tưởng nghe lòng ông lên tiếng khóc, nhưng là tiếng
khóc có âm điệu, như tiếng khóc thanh thanh của một người
đàn bà. Người ta tưởng chừng như âm thanh ấy không phải chỉ
do từ mấy sợi giây đàn phát ra, mà còn từ cái gía đàn, những
cái chốt trong bàn đựng bản nhạc, quá sức kỳ diệu! được vậy,
phải học tập rất là chật vật, nhưng nghe ra như một trò chơi,
như cái cung đàn tự nó chạy đi chạy lại trên giây đàn. Người ta
tưởng chừng như ai ai cũng làm được như thế. Cây vĩ cầm tự
nó réo rắt lên, cung đàn tự động bay nhảy, tất cả đều là tác
phẩm của hai thứ đó, rồi người ta quên mất vị nhạc sư đang
điều khiển các thứ ấy, vị nhạc sư đã phổ vào các thứ ấy một
sức sống và một linh hồn. Người ta quên ông nhạc sĩ, nhưng
nhà văn nghĩ đến ông ấy, ghi tên ông lên giấy, và viết về buổi
nhạc ấy như sau:
”Ngu si biết mấy, nếu cây cung đàn và cây vĩ cầm tự kiêu
hảnh về những âm giai chúng nó phát ra! Đó là điều chúng ta
thường vấp phải, chúng ta, những con người, thi sĩ, nghệ sĩ,
nhà phát minh trong địa hạt khoa học, viên đại tướng ở trận
tiền - chúng ta kiêu hãnh, nhưng tất cả chúng ta đều chỉ là
những khí cụ của Chúa. Vinh quang thay Đức Chúa! Riêng
chúng ta chẳng có gì đáng tự hào cả!”
Phải, thi sĩ viết như vậy, ông viết ra dưới hình thức một ẩn
dụ, ông đặt tên là ”Ông chủ và đồ khí cụ”
”Ông đã biết rõ thực chất của ông rồi chứ, thưa ông?” - cây
bút nói với bình mực khi vắng người - ”Ông đã nghe rõ những
lời ông thi sĩ đã viết và đọc to lên rồi chứ?”
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”Phải, những lời tôi đã đưa ra để cho anh viết,” - bình mực
đáp - ”Đó là lời sỉ mạ anh về tánh kiêu ngạo của anh! Nghĩ
rằng anh cũng không hiểu được rằng người ta chế nhạo anh, thì
cũng quá nực cười! Chính tôi đã gởi tặng anh những lời châm
chích ấy phát ra từ đáy lòng tôi. Kể ra tôi cũng nên tự hào về
tài châm biếm của tôi đấy chứ.”
”Đồ bình đựng mực!” - cây bút nói ”Đồ cái cây để viết!” - bình mực đáp lại Cả hai đều tin chắc rằng mình trả lời đúng, và thật ra là một
sự tin tưởng dễ chịu khi cho rằng mình đáp đúng, người ta có
thể ngủ yên, và cả hai đều ngủ.
Nhưng nhà văn không ngủ. Tư tưởng ông tuôn ra như những
âm giai tuôn ra từ cây vĩ cầm, reo lên như chuỗi ngọc, gầm thét
như cơn giông thổi qua khu rừng, ông cảm nhận rằng những tư
tưởng ấy đều phát ra từ trong lòng ông, ông thoáng nhận ánh
sáng của vị Chủ Tể muôn đời.
Vinh quang chỉ về Chúa!
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Hai anh em
( To brødre )
Trên một trong những hòn đảo ở Đan Mạch, nơi ngày xưa
các phòng luận tội được lập trên ruộng lúa mì, nơi những rừng
dẻ gai có nhiều thân cây đồ sộ, trên đảo ấy có một thành phố
nhỏ với những mái đỏ và những ngôi nhà lụp xụp. Trong một
ngôi nhà như vậy, có người đang làm một công việc kỳ lạ: họ
đun sôi trên lò lửa đỏ, những hợp chất đựng trong ve chai, họ
chưng các hợp chất ấy, họ giả nhiều loại cây trong cối đá. Một
ông lớn tuổi điều khiển công việc ấy.
”Phải cẩn thận xem cho đúng cân lượng!” - ông nói - ”phải,
sự chính xác đúng đắn, thật chất của các vật dụng, cần phải biết
rõ và giữ lấy.”
Trong phòng, bên cạnh bà chủ nhà, có hai người con trai
đang ngồi, chúng còn nhỏ nhưng trí óc chính chắn. Mẹ chúng
thường dạy chúng phải luôn luôn nghĩ đúng và thẳng thắn, phải
giữ lấy sự thật, vì đó là bộ mặt của Chúa trên cõi đời này.
Đứa con trưởng có vẻ lanh lợi và bạo dạn, ý thích của nó là
học cho biết các sức mạnh của thiên nhiên, của mặt trời và sao,
đối với nó không có câu chuyện nào hay hơn các chuyện ấy. Ồ!
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Sung sướng biết bao, nếu được đi du hành để khảo cứu, khám
phá, hay tưởng tượng đến cách có thể bắt chước làm cánh chim
để bay! Phải, chỉ cần tìm được trong mọi điều, sự chính xác!
Cha có lý, mẹ có lý, Chân lý nâng lên cả thế giới.
Người em thì điềm tỉnh hơn, nó chăm chỉ đọc sách. Khi nó
đọc đến chuyện của Jacob, mang bộ áo da cừu để cho giống với
Esau, và dùng mưu gian để đoạt địa vị con trưởng của anh, cậu
bé giận lắm, nắm bàn tay nhỏ nhoi thật chặt như muốn đánh kẻ
gian trá ấy. Đọc đến lịch sử các bạo chúa, với tất cả những
hành động ác độc đầy rẫy trên đời, nước mắt cậu tràn ra, vì
lòng cậu chứa đầy ý công bằng, chân lý, những ý niệm ấy phải
thắng trên cỏi đời.
Một đêm, cậu bé nằm trên giường, màn cửa chưa kéo xuống
hết, ánh sáng ở ngoài chiếu vào, cậu nằm ôm quyển sách, vì
cậu nhất định muốn đọc cho hết câu chuyện của Solon.
Rồi tư tưởng nâng cậu lên, đưa cậu đến nơi xa lạ. Chiếc
giường giống như một chiếc tàu buồm căng lên. Cậu mơ
chăng? Việc gì đã xảy ra? Cậu đi trên dòng nước chảy xiết, làn
sóng của thời gian, cậu nghe tiếng nói của Solon, cậu hiểu
tiếng nói ấy, mặc dù đó là một thứ ngoại ngữ, cậu nghe câu
châm ngôn của Đan Mạch: ”Một xứ sở phải được xây dựng
trên luật lệ!”
Thiên tính của giống người đi vào trong gian phòng nghèo
nàn, cúi xuống trên giường, và in một nụ hôn trên trán đứa nhỏ.
”Hãy kiên quyết trong danh dự, và mạnh dạn trong cuộc chiến
đấu với đời. Với chân lý trong lòng con, con sẽ bay về xứ sở
của chân lý!”
Người anh chưa đi ngủ, đứng trước cửa sổ, anh nhìn đám
sương mù phủ lên trên cánh đồng. Không phải các cô Tiên nữ
bay lên trên đó, một bà tớ già có nói với cậu như vậy, nhưng
cậu biết rõ hơn, đó là hơi nước nóng hơn không khí, đang bốc
lên. Một ngôi sao băng xẹt qua, và tư tưởng của cậu bé từ đám

893
sương mù, chuyển qua chiếc lưu tinh sáng láng ấy. sao trên trời
lóng lánh, người ta có thể tưởng ra rằng có những sợi giây dài
bằng vàng buộc các ngôi sao và quả đất.
”Hãy bay lên với tôi!” - đứa bé gọi lên trong thâm tâm - và
rồi tinh thần mảnh liệt của các thế hệ, mau lẹ hơn chim, hơn
mũi tên, hơn tất cả những gì trên quả đất có thể bay được,
mang cậu bé lên không trung, nơi tia sáng các ngôi sao nối liền
từ ngôi này qua ngôi khác. Quả đất của chúng ta quay tròn
trong không khí nhẹ trong, những thành phố trông như nối lại
với nhau. Xuyên qua các thiên cầu, có tiếng vang:
”Cái gì là gần, cái gì là xa, khi thiên tài mảnh liệt của con
người đã dấy động!”
Và rồi, đứa bé lại đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, em nó đã
ngủ. Mẹ chúng gọi tên chúng nó: ”Anders! Và Hans
Christian!”
Toàn nước Đan Mạch biết chúng nó, cả thế giới cũng biết
hai anh em - Ørsted.

Ghi chú: Hans Christian Ørsted là nhà vật lý học nổi tiếng,
mất năm 1851, em của ông là Anders Sando, nhà luật gia có
tài, mất năm 1860.
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Gà chuồng và gà chỉ hướng gió
( Gaardhanen og Veirhanen )
Xưa có hai con gà trống, một con ở trên đống phân, con kia
ở trên mái nhà. Cả hai đều kiêu căng, nhưng con nào kiêu căng
hơn con kia? Bạn hãy cho tôi biết ý kiến của bạn - tôi thì tôi
vẫn giữ ý kiến của tôi.
Một hàng rào ngăn cách chuồng gà với nông trại bên cạnh,
tại đó có cây dưa leo mọc trên đống phân, cây này tự cho là thứ
cây có hạng.
Cây dưa leo tự bảo:
”Mình sinh ra để được vậy, không phải ai cũng có thể làm
cây dưa leo, cần phải có các sinh vật khác nữa chứ! Gà mái,
vịt, và các loại súc vật của các nông trại kia, chúng cũng là sinh
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vật cả. Tôi nhìn, ngắm xem trên bờ rào, con gà trong chuồng,
nó có vẻ quan trọng hơn con gà chỉ hướng gió, nó được đặt trên
cao kia, nó còn không biết kêu kẻo kẹt nữa, huống hồ là gáy!
Nó chẳng có gà mái, gà con gì hết, nó chỉ nghĩ đến nó, và hôi
màu rỉ đồng. Không, con gà chuồng kia mới thật là một con gà!
Hãy nhìn bước chân nhịp nhàng của nó, thật là một vũ điệu.
Hãy nghe nó gáy, đó mới là âm nhạc chứ! Nó đi đến đâu,
người ta đều nghe như cả một điệu kèn. Nếu nó đến đấy, ăn tôi
với cả lá và thân, nếu tôi được tan ra trong mình nó, thì thật là
một cái chết xứng đáng!”
Vào lúc đêm khuya, một cơn bão khủng khiếp nổi lên. Bọn
gà mái, gà con, cả con gà trống kia nữa, cũng chạy tìm chỗ
núp. Đoạn hàng rào giữa hai nông trại bị đổ xuống ầm ầm.
Ngói trên mái cũng bay đi, nhưng con gà chỉ hướng gió vẫn
đứng yên tại chỗ, nó cũng không quay, nó chẳng quay được, nó
còn trẻ, mới đúc ra, nhưng đứng đắn và bình tỉnh. Nó sinh ra là
đã trưởng thành, nó không giống bọn chim bay trên trời, bọn
chim sẻ và chim én. Nó khinh thường bọn ấy, ”bọn chim kêu
nhéo nhéo, nhỏ mình và tầm thường”. Chim bồ câu lớn, đẹp đẽ,
sáng như xa cừ, chúng cũng có vẻ như là giống gà chỉ hướng
gió, nhưng chúng to con và trông ngu si, chúng chẳng nghĩ gì
hơn là ăn cho đầy hầu, chơi với chúng buồn lắm, con gà chỉ
hướng gió nói. Những con chim di điểu thường đến viếng thăm
nó, chúng kể cho nó nghe về các xứ lạ, những bầy chim trên
trời, và những câu chuyện rùng rợn về bọn ăn cướp, lần đầu
nghe cũng vui vui, nhưng các lần sau, con gà chỉ hướng gió
biết rằng chúng chỉ lập đi lập lại các câu chuyện ấy, thật là
đáng chán! Tất cả đều đáng chán, tất cả mọi sự, mọi vật. Rồi
chẳng ai đáng cho nó để ý và chơi với nữa, mọi sự vật đều
nhàm chán vô vị cả. Nó nói:
”Cuộc đời chẳng ra gì cả! Tất cả đều vô nghĩa lý!”
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Con gà chỉ hướng gió có thể được người đời gọi là kẻ chán
đời. Điều ấy có thể làm cho cây dưa leo quan tâm đến nó, nếu
cây dưa biết điều ấy, nhưng cây dưa chỉ thích ngắm nghía con
gà chuồng, ở gần nó, trong nông trại của nó.
Hàng rào bị đổ gãy, sấm và chớp cũng đã tan rồi.
”Các người nghĩ gì về tiếng kêu của gà trống kia?” - con gà
chuồng nói với bọn gà mái, gà con - nó có vẻ thô và kém tao
nhã.
Bọn gà mái, gà con đi đến đống phân, con gà trống đi trước,
dáng điệu oai vệ như một dũng sĩ.
”Thứ cây vườn!” - gà trống nói với cây dưa - cây này nghe
vậy liền tự thấy mình có một học thức uyên bác, nó chẳng thấy
bọn gà kia mổ và ăn nó.
”Cái chết sung sướng!”
Bầy gà mái đến, cùng với bầy gà con, khi con này đến thì
con kia cũng đến, chúng kêu tục tục, và chích chích, chúng
nhìn con gà trống, chúng kiêu hãnh về con gà trống, chúng
đồng loại với nó mà.
”Cô cô ri cô!” - gà trống gáy lên - ”gà nhỏ sẽ trở thành gà
mái lớn, khi ta nói ra trong sân nuôi gà vịt quốc tế.”
Và bọn gà mái, gà con tục tục, chích chích, đi theo sau lưng
gà trống.
Rồi gà trống tuyên bố cái tin quan trọng:
”Một con gà trống đẻ được ra trứng! Các người có biết thứ
gì trong trứng gà ấy không? Cả một đại giáo đường trong đó!
Không một ai dám nhìn đến! Bọn người đều biết vậy, và bây
giờ thì ai ai cũng biết rằng tôi mang cái gì trong lòng tôi! Mọi
người đều biết tôi là con gà oai vệ của chuồng gà!”
Rồi con gà chuồng đập cánh, vươn cổ lên gáy nữa, tất cả gà
mái, gà con rung động và rất kiêu hảnh về một con đồng loại
của chúng là con gà oai vệ trong chuồng, chúng tục tục, chích
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chích to đến nổi con gà chỉ hướng gió nghe được, nó nghe
được, nhưng nó chẳng vì vậy mà nhúc nhích tí nào.
”Tất cả đều vô nghĩa!” - gà chỉ hướng gió nghĩ vậy ”Không bao giờ gà chỉ hướng gió đẻ trứng, nhưng ta cần gì thứ
đó! Nếu ta muốn, ta cũng có thể đẻ ra một cái ”trứng gió”,
nhưng thiên hạ đâu có đáng giá một cái trứng gió! Tất cả đều
vô nghĩa! - Bây giờ tôi cũng chẳng cần đứng đây nữa!”
Con gà chỉ hướng gió bị gãy, nhưng nó không đè chết được
con gà trống chuồng, dù ý nó muốn như vậy, - bọn gà mái nói
thế - và luân lý sẽ nói gì?
”Thà gáy lên còn hơn là làm kẻ chán đời, và bị đánh gãy.”
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Đứa bé trong mồ
( Barnet i Graven )
Cả nhà đều mang đồ tang, tang tóc đang ở trong mỗi tấm
lòng, đứa con nhỏ nhất, một đứa bé bốn tuổi, con trai độc nhất,
niềm vui của cha mẹ, hy vọng của tương lai, đứa con ấy vừa
chết. Còn có hai người chị, người chị cả sắp chịu lễ rửa tội năm
nay, cả hai đều là các cô gái tốt bụng và dễ thương, nhưng đứa
con mất đi luôn luôn vẫn là đứa con yêu nhất, mà đứa bé này
lại là một đứa con trai, trẻ nhất. Thật là một nổi thử thách quá
lớn. Hai cô chị đau buồn, như các tâm hồn trẻ đau buồn, họ xúc
động nhất là về nổi đau khổ của cha mẹ, người cha mất tinh
thần, người mẹ như bị nghiền nát trong sự tang tóc lớn lao này.
Ngày đêm bà đã không rời đứa con bị bệnh, bà săn sóc nó,
bồng ẩm nó, bà cảm thấy nó là một phần của thân tâm bà, bà
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không thể tưởng tượng rằng nó đã chết, người ta sắp đặt nó vào
quan tài và đem chôn nó trong mồ: Chúa không thể lấy mất đứa
con của bà, - bà nghĩ thế - và khi mọi việc ấy đã trở thành sự
thật, bà nói lên trong cơn đau khổ xé lòng:
”Chúa không biết cơ sự này! Ở trên cõi đời này, có những
tên đầy tớ không có lòng, muốn làm gì thì làm, chúng không
nghe được những lời cầu nguyện của một người mẹ!”
Trong nổi đau khổ của bà, bà quên mất Đức Chúa, và rồi
bao nhiêu tư tưởng đến với bà, những tư tưởng đen tối, tư
tưởng chết chóc, ý nghĩ về một cái chết vĩnh viễn, con người
trở thành đất bụi, và mọi sự đều hết. Với ý nghĩ ấy, bà không
còn bấu víu vào đâu được nữa, bà rơi vào trong hư không,
không đáy của tuyệt vọng.
Trong những giờ thống khổ nhất, bà không còn khóc được
nữa. Bà không còn nghĩ đến các cô con gái của bà, nước mắt
của chồng bà rơi trên trán bà, bà cũng không ngước mắt lên
nhìn ông. Bà chỉ nghĩ đến đứa con đã mất, bà chỉ sống để
tưởng nhớ lại từng mỗi kỹ niệm của nó, và mỗi lời nói ngây thơ
của nó.
Ngày tống táng đã đến. Bao đêm trước, bà không ngủ, sáng
nay bà mệt lả người, và chợp mắt một tí. Trong lúc ấy, chiếc
quan tài được mang qua một phòng xa bà, để cho bà khỏi nghe
tiếng búa đóng quan.
Khi bà thức giấc, bà muốn nhìn con bà, chồng bà vừa khóc
vừa nói: ”Đã đóng nắp quan lại rồi. Cần phải làm vậy!”
Bà la lên:
”Chúa đã ác nghiệt với tôi, sao con người lại khá hơn
được?”
Rồi bà nức lên khóc.
Quan tài được đem ra mộ, bà mẹ không nguôi đi với các cô
con gái bà, bà nhìn chúng mà không thấy chúng, trí óc, tư
tưởng bà không còn gì chung chạ với cả gia đình, bà để mình
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chìm sâu vào sự đau khổ, nó đưa bà đi vật vờ như biển cả đưa
đẩy con thuyền gãy lái, và không người lái. Ngày tống táng xảy
ra như vậy, những ngày sau bà vẫn chìm trong sự buồn phiền tê
liệt. Trong nhà, mọi người nhìn bà với cặp mắt ướt đẩm,
thương đau, bà không nghe những lời khuyên can của họ, vả
lại, họ cũng không còn biết nói thế nào nữa, họ đều cũng đau
buồn vô tận.
Ngưới ta thấy bà không còn biết đến giấc ngủ là gì nữa, mà
giấc ngủ mới chính là người bạn thân nhất, đem lại cho thân bà
chút sức khỏe, và linh hồn bà chút yên ổn. Người ta buộc bà
lên giường nằm, bà nằm yên bất động như một người đang ngủ.
Một đêm, chồng bà lắng nghe tiếng thở của bà, và tưởng chắc
bà đã tìm được sự an ủi nghĩ ngơi, ông chắp hai tay lại, cầu
nguyện, và ngủ say, không thấy bà đứng lên, bận áo mau lẹ, và
lặng lẻ đi ra khỏi nhà, đi đến chỗ mà ngày đêm tư tưởng bà
hướng đến, bà đến ngôi mộ của đứa con. Bà đi ngang qua
vườn, trên đồng ruộng, vào một con đường mòn ra khỏi thành
phố, dẫn đến nghĩa địa. Không ai trông thấy bà, bà không trông
thấy ai.
Đêm đẹp đầy sao, không khí ấm áp, mới bắt đầu vào tháng
9. Bà đi vào nghĩa địa, đến ngôi mộ nhỏ, trông giống như một
bó hoa thơm, bà ngồi xuống, nghiên đầu trên mộ, như xuyên
qua lớp đất, bà thấy được đứa con bà, bà nhớ rõ nụ cười của nó,
ánh mắt dịu hiền của nó, ngay lúc còn trên giường bệnh, bà
cũng không quên. Ôi! Ánh mắt nó nói lên nhiều tình ý, lúc bà
cúi xuống mình nó, nắm bàn tay nhỏ bé của nó, bàn tay mà nó
không có sức đưa lên. Cũng như lúc bà ngồi bên giường bệnh,
bây giờ bà ngồi bên ngôi mộ của con, nhưng ở đây, nước mắt
bà tự do chảy ra, tưới lên nấm mộ.
”Bà muốn xuống dưới ấy với con bà ư?” - một tiếng nói gần
đó vang lên, trong trẻo, sâu sắc, dội vào lòng bà -

901
Bà nhìn lên, thấy một người choàng áo dài rộng tang chế,
đầu phủ một vuông khăn. Bà nhìn xuống mặt, vẻ mặt người ấy
trông nghiêm trọng, nhưng vẫn làm cho bà tin tưởng, với đôi
mắt sáng, như một con người còn trẻ.
”Xuống với con tôi!” - bà lập lại, và những chữ ấy chứa
đựng cả một lời cầu nguyện thiết tha ”Bà dám đi theo tôi không?” - hình ảnh ấy nói -”Tôi là sự
chết!”
Bà làm một cử chỉ bằng lòng. rồi bổng như tất cả các ngôi
sao trên trời sáng lên, cùng với ánh sáng của mặt trăng, bà thấy
vẻ huy hoàng của bao nhiêu đóa hoa muôn sắc trên ngôi mộ,
mặt đất nở ra nhẹ nhàng, như một tà áo nhẹ, người mẹ đi
xuống, hình người kia lấy thân áo choàng qua mình bà, rồi thì
tất cả tối đen, cái đen tối của sự chết.
Bà xuống sâu hơn, đến chỗ cây cuốc của người đào huyệt
không đến được, và nghĩa địa trải ra trên đầu bà như một mái
nhà.
Vạt áo mở ra, bà thấy đang ở trong một gian phòng rộng rải
và ấm áp. Một thứ hoàng hôn chiếu sáng, và trước mắt bà,
bổng chốc, bà thấy con bà, bà ôm nó vào lòng, cười với nó, đứa
bé cười với bà, trông nó còn đẹp hơn bao giờ hết. Ba la lên một
tiếng, nhưng gần đó, rồi xa, rồi gần, vang lên một điệu nhạc êm
đềm. Chưa bao giờ bà nghe được những âm điệu ru mình vào
cõi đê mê như vậy, điệu nhạc ấy phát ra từ bên kia bức màn
dày, đen như đêm tối, ngăn cách gian phòng với xứ vĩnh viễn.
”Mẹ ơi! mẹ yêu dấu ơi!” - bà nghe con bà nói. Giọng nói
quen thuộc, thân yêu. Những nụ hôn tới tấp trong một niềm
hạnh phúc vô biên - Đứa bé chỉ vào cái màn đen.
”Ở trên mặt đất kia không đẹp bằng đây! Mẹ thấy không!
Mẹ có thấy mọi sự ở đây không, tất cả mọi sự! Thật là một
hạnh phúc tối thượng!”
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Nhưng bà mẹ không thấy gì hết, dù bà có nhìn theo ngón tay
con chỉ. Bà chỉ thấy toàn là đêm đen. Bà nhìn với cặp mắt thịt,
bà không nhìn được như đứa con bà mà Chúa đã gọi về với
Chúa. Bà chỉ nghe âm thanh, nhạc điệu, nhưng không cảm
nhận được, bà phải có lòng tin mới thấy được.
”Con sẽ bay đi bây giờ,” - đứa con nói - ”bay lên cùng với
các trẻ em vui tươi kia, và sẽ bay thẳng lên cõi Chúa. Con
muốn bay đi lắm, nhưng trong lúc này mẹ đang khóc, con
không thể lìa xa mẹ được, dù con rất muốn thế. con không lên
được sao! mẹ sẽ trở lại đó gặp con không bao lâu nữa, mẹ yêu
ơi!”
”Ồ! ở lại với mẹ! ở lại với mẹ, con! Chút nữa thôi! Chỉ một
lát nữa thôi, để cho mẹ còn được nhìn con, hôn con, ôm con
trong vòng tay mẹ!”
Bà ôm chặt lấy đứa con. Bà bỗng nghe ai gọi tên bà trên kia,
một tiếng rền rỉ kêu gọi. Có gì xảy ra thế?
”Mẹ có nghe không?” - đứa bé nói - ”Cha đang gọi mẹ đó!”
Và lát sau, bà lại nghe những tiếng thở dài, dường như trẻ
con đang khóc.
”Đó là tiếng các chị con khóc đó!” - đứa bé nói - ”Mẹ ơi, mẹ
không quên mấy chị!”
Bà sực nhớ lại những người thân yêu còn lại ở trên kia, nổi
thống khổ làm ứa nghẹn cổ họng bà, bà nhìn về phía trước,
trông thấy những hình bóng đi qua bức màn, bà nhận thấy có
nhiều bộ mặt quen thuộc, đang bay là là trong gian phòng của
sự chết, khuất sau tấm màn đen. Nếu chồng bà, các con gái bà,
cũng đi vào đó? Không, tiếng kêu khóc, tiếng thở dài của
những kẻ thân yêu ấy còn vang lên từ trên kia. Bà đã quên tất
cả để chỉ nhớ đến đứa con đã chết!
”Mẹ ơi! tiếng chuông trời đã đánh lên!” - đứa con nói - ”mẹ
ơi, mặt trời đã mọc!”
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Rồi một vùng ánh sáng bao phủ mình bà - Đứa con đã bay
đi, và bà được nâng lên - quanh bà, không khí lạnh buốt, bà
ngẩng đầu lên, và thấy bà đang nằm ở nghĩa địa, trên nấm mồ
của con bà. Nhưng trong giấc mơ, Chúa đã là một nổi nương
tựa của bà, đem đến cho lý trí bà một thứ ánh sáng, bà quỳ
xuống và cầu nguyện:
”Xin Chúa tha tội cho con, vì con đã cố ý muốn giữ lại một
linh hồn bất tử không cho bay lên, và đã quên mất bổn phận đối
với người sống mà Chúa đã ban cho!”
Nói được mấy lời ấy, lòng bà nhẹ hẳn lên. Mặt trời chiếu
sáng rực rỡ, một con chim nhỏ hót trên đầu bà, chuông nhà thờ
dóng lên vào buổi lễ ban mai. Một thứ trang nghiêm thánh
thiện dâng lên khắp vạn vật, và trong lòng bà. Bà biết được
Chúa, hiểu được bổn phận của bà, và vội vàng trở về nhà.
Bà cúi xuống gần chồng, nụ hôn nồng nàn của bà làm cho
ông thức giấc, hai vợ chồng trò chuyện thân yêu, bà tỏ ra hiền
dịu và tỉnh táo, đúng vai trò một bà vợ, và bà là nguồn suối của
sự an ủi!
”Ý của Chúa bao giờ cũng là ý đúng và tốt nhất!”
Chồng bà hỏi:
”Nhờ ở đâu mà bà có được sức mạnh, và sự tỉnh táo tinh
thần làm cho chúng ta an tâm được thế?”
Bà hôn các con gái bà, đáp:
”Tôi nhận được ở Chúa, và ở đứa con trong mộ.”
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Mười hai người trên xe thư
( Tolv med Posten )
Lạnh đến nẻ đá, bầu trời đầy sao, không một ngọn gió.
Bùm! một bình đất va vào cửa sổ, vở ra. Bộp! người ta bắn
súng mừng năm mới. Hôm nay là đêm trước ngày đầu năm,
chuông đánh nửa đêm.
”Lạch cạch, lọc cọc!” chiếc xe bưu điện đã đến. Chiếc xe
lớn chở thư dừng ở ngoài cửa thành phố, trong xe có chở 12
người, không thể chở thêm được nữa, bao nhiêu chỗ đều đã bị
chiếm hết.
”Hoan hô! Hoan hô!” tiếng la hét từ trong các ngôi nhà, mọi
người đang ăn tiệc mừng năm mới, họ vừa đứng lên với ly đầy
rượu, uống để chúc mừng năm mới, họ nói:
”Chúc sức khỏe và sự hưng thịnh! một bà vợ nhỏ! nhiều tiền
bạc! không còn điều gì xấu xa nữa!”
Đó là những lời chúc tụng nhau, và mọi người cụng ly - và
chiếc xe bưu điện dừng lại trước cửa thành phố, với những kẻ
xa lạ, 12 người hành khách. Những người ấy là hạng người gì?
Họ có giấy thông hành, và hành lý, cả đến các món quà cho
anh cho tôi, cho tất cả mọi người trong thành phố. Những kẻ lạ
ấy là ai? Họ muốn gì, và đem đến những gì?
”Chào ông!” - họ nói với ông nhân viên gác cửa ”Chào mừng ngày Tết!” - ông này đáp, vì chuông đã đánh
nửa đêm rồi ”Tên ông? Nghề nghiệp?” - ông gác cửa hỏi người đầu tiên
ra khỏi xe -
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”Cứ nhìn vào giấy thông hành của tôi!” - người ấy nói ”Tôi là tôi - Đó là một người to lớn, mang áo da gấu và giày
cao ống để đi xe trượt tuyết - ”Tôi là người mà hàng vạn kẻ đặt
hy vọng vào tôi. Ngày mai ông hãy đến, ông sẽ có năm mới.
Tôi vứt đồng hào, đồng lớn lung tung, tôi tặng quà, tôi tổ chức
cả các dạ hội, đến 31 dạ hội khiêu vũ, tôi không có số đếm
nhiều hơn thế. Mấy chiếc tàu của tôi bị kẹt trên biển tuyết,
nhưng trong phòng giấy của tôi thì ấm lắm. Tôi là thương gia,
và tên tôi là Tháng Giêng. Tôi chỉ mang đến hóa đơn thôi”
Rồi đến người thứ hai:
Tôi là tên hề, quản lý các hài kịch, trò giả trang, và các thú
vui con người có thể phát minh ra. Hành lý của ông ta là cả một
cái thùng to tướng.
”Chúng ta sẽ có ngày lễ Tro, đánh con mèo nhiều” - ông nói
tiếp- ”Tôi muốn làm vui cho mọi người và cho tôi nữa, vì đời
tôi ngắn hơn đời của các anh em tôi. Tôi chỉ đến số 28 thôi! Ừ,
có thể người ta cho thêm tôi một ngày, nhưng cần gì? Hoan
hô!”
”Đừng có la to như thế!” - ông gác cửa nói ”Nhất định là thế, tôi phải làm thế,” - người kia nói tiếp ”Tôi là ông Hoàng Tử trong hội giả trang, và đi du lịch bằng
cái tên ”Tháng Hai””
Rồi đến người thứ ba, anh ta trông có vẻ một chàng thanh
niên, nhưng mặt ngẩng lên cao, vì anh ta là bà con với 40 kỵ sĩ
và biết nói trước về thời tiết. Nhưng công việc ấy chẳng có gì
là béo bổ. Trang sức của anh là một bó hoa đồng thảo tím trên
cổ áo, nhưng là thứ hoa quá nhỏ.
”Tháng ba! Đi lên!” - người thứ tư nói với người thứ ba, vừa
đẩy vào lưng ông ta - ”Đi đi! đi vào bưu điện đi, trong đó có
rượu pha đường! Tôi ngửi thấy mùi rồi!” thật ra thì không
đúng, ông thứ tư chỉ muốn tặng cho ông kia một con cá tháng
tư (nói láo mà chơi), vì người hành khách thứ tư bắt đầu từ đó.
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Ông ta trông có vẻ nhanh nhẩu, ông không làm gì nên thân, chỉ
tăng thêm những ngày lễ.
”Sự hăng hái, nó đi rồi nó lại,” - ông nói - ”ngày mưa và
ngày nắng, người ta đổi nhà và dọn nhà! Tôi là người thầu
khoán về việc dọn nhà, tôi là người sắp đặt các đám tang, tôi
biết cười và biết khóc. Trong va ly tôi, có bộ áo mùa hè, nhưng
không nên dùng nó. Tôi đây này! Y phục đại lễ, với tất lụa và
ống tay áo giả.”
Môt bà ra khỏi xe.
”Cô Năm!” - cô ta nói Cô bận y phục mùa hè, với đôi guốc gỗ. Cô mang một cái áo
dài lụa màu xanh lá dẻ có những lá bạch đầu ông trong mái tóc,
và tỏa ra mùi hương linh lan làm cho ông gác cửa nhảy mũi.
”Chúa ban ơn lành cho ông!” - đó là lời chào của cô - Cô
xinh đẹp biết bao! Cô lại là ca sĩ nữa! không phải trên sân
khấu, mà là ở trong rừng, không phải ở trong tửu điếm, mà là ở
trong rừng xanh mát, cô hát để cho mình thưởng thức thôi.
Trong xách đựng đồ may của cô, có các tấm bảng khắc trên gỗ
của Christian Winther, vì quyển ấy cũng giống như cả khu
rừng dẻ gai, và những bài thơ nhỏ của Richard, trông như
những đóa hoa linh lan.
”Bà trẻ ấy đó, bà trẻ tuổi!” - bọn trong xe kêu lên Bà ấy đến, trẻ, sang trọng, cao ngạo, và xinh đẹp! Trông bà,
người ta biết ngay rằng bà sinh ra để giữ ”7 kẻ ngủ say”. Bà
thiết một bửa tiệc lớn vào ngày dài nhất trong năm, để cho mọi
người có thể ăn hết các thức ăn bà đã có cách mang theo trong
xe riêng của bà. Nếu bà có đi trên xe thư như các người kia, đó
chỉ là vì bà muốn tỏ ra mình không tự cao gì. Vả lại, bà không
có đi một mình, bà có người em trai là Tháng Bảy đi theo.
Anh ta thật mập, bận y phục mùa hè, đội mũ rơm Panama.
Anh có rất ít hành lý, quá kềnh càng dưới sức nóng của mùa
hè. Anh chỉ đội mũ và bận áo tắm, chẳng có gì nhiều.

908
Rồi bà mẹ Tháng Tám đến, bà bán hàng tấn trái cây, bà là
chủ nhân của nhiều tiệm, bà nhà quê bận áo vải lông. Bà béo
mập và lanh lợi, dự vào tất cả mọi sự việc, và cũng đem đến
cho mọi người ở ngoài đồng, một thùng rượu bia, bà nói:
”Con người phải đổ mồ hôi trán ra mà kiếm miếng ăn, trong
Thánh Kinh đã nói vậy. Sau đó, người ta mới mở vũ hội trong
rừng, và tiệc mừng mùa gặt!” Bà ấy là ”bà mẹ”.
Rồi tiếp đến một người đàn ông, làm nghề họa sĩ, điều động
màu sắc, những cánh rừng núi cũng có biết chút ít về việc này.
Tàng lá phải thay màu, thay một cách đẹp đẽ, khi nào ông họa
sĩ muốn thế, và khu rừng trở thành khi thì đỏ, khi thì vàng,
xám. Ông huýt sáo như con sáo đen. Ông làm việc rất khéo léo.
Ông buộc vào một cái hủ đựng bia của ông một nhánh cuốn
cây mạch xanh xám, như một đồ vật trang sức, ông giỏi về
cách bài trí lắm. Lúc này thì ông đứng đó, hộp màu sắc trên
tay, ngoài ra không có hành lý nào nữa hết.
Tiếp đến, là chủ điền địa, ông đang nghĩ đến tháng vải hạt,
tháng cày bừa, và một tí về thú săn bắn. Ông có chó và súng
săn, và những hột trái cây trong bao, rắc, rắc, rắc, rắc! Trông
đống hàng hóa ông mang theo thật là khủng khiếp! Lại thêm
một cái cày làm tại nước Anh nữa. Ông nói về kinh tế nông vụ,
nhưng người ta nghe không được rõ, vì tiếng ho và tiếng thở
dốc của người hành khách đi sau ông - đó là Tháng Mười Một.
Người này bị cảm cúm, cảm nặng, cho nên ông phải dùng cả
một tấm vải lót giường thay cho cái mù-xoa, nhưng ông cũng
phải đi theo bọn đầy tớ đến chỗ làm việc, - ông nói thế - rồi
cơn cảm cúm sẽ hết khi ông đi cưa gỗ làm củi, ông sẽ làm việc
ấy, vì ông là thợ cưa của hợp tác xã. Đêm nào ông cũng ngồi
tiện thứ giày gỗ đi tuyết, ông biết rằng chỉ trong vài tuần nữa
thôi, là mọi người phải cần đến thứ giày ngộ nghỉnh ấy.
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Rồi đến người cuối cùng, bà già co ro mang lồng ấp. Bà
lạnh lắm, nhưng hai con mắt bà sáng ngời như hai ngôi sao
sáng. Bà mang trong một cái chậu, một cây thông con.
”Tôi sẽ săn sóc và chú ý đến cây này, để sao cho nó lớn lên
vào đêm lễ Giáng Sinh, sao cho thân nó từ mặt sàn lên đến tận
trần nhà, và mọc lên nhiều ngọn đèn cầy thắp sáng, nhiều trái
táo vàng, và nhiều hình giấy cắt. Cái lồng ấp nóng lên như một
lò sưởi, tôi lấy quyển sách truyện trong bọc ra, đọc to lên, làm
cho bầy con nít trong phòng phải ngồi im lặng, nhưng những
con búp bê lại hoạt động trên cây, vị Thiên Thần nhỏ bằng sáp
ở trên chót vót ngọn cây vổ cánh, bay lên từ ngọn cây xanh,
hôn tất cả mọi người, lớn và nhỏ, trong gian phòng, và cả đến
bọn người nghèo đứng ngoài cửa hát bài hát Giáng Sinh về
”ngôi sao trên thành Bết Lem”
”Này, chiếc xe sắp ra đi rồi đó,” - ông gác cửa nói - ”Đã có
đủ một tá rồi, hãy đem đến một chiếc xe khác!”
Ông Đại Úy chỉ huy phiên gác nói:
”Mười hai người này phải vào nhà đã! Từng người một!
Giấy thông hành thì tôi giữ lại, nó chỉ có giá trị một tháng cho
mỗi người. Tháng nào đi qua, tôi sẽ ghi vào thông hành tánh
hạnh và cách cư xử của người ấy. Ông Tháng Giêng, mời ông
vui lòng đi vào.”
Rồi ông Đại Úy đi vào nhà.
”Khi một năm đã qua, tôi sẽ tuyên bố những gì 12 vị đã cho
chúng tôi, cho anh, cho tôi, cho tất cả. Bây giờ thì tôi chẳng
biết gì hết, và chính các vị ấy cũng chẳng biết gì - thật là một
thời đại kỳ quái, thời đại của chúng ta.”
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Chuyện nhảm nhí của trẻ con
( Børnesnak )
Tại nhà ông thương gia có buổi đại hội trẻ con, con nhà giàu
và con nhà sang trọng. Ông thương gia rất giàu có, học thức,
hồi xưa ông học đại học, ông học đại học vì cha ông bắt buộc.
Khởi đầu sự nghiệp bằng cách buôn bán bò, nhưng ông rất hoạt
động và lương thiện. Nghề ấy cũng khá có tiền, về sau ông
thương gia này lại càng làm cho giàu có hơn. Ông thông minh,
có lòng tốt, nhưng những điều ấy người ta ít nói đến, hơn là cái
gia sản lớn của ông.
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Những người sang cả thường đến nhà ông, có kẻ sang trọng
nhờ cha mẹ, sang trong giòng máu, như người ta thường nói,
hay cao quý vì trí óc, cũng như người ta nói. Có kẻ nhờ cả hai
lẻ này, có kẻ không vì lẻ nào hết. Hôm ấy, có đại hội các trẻ
con, chúng nói chuyện nhảm với nhau, và bọn trẻ con thường
hay có lời nói ác nghiệt. Một con bé xinh đẹp, rất là kiêu ngạo,
đó là do bọn tôi tớ cưng chiều nó quá, bồng bế hôn hít nó,
không phải do cha mẹ nó là những người rất đứng đắn. Cha nó
là kẻ hầu cận ông Vua, chức vị ấy rất cao cả, ai cũng biết vậy.
”Tao là con trong cung Vua!” - con bé nói Nó cũng có thể là con trong hầm chứa đồ. Không phải vì nơi
sinh mà có giá trị kém hơn. Con bé kể với bọn trẻ con rằng nó
là con nhà giòng giống, và ai không phải là con nhà giòng, kẻ
ấy chẳng làm được cái gì nên thân. Kẻ ấy có thể làm lụng cần
mẫn, nó cũng chẳng ra thá gì.
”Kẻ nào có chữ ”sen” ở cuối tên,” - con bé nói - ”thì nó
chẳng ra gì, đời nào cũng vậy! Người ta chỉ chống nạnh, đứng
xa kẻ ấy, bọn ”sen, sen” ấy!”
Rồi cô cũng chống nạnh, hai cùi tay xinh xắn đưa ra đằng
trước, để tỏ cho bọn kia biết cách thức đối phó với bọn sen. Hai
cánh tay cô bé rất đẹp, cô cũng rất xinh!
Nhưng cô bé con nhà thương gia kia giận lắm, cha cô tên là
Madsen, cái tên cũng có chữ cuối là ”sen”, cô nói lên một cách
rất là kiêu hảnh:
”Cha tao có thể mua đến 100 đồng vàng, các thứ đường đại
mạch, và vứt tung ra! Cha mày có làm như thế được không?”
”Được chứ,” - một con bé con nhà văn sĩ nói - ”và cha tao
có thể đem cả cha mày, cha mày, tất cả mấy ông cha, vào tờ
nhật báo của ông! Ai ai cũng sợ cha tao, sợ mẹ tao, vì cha tao
là chủ nhà báo.”
Con bé ngẩng cao đầu lên, như nó chính là một cô Công
Chúa, Công Chúa bao giờ cũng cất cao bộ mặt.
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Lúc ấy, một đứa bé trai nghèo nàn, ló mặt nhìn qua cánh cửa
hé mở.
Nó không được vào, vì nó là đứa bé hèn hạ. Nó làm phụ
bếp, giúp bà bếp quay thịt nướng, nó chỉ được phép đứng sau
cánh cửa, nhìn trộm bọn trẻ con sang giàu kia đang đùa giỡn
với nhau. Chừng đó cũng là một sự kiện quan trọng đối với nó
rồi. Nó tự bảo:
”Nếu mình được là một đứa trong bọn ấy!”
Nó lắng nghe chúng nói gì với nhau, nhưng thật ra nó không
có gì đáng thẹn. Cha mẹ nó ở nhà không có một đồng xu để
dành, không có tiền mua báo, mà bọn kia nói những gì là viết
báo lung tung! Và điều tệ hơn nữa, là tên cha nó cũng có cái
đuôi là ”sen”. Nó không thể làm nên gì được cả đời sao? Buồn
thật, nó cũng được sinh ra, cũng có giòng giống thật sự chứ!
Điều ấy, nó không nghi ngờ được.
Buổi chiều hôm ấy xảy ra như vậy.
x
Bao năm trôi qua, bọn trẻ đã trở thành người lớn.
Trong thành phố, có một ngôi nhà lộng lẫy, chứa đầy những
tác phẩm quý giá, ai ai cũng muốn vào xem, đến những người
ở xa thành phố cũng muốn đến. Đứa bé nào trong bọn kể ở
đoạn trên, là chủ nhân của ngôi nhà ấy, thử đoán xem! Dễ đoán
lắm mà! ừ, nhưng cũng không dễ lắm đâu! Nhà ấy là sở hữu
của đứa bé trai nghèo nàn hèn hạ thuở xưa. Nó thành công mặc
dù tên nó cũng có chữ cuối là ”sen” -Thorvaldsen!
Còn ba đứa kia thì sao? - những đứa bé kiêu căng vì giòng
giống, vì tiền của và vì trí óc, ồ! đứa này không nói gì về đứa
kia được, vì chúng đều giống nhau - số phận chúng cũng tốt,
sung sướng, cái tâm của chúng xưa nay vẫn tốt. Những gì
chúng nghĩ và nói lúc xưa chỉ là - những điều trẻ con nói nhảm.
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Con bọ hung trong phân
( Skarnbassen )
Con ngựa của Vua có móng chân bằng vàng, một móng
vàng ở mỗi chân. Vì sao nó có móng bằng vàng?
Con ngựa thật là đẹp vô cùng, nó có bốn chân thon, đôi mắt
thông minh, một cái bờm buông xuống trên cổ như một tấm
màn lụa. Nó đã mang chủ nó xông pha khói súng và mưa đạn,
đã nghe tiếng đạn rít lên, nó đã cắn, đã đạp lung tung quanh
mình nó, nó đã từng dự trận khi quân thù tiến đến. Nó đã nhảy
qua thân con ngựa kẻ thù bị rơi xuống đất, với ông Vua trên
lưng nó, nó đã cứu được cái vương miện vàng đỏ của Vua nó,
cứu cả tánh mạng của Vua, còn quý giá hơn vàng đỏ nữa, vì
vậy con ngựa của Vua có những món chân bằng vàng, một
móng vàng ở mỗi mỗi chân.
Bổng con bọ hung xuất hiện:
”Kẻ lớn trước, kẻ nhỏ sau,” - nó nói - ”dù cái vóc dáng
chẳng có gì phải kể đến.”
Nó đưa mấy cái chân khẳng khiu ra.
”Mày muốn gì?” - ông thợ rèn nói ”Những cái móng chân bằng vàng!”
”Trí óc mày chắc đã loạn rồi,” - ông thợ rèn nói - ”Mày
muốn có móng chân bằng vàng?”
”Móng chân bằng vàng!” - con bọ hung nói - ”Xem tôi
chẳng đáng giá bằng cái thằng to xác ngu si kia, mà ai cũng
phải tận tình chăm sóc, mà người ta chải chuốt, người ta lo cho
cái ăn, cái uống.Tôi không thuộc về chuồng ngựa của Vua ư?”
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”Nhưng vì sao con ngựa có móng bằng vàng? Mày có hiểu
không?” - thợ rèn hỏi ”Hiểu? Tôi hiểu rằng như thế là nhục cho tôi” - con bọ hung
nói - ”nhục quá! vì vậy tôi sẽ đi ra ngoài đời.”
”Cút mày đi!” - ông thợ rèn nói ”Thứ con người thô lỗ!” - bọ hung nói Nó ra đi, bay lên một lát, và hạ xuống trong một thuở vườn
nhỏ nhoi xinh xắn, đầy hoa, tỏa mùi oải hương thảo và hoa
hồng.
”Ở đây xinh quá nhỉ?” - một con thầy tu nhỏ xíu đang bay
từng chặng ngắn lên tiếng, mình nó có chấm đen trên cánh đỏ,
mạnh - ”Thơm quá và đẹp quá!”
”Tôi quá quen với nhiều cảnh đẹp hơn thế này nữa. Anh nói
đây là đẹp hả? Xì, không có chút phân nào!” Rồi con bọ hung
đi xa hơn, vào bóng mát của cây đinh hương to lớn.
Một con sâu đang bò trên thân cây:
”Cuộc đời thật là đẹp!” - con sâu nói - ”Mặt trời ấm quá! cái
gì cũng dễ chịu, và trong ngày nào đó, tôi nằm xuống ngủ và
chết đi, như người ta nói, tôi lại sẽ thức dậy và trở thành con
bươm bướm.”
”Thôi đừng có mơ mộng hảo huyền nữa!” - con bọ hung nói
- ”Bây giờ đây mình cũng bay như con bươm bướm đấy chứ!
chính tôi từ chuồng ngựa của nhà Vua đến đây, nhưng ở đó
không có ai, cả đến con ngựa của Vua mang những cái móng
chân cũ của tôi, không ai có những ý tưởng như vậy. Chắp
cánh vào, bay đi! Kìa, chúng mình bay lên!” - rồi con bọ hung
bay đi - ”Tôi không muốn giận, nhưng cũng cứ giận.”
Nó rơi xuống trên một sân cỏ rộng. Nó ở đó chẳng bao lâu,
rồi ngủ quên đi.
Chúa thương chúng ta! Một trận mưa rào to đổ xuống. Con
bọ hung bị đánh thức bởi tiếng lộp độp, nó muốn chun ngay
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xuống đất, nhưng không thể được, nó bị lật ngửa ra, trôi lềnh
bềnh, khi sấp khi ngửa.
Bay lên, không thể nghĩ đến chuyện ấy, không bao giờ nó
sống sót để ra khỏi cái vườn cỏ này được, nó nằm trên đất và ở
luôn đó.
Khi mưa đã giảm đi chút ít, con bọ hung nhấp nháy con mắt
để làm cho giọt nước mưa trên mắt rơi xuống, nó bổng trông
thấy cái gì trắng trắng, đó là miếng vải người ta đem phơi cho
khô trên cỏ. Con bọ hung đi vào đó, ẩn mình trong một làn xếp
của tấm vải ướt. Ở đó, nhất định là nó không được như ở trong
đống phân nóng hổi của chuồng ngựa, nhưng không có gì hơn
được nữa, nó đành nằm đó suốt ngày, suốt cả một đêm, cơn
mưa chấm dứt. Sáng đến, con bọ hung đi ra, nó rất bực mình về
thời tiết.
Hai con nhái nằm trên tấm vải, mắt chúng ngời lên vì thích
thú.
Một con nói:
”Thời tiết thích quá nhỉ! Nó làm cho mình đầy sức lực, và
tấm vải lại giữ được nhiều nước! Chân sau của tôi nhột nhạt,
như muốn bơi đi.”
Con kia nói:
”Tôi muốn biết xem con én, nó bay xa khắp cả, nó có tìm
được ở nơi đâu trong các cuộc bay ra nước ngoài của nó một
khí hậu tốt hơn ở chỗ này của mình không? Sương mù, và ẩm
ướt như thế này? Cũng như mình đang ở trong cái hố ẩm ướt,
nếu ai không bằng lòng khí hậu này, kẻ đó thật là không có
lòng ái quốc.”
”Các chị không bao giờ ở trong chuồng ngựa của Vua chứ?”
- con bọ hung hỏi - ”Sự ẩm ướt ở đó lại vừa nóng vừa cay cay!
Tôi quen với thứ đó, đó là khí hậu của tôi, nhưng người ta
không thể mang khí hậu mình theo trong khi người ta đi du
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hành. Ở trong vườn này, có cái khung nào để cho bọn người
quý phái như tôi vào nghỉ và được tiện nghi không?”
Nhưng bọn nhái không hiểu nó muốn nói gì, hoặc không
muốn hiểu.
”Tôi chẳng bao giờ lập lại một câu hỏi” - con bọ hung nói,
sau khi đã hỏi lại ba lần mà không có lời đáp lại Nó lại bước đi vài bước, một mảnh chai bể nằm đó, đây
đáng ra không phải là chỗ nó nằm, nhưng dù sao nó cũng cho
ta một nơi trú ẩn. Nhiều gia đình giống bọ khoan tai đang ở đó,
chúng chẳng cần nhiều chỗ, nhưng chỉ muốn ở chung trong
một xã hội với nhau, nhất là những con cái, chúng có tinh thần
mẫu tử rất cao, vì vậy con của ai cũng là đẹp nhất và thông
minh nhất.
”Con trai tôi đã hứa hôn,” - một bà mẹ nói - ”Thằng nhỏ dịu
hiền ngây thơ quá! Hy vọng lớn nhất của nó, là có một ngày
nào đó được bò vào trong lỗ tai của ông Linh Mục. Nó dại khờ
một cách dễ thương lắm. Sự hứa hôn sẽ giúp cho nó tránh khỏi
những hành vi kỳ cục. Điều ấy đối với một bà mẹ thật là dễ
chịu.”
”Con tôi,” - một bà mẹ khác nói - ”vừa ra khỏi trứng, đã làm
đủ mọi trò, nó lanh lợi lắm, đầy huyết khí thanh niên. Thật là
một niềm vui lớn cho bà mẹ! Phải vậy không, thưa ông bọ
hung?”
Bà này đã nhìn hình dáng kẻ xa lạ và nhận ra là ai.
”Cả hai chị đều có lý,” - bọ hung nói - rồi nó được mời vào
phòng, dù đó chỉ là một mảnh chai vở.
”Bây giờ quý vị sẽ thấy đứa nhỏ bọ khoan tai của tôi,” - một
bà mẹ thứ ba và bà thứ tư nói - ”Chúng nó là những đứa bé
kháu khỉnh, vui vẻ lắm. Chúng chỉ ác khi chúng bị đau bụng,
nhưng vào tuổi chúng nó thì dễ đau bụng lắm.”
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Rồi thì mỗi bà mẹ kể lể về con họ, bọn bọ nhỏ cũng nói
chuyện, chúng còn dùng cái nĩa nhỏ sau đuôi chúng, để kéo bộ
râu của bọ hung.
”Bọn chúng bây chuyện gì cũng biết cả, đồ ranh!” - mấy bà
mẹ nói, tình mẫu tử đầy lòng, nhưng bọ hung thì chán quá, nó
hỏi có cái khung nào ở xa đây bao nhiêu không? ”Xa lắm, thật là xa nhất trong đời, về phía bên kia cái hào,”
- một con khoan tai nhỏ nói - ”Tôi hy vọng rằng các con tôi
không bao giờ đi xa đến như thế, tôi sẽ chết mất.”
”Tôi sẽ thử đi đến đó xem sao,” - bọ hung nói Rồi nó ra đi không một lời từ biệt, như vậy là lịch sự nhất
rồi đấy.
Trong hào, nó gặp nhiều con đồng loại với nó, tất cả đều là
bọ hung. Chúng nói:
”Bọn tôi ở nơi đây. Ở đây thật tốt. Bọn tôi xin mời anh
xuống dưới đáy hào đầy mầu mỡ, được không? Chắc đi xa anh
đã mệt.”
”Vâng, cuộc du hành làm cho tôi mệt mỏi,” - con bọ hung
nói - ”Tôi nằm trên miếng vải suốt trong cơn mưa, nhất là cái
sự sạch sẽ làm cho tôi càng thêm mệt. Tôi bị đau khớp xương
trong cánh, vì phải nằm trong gió luồng, trên một mảnh chai
vỡ. Gặp đồng loại thật là thoải mái.”
”Chắc anh từ cái khung đến đây?” - một con bọ già hỏi ”Cao hơn thế nữa,” - con bọ hung đáp - ”Tôi đến từ chuồng
ngựa của Vua, tôi sinh ra ở đó, và có móng chân bằng vàng.
Tôi ra đi với một sứ mệnh bí mật, không nên hỏi tôi về chuyện
ấy, tôi chẳng nói đâu.”
Rồi con bọ hung đi xuống dưới đáy hào mầu mỡ, ở đó có ba
con bọ hung cái, chúng cười nhỏ nhẹ, vì chúng chẳng biết gì để
nói.
”Các cô ấy chưa đính hôn với ai cả,” - bà mẹ nói Rồi cả ba lại cười nữa, nhưng cười e lệ.
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”Tôi có thấy nhiều cô đẹp hơn, trong chuồng ngựa của
Vua,” - con bọ hung du lịch nói ”Đừng có làm hư hỏng các con tôi! Đừng nói gì nếu anh
không có một tư tưởng đứng đắn - nhưng nếu anh có, thì tôi rất
hoan nghênh.”
”Hoan hô!” - bọn bọ hung khác la hò Và con bọ hung được đính hôn. Lễ đính hôn trước, lễ cưới
sau, không thiếu thứ gì.
Ngày hôm sau yên ổn, ngày sau nữa kéo dài, nhưng vào
ngày thứ ba cũng phải nghĩ đến thức ăn cho vợ nó, và có lẽ cả
bầy nhóc con nữa.
”Tôi đã bị lừa,” - bọ hung nói - ”Tôi phải làm cho bọn này
ngạc nhiên mới được.”
Anh liền ra đi, đi mất suốt cả ngày, mất tích luôn đêm - Vợ
nó trở thành góa bụa. Bọn bọ hung kia nói rằng tên này chính
là một tên cầu vơ cầu vất, tự nhiên được nhận vào gia đình, vợ
nó bây giờ là một gánh nặng cho họ.
”Nó có thể trở lại đời sống con gái,” - mẹ nó nói - ”nó sẽ
sống với mẹ nó. Hừ, đồ vô loại đã bỏ rơi nó.”
Con bọ hung lại lên đường, nó đi qua cái hào trên một chiếc
lá su. Vào buổi sáng, có hai người đi đến, thấy con bọ hung, họ
nhặt nó lên, lật đi lật lại, xem xét nó đủ mọi bề. Hai người ấy là
hai nhà thông thái, nhất là người trẻ nhất.
”Allah nhìn thấy con bọ hung đen trong viên đá đen ở núi
đen! Có phải trong kinh Coran có viết như vậy không?” - anh
hỏi, và anh dịch tên con bọ hung ra tiếng La Tinh, anh nói rõ
nó thuộc về giống nào và loại nào - Nhà thông thái già hơn
đồng ý rằng không cần đem nó về nhà, vì họ đã có nhiều mẫu
đẹp rồi, và con bọ hung cho đó là điều bất lịch sự, vì vậy từ bàn
tay ông kia, nó vụt bay đi xa hơn, vì cánh nó đã khô rồi. Nó
bay đến nhà kiếng trồng cây, nó len vào đó rất dễ dàng, vì một
tấm kính bị bể, rồi nó ẩn mình vào đống phân tươi.
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”Đây mới là khoái chứ!” - nó nói Nó liền ngủ say, và mơ thấy con ngựa của Vua bị bắn chết,
và ông bọ hung nhận được mấy cái móng chân vàng của ngựa,
và còn được hứa sẽ có thêm hai cái móng nữa.
Thật là dễ chịu, và khi bọ hung thức dậy, nó bò ra khỏi lỗ,
nhìn lên trời. Cảnh tượng trong nhà kính thật là lộng lẩy!
Những cây kè to lớn xòe cánh quạt ra ở trên kia, ánh mặt trời
làm cho tàng lá như trong bóng lên, và dưới chân các cây kè ấy
là cả một vùng lá xanh, và hoa rực rỡ, đỏ như lửa, vàng như
san hô, trắng như tuyết mới rơi.
”Kìa những cây nguy nga tráng lệ!” - con bọ hung nói ”Càng tốt hơn nữa khi nó bị mục thối! Đây đúng là một cái tủ
đựng đồ ăn rất tốt. Chắc chắn mình có bà con ở đây. Ta sẽ đi
tìm họ, gắng tìm ra một kẻ có thể giao du được. Ta là người
cao cả, đó là niềm tự kiêu của ta.”
Nó lại lên đường, theo đuổi giấc mơ về con ngựa chết và
mấy cái móng bằng vàng của nó.
Bổng một bàn tay đặt lên trên mình nó, nó cảm thấy bị bóp
chặt, và lật ngược lại.
Đứa con nhỏ của ông giữ vườn đang ở trong nhà kính cùng
với một đứa bạn, chúng nó thấy con bọ hung và muốn giữ lấy
mà chơi. Được gói trong một ngọn lá nhỏ, con vật bị rơi vào
trong cái bọc quần nóng ấm, nó vùng vẫy, châm chích, rồi bị
bàn tay đứa bé ép chặt, đứa bé chạy ra bên cái hồ lớn ở cuối
vườn. Ở đó, con bọ hung được đặt lên một chiếc guốc cũ gãy
chân, một khúc gỗ nhỏ được buộc lên chiếc guốc, làm cái
buồm, trên cột buồm, con bọ hung bị buộc vào một sợi giây
len. Nó là viên đại úy chỉ huy chiếc tàu, và sẽ vượt biển.
Đây là một cái hồ rộng, con bọ hung nghĩ rằng đó là một đại
dương, nó quá ngạc nhiên đến phải rơi xuống nằm chênh hênh,
mấy cái chân cựa quậy.
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Chiếc guốc vẫn trôi đi, có dòng nước chảy, nhưng khi chiếc
tàu đi hơi xa, một đứa bé xăn quần lên, đem chiếc tàu vào gần
bờ. Nhưng chiếc guốc lại ra xa nữa, lúc ấy có tiếng gọi hai đứa
bé một cách khẩn cấp, hai đứa bé kia liền quay đi, bỏ lại chiếc
guốc ở mặt hồ.
Chiếc guốc càng lúc càng xa bờ, trôi dật dờ, con bọ hung
đâm hoảng.
Nó không bay lên được, nó bị buộc vào cột buồm!
Một con ruồi đến thăm nó.
”Trời tốt quá nhỉ?” - ruồi nói -”Tôi có thể nghỉ chân ở đây,
tôi muốn sưởi nắng. Anh ở đây tốt quá nhỉ?
”Tốt cho chị thì đúng hơn! Chị không thấy tôi bị treo ở đây
à?”
”Tôi thì không bị trói gì cả,” - con ruồi nói, rồi nó bay đi ”Bây gìơ mình đã biết cõi đời,” - con bọ hung nói - ”cuộc
đời thật là xấu xa! chỉ có tôi là lương thiện thôi! Đầu tiên,
người ta không cho tôi mấy cái móng chân vàng, rồi tôi lại phải
ngủ trên miếng vải ướt, tôi phải nằm trong luồng gió, rồi người
ta lại buộc tôi vào với một người đàn bà. Tôi liền can đảm bay
ra ngoài đời, để xem đời ra sao, và tôi sẽ ra thế nào, nhưng rồi
một thằng người nhỏ nhoi lại đến trói tôi lại, vứt ra ngoài mặt
biển đầy sóng gió. Trong lúc ấy, thì con ngựa của Vua lại được
đi trên những cái móng bằng vàng! Điều ấy làm cho tôi bực
mình nhất, nhưng ở đời này đừng có trông mong vào lòng
thương hại của ai cả! Lịch sử cuộc đời tôi thật là kỳ diệu,
nhưng nào có ích gì khi không có ai biết đến! Loài người kể ra
cũng không đáng được biết đến đời tôi, nếu biết, thì chắc họ đã
cho tôi mấy cái móng bằng vàng ngay trong chuồng ngựa của
Vua rồi. Nếu tôi có móng vàng ở chân, tôi sẽ làm vinh dự cho
chuồng ngựa. Bây giờ thì chuồng ngựa đã mất tôi, và cả thế
giới cũng mất tôi. Hết cả rồi!”
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Nhưng mọi sự chưa hết, một chiếc thuyền đến với mấy
người con gái trên thuyền. Một cô nói:
”Kìa, một chiếc guốc đang trôi kìa!”
”Có một con vật nhỏ gì bị buộc trên đó,” - cô thứ hai nói Mấy cô gái đến gần chiếc guốc, bắt con bọ hung, rồi một cô
lấy cái kéo nhỏ cắt sợi giây len mà không phạm đến mình con
bọ hung, đem nó lên đất, đặt nó trên cỏ.
”Bò đi! bò đi! bay đi, nếu mày bay được!” - cô nói -”Tự do
là điều kỳ diệu nhất.”
Con bọ hung bay thẳng đến một cửa sổ mở, trên một tòa nhà
to lớn, nó mệt mỏi quá rồi, nó để rơi mình trên cái bờm đẹp,
dịu mềm của con ngựa nhà Vua, lúc này con ngựa còn ở trong
chuồng, và con bọ hung cũng lại về chỗ cũ của nó. Con bọ
hung bám chặt lấy bờm ngựa, nằm suy nghĩ một hồi. ”Bây giờ
mình đang cởi nhựa của Vua đây! Ta là một kỵ sĩ! Ta vừa nói
gì vậy? Ừ, bây giờ ta đã hiểu! Thật là một ý hay và đúng. Vì
sao con ngựa có móng bằng vàng? Ông thợ rèn đã hỏi ta câu
đó. Bây giờ thì ta hiểu. Chính vì ta, mà con ngựa mới có móng
chân vàng!”
Con bọ hung cảm thấy vui vẻ. Nó nói:
”Du lịch làm cho mình sáng trí ra!”
Mặt trời chiếu lên mình nó, trông thật lộng lẩy.
”Dù sao thì cuộc đời cũng không đến nổi tệ lắm,” - con bọ
hung nói - ”chỉ cần nắm lấy nó thôi.”
Cuộc đời rất xinh đẹp, vì con ngựa của Vua có móng chân
bằng vàng, để cho con bọ hung cởi ngựa ấy.
”Bây giờ, ta sẽ xuống dưới kia, nơi các con bọ hung khác ở,
để kể lại cho chúng nghe, người ta đã làm gì cho ta. Ta sẽ kể lại
mọi điều sung sướng vui thích ta đã hưởng được trong cuộc
viễn du vừa rồi, và ta sẽ tuyên bố rằng ta sẽ ở lại đây cho đến
khi con ngựa đã mòn hết mấy cái móng vàng của nó.”
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Cái lỗ của chuông
( Klokkedybet )
”Đinh! đang! đinh! đang!” tiếng vang từ cái lỗ trong cái
chuông trên bờ sông thành Odense.
Sông ấy là gì? Đứa bé con nào ở thành phố Odense cũng
biết nó, nó chảy ngang qua phía dưới các khu vườn, qua cai
cống nước cạnh máy xay bột, đến tận dưới các cầu gỗ. Trong
sân, mọc đầy hoa súng vàng, những đám lau sậy có mao nâu và
cây bồ hoàng đen mượt như nhung. Những cây liễu thân rổng,
cong queo ngả nghiêng trên giòng nước, ở xa kia, về phía đầm
Thầy Tu và dọc theo cánh đồng cỏ của người bạch nhân, nhưng
về phía trước, những khu vườn nối tiếp nhau, vườn này khác
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biệt vườn kia, nơi thì rải rác hoa đẹp với vài ngôi nhà bát giác,
trông sạch sẽ xinh xắn, như những cái nhà của búp bê, nơi thì
trồng toàn su hào. Hoặc giả, người ta không trông thấy một khu
vườn bị che lấp trong đám bụi cây hương mộc bên bờ sông, từ
đó, chúng vương mình ra xa trên giòng nước chảy, mà có nơi
cái chèo không đến được tận đáy. Trên cao, gần ngôi nữ tu viện
cũ xưa, dòng sông sâu nhất, nơi đó, người ta gọi là cái lỗ
chuông, và chính ở đó là nơi trú ngụ của con người trên sông
(nhân hà). Người ấy, ngày thì ngủ, trong khi ánh mặt trời xuyên
qua dòng nước, nhưng lại trở lên mặt nước trong những đêm
đầy sao hay sáng trăng. Ông đã già lắm, bà nội đã nghe bà nội
của bà nói đến ông, và bà cũng kể thêm rằng, ông Nhân Hà ấy
sống một cuộc đời cô độc, không có ai để trò chuyện, ngoài
chiếc chuông to cổ kính của ngôi thánh đường. Cái chuông ấy
treo trong lầu chuông của Thánh đường, nhưng ngày nay
không còn dấu vết gì hết, cả cái lầu chuông, cả ngôi thánh
đường, mà xưa kia có tên là Thánh đường Albani.
”Đinh! đang! đinh! đang!” tiếng chuông reo lên, vào thời
tháp chuông vẫn còn, và vào một buổi chiều, khi mặt trời lặn,
chiếc chuông bay lên, rời tháp và bay vào không trung. Mặt
đồng bóng láng rực lên trong tia nắng hồng.
”Đinh! đang! đinh! đang! tôi đi nghỉ bây giờ đây!” - chuông
hát vậy, và bay vào trong dòng sông thành Odense, lặn vào chỗ
sâu nhất của đáy sông Vì vậy, để kỹ niệm sự kiện ấy, người ta gọi chỗ ấy là lỗ của
chuông. Nhưng ở đó, chuông cũng không tìm ra được giấc ngủ
và sự nghỉ ngơi. Nó vẫn đánh và reo tại nhà Nhân Hà, cho đến
bây giờ người ta vẫn còn nghe tiếng nó xuyên qua dòng nước,
và nhiều người cho rằng đó là tiếng báo hiệu của sự chết chóc.
Thật ra thì không phải vậy, không, nó chỉ kể chuyện cho Nhân
Hà, ông ấy cũng bớt cô đơn đi.
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Chuông kể gì? Người ta nói rằng chuông ấy già lắm, quá
già, nó đã có trước khi bà nội của bà nội sinh ra, dù vậy, nó chỉ
là đứa bé con bên cạnh ông Nhân Hà, một ông già kỳ quái và
trầm lặng, bận quần bằng da con lương, áo bằng vảy cá, có
những hạt nút bằng chồi hoa súng, tóc thì là lau sậy, và râu thì
bằng bèo nước, trông chẳng đẹp tí nào.
Những chuyện cái chuông kể, phải để hằng năm mới kể lại
hết, nó kể chuyện tùy hứng, lắm lúc chỉ là một chuyện, kể dài
hay kể tóm lại, theo ý thích của nó. Nó kể lại thời đại xa xưa,
những thời đen tối khốn khổ.
”Trong ngôi nhà thờ Sanct Albani, ở trên kia, trong tháp
chuông, có một ông tu sĩ đến, ông trẻ và đẹp, nhưng cũng mơ
mộng như mọi người. Từ cửa sổ lầu chuông, ông nhìn ra dòng
sông thành Odense mỗi khi dòng sông tràn rộng ra, và cái đầm
trông như một cái hồ, ông nhìn ra xa, tận ngọn đồi xanh, ”ngọn
đồi của nữ tu sĩ”, ở đó có một tu viện luôn luôn có đèn thắp
sáng trong gian phòng của vị nữ tu sĩ. Ông biết bà ấy lắm - ông
còn nhớ bà ấy, mỗi lần như vậy, tim ông đập mạnh - đinh!
đang! đinh đang!”
Phải, cái chuông đã kể chuyện ấy.
”Người giúp việc cho Đức Cha, một con người đần độn,
cũng đến tháp chuông, trong lúc tôi, cái chuông bằng kim khí
cứng và nặng, tôi đang bay qua bay lại, tôi có thể làm vỡ cái
trán của ông ấy. Ông ta ngồi dưới mình tôi, cận kề, và đùa với
hai khúc gỗ nhỏ, như đệm đàn giây cho bài hát: ”Bây giờ tôi
dám hát to lên, hát lên tất cả những gì mà người ta dấu kín sau
ổ khóa và cửa xép. Ở đó, lạnh và ẩm ướt! Chuột cống ăn sống
mọi sinh vật! Không ai biết sự việc ấy, không ai nghe kể lại,
bây giờ cũng vậy, vì cái chuông kêu to quá: đinh! đang! đinh!
đang!””
”Vào thời ấy có ông Vua tên là Knud, ông nghiêng mình
kính cẩn trước các Đứa Cha và Tu sĩ, nhưng đến lúc ông ấy
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làm mất lòng dân xứ Vendel vì sưu cao thuế nặng và lời nói
cộc cằn, dân chúng bèn lấy khí giới và gậy gộc rượt ông như
rượt một con thú săn. Ông trốn vào nhà thờ, khóa chặt cửa lớn
và cửa nhỏ. Đám dân chúng cuồng nộ đứng ở bên ngoài, tôi
nghe được câu chuyện ấy: bầy chim ác là, bầy quạ lớn, quạ nhỏ
của tháp chuông bị hoảng sợ vì tiếng ồn ào la hét của đám dân,
chúng bay túa ra, nhìn xuống đám đông dưới kia, chúng cũng
nhìn vào bên trong Thánh Đường, qua các cửa sổ, và la ó lên
báo cho đám dân loạn ngoài kia, những gì chúng trông thấy
trong đó. Vua Knud, nằm dài trước bàn thờ, đang cầu nguyện.
Em ông, Erik và Benedikt đứng hai bên ông để canh gác cho
ông, gươm tuốt trần, nhưng tên thị tùng của Vua, tên Blake
khốn nạn, đã phản ông. Ở ngoài kia, mọi người đều biết Vua
đang đứng ở đâu, và đang làm gì, và làm cách thế nào để đánh
cho được Vua, một người ném một viên đá qua cửa kính, và
ông Vua nhào xuống chết tốt!- Tiếng hò reo vang dội của đám
cùng dân cuồng nộ và của bầy chim, tôi cũng kêu lên hát reo:
đinh! đang! đinh! đang!”
”Chiếc chuông nhà thờ treo cao, nó thấy được ở xa, chung
quanh, nó được bọn chim chóc đến thăm viếng, nó hiểu tiếng
chim, gió thổi qua cửa sổ rầm thượng và qua các miếng che
chuông, qua các vết nứt của bức tường, gió biết hết mọi
chuyện, nó biết nhờ không khí bao bọc mọi sinh vật, đi vào tận
buồng phổi của con người, nó biết tất cả cái gì xào xạc, tất cả
mọi tiếng động, mọi lời nói, mọi tiếng thở dài! - gió biết hết, nó
kể lại, chiếc chuông nhà thờ nghe và hiểu lời nói của nó,
chuông liền reo lên để kể lại cho cả thế giới nghe: đinh! đang!
đinh! đang!”
”Nhưng rồi tôi nghe quá nhiều và biết quá nhiều, đến nổi
không thể reo kể được nữa! tôi quá mệt mỏi, tôi trở nên nặng
nề, cho đến nổi cái sà gát chuông bị gãy đi, rồi tôi bay lên
không trung sáng lạng, đi đến tận chỗ sâu nhất của dòng sông,

928
ở đó, Nhân Hà đang ở, tôi kể cho ông nghe tất cả những gì tôi
biết, từ năm này qua năm khác, đinh! đang! đinh! đang!”
Đó là truyện người ta nghe từ cái lỗ của chuông, trong sông
thành Odense, bà tôi kể lại vậy.
Nhưng thầy giáo tôi thì nói:
”Trong cái lỗ ấy chẳng có cái chuông nào reo lên cả, vì nó
không thể làm như vậy được!- và cũng không có ông Nhân Hà
nào ở dưới đó cả, vì làm gì có ông Nhân Hà! Và khi tất cả các
chuông nhà thờ reo lên inh ỏi, - ông nói - Đó không phải là
chuông reo, mà là không khí, đúng là không khí đã tạo nên
tiếng động ấy - Bà nội tôi thì lại nói là chiếc chuông đã kể lại
như vậy - về điểm ấy, mọi người đều đồng ý, như vậy chắc là
đúng rồi!
”Hãy cẩn thận! Hãy cẩn thận! Coi chừng!” - mọi người đều
nói vậy - Không khí biết hết, nó bao quanh ta, nó nói lên ý
nghĩ, hành động của ta, nó nói nhiều hơn là cái chuông ở dưới
đáy sông Odense, nơi ”con người của sông” ở. Nó nói lên từ
trên cao của bầu trời thăm thẳm, ở xa, xa lắm, luôn luôn, vĩnh
viễn, cho đến lúc chiếc chuông trời đánh lên: đinh! đang! đinh!
đang!”
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Câu chuyện những đồi cát
( En Historie fra Klitterne )
Đây là một câu chuyện về những đồi cát ở Jylland, nhưng
nó không bắt đầu từ nơi đó, câu chuyện bắt đầu từ xa, rất xa, về
phương Nam, ở xứ Tân Ban Nha. Biển là con đường ngăn chia
hai nước. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở nơi xa kia, xứ Tạy
Ban Nha. Ở đó, khí hậu nóng, trời rất tốt. Ở đó có những hoa
lựa đỏ ối, chen lẩn trong các cây liễu âm u, từ các núi rừng,
một ngọn gió mát mẻ khỏe khoắn thổi về trên những khu vườn
cam và những gian phòng lộng lẩy kiểu xứ Maures, với những
nóc nhà tròn màu vàng, và những bức tường đầy màu sắc. Trên
đường, bọn trẻ con diễn hành trong ánh đuốc, và cả rừng cờ
phấp phới. Bầu trời trên đầu bọn chúng, cao và trong, với các
ngôi sao lấp lánh. Tiếng hát lẩn trong tiếng phách vang vang,
trẻ con trai và gái nhảy nhót, quay cuồng dưới các thứ cây
xương rồng nở hoa, trong lúc tên ăn xin ngồi trên tảng cẩm
thạch vuông vứt giải khát với trái dưa hấu ngọt ngào, và ngủ
gật. tất cả các thứ ấy đều như một giấc mơ đẹp, người ta buông
thả tâm hồn trong đó. - Phải, đó là điều mà cặp vợ chồng trẻ
mới cưới đang làm, họ hưởng thụ đầy đủ tất cả hạnh phúc của
cuộc đời: sức khỏe, vui vẻ, giàu sang, được kính nể.
Hai vợ chồng nói với nhau, lòng thỏa mãn:
”Chúng mình đầy đủ hạnh phúc hơn tất cả mọi người” Có
thể hạnh phúc ấy còn nhiều hơn nữa, khi Chúa sẽ cho họ một
đứa con, một đứa con trai giống họ cả về tinh thần cũng như về
thân thể.
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Đứa con sung sướng ấy sẽ được đón nhận nồng nhiệt, sẽ
được thương yêu, chăm sóc tận tình, tỉ mỉ, và sẽ được mọi sự
tiện nghi do tài sản lớn của một gia đình khá giả.

Ngày ngày trôi qua với gia đình này như một buổi lễ dài.
”Cuộc đời là một sự ưu đải của tình thương, lớn lao không
thể tưởng tượng được,” - bà vợ nói - ”và nổi toàn mỹ ấy có thể,
trong một kiếp khác, càng tăng lên vĩnh cửu!- em không quan
niệm được như vậy!”
”Chắc đó là một ý nghĩ tự thị của người đàn ông, - người
chồng nói - Tựu trung, chỉ là một nổi kiêu ngạo to lớn khi nghĩ
rằng con người có thể sống bất tử - con người như là Chúa vậy!
Chính con rắn nó nói vậy, vả lại, con rắn ấy là Chúa của sự dối
trá.”
”Anh không nghĩ rằng có một cuộc đời sau cuộc đời này
sao?” - cô vợ hỏi, và đây là lần đầu mà một bóng đen hầu như
làm vẩn đục bầu trời trong sáng của tư tưởng ”Lòng tin đã hứa như vậy, các vị Linh Mục đều nói thế!” anh chồng nói - ”nhưng chính ra, ngay trong hạnh phúc của
anh, anh cũng cảm nghĩ và biết rằng đó chỉ là một sự suy định,
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một ý tưởng kiêu căng, khi ta đòi hỏi một cuộc sống sau cuộc
đời này, một hạnh phúc miên viễn - Ngay trong cuộc đời này,
chúng ta đã chẳng có đầy đủ quá rồi sao, chúng ta đã và được
thỏa mãn lắm rồi sao?”
”Phải, mọi điều ấy chúng ta đã có,” - cô vợ trẻ nói - ”nhưng
đối với hàng vạn người khác, cuộc đời là một sự thử thách khó
khăn, biết bao nhiêu người ngay trong cuộc đời này đang bị
đọa đày trong nổi cơ cực, nổi nhục nhằn, bệnh tật và khổ đau!
Không, nếu không có một cuộc đời sau cuộc đời này, thì mọi
sự trên đời sẽ quá bất công. Và Chúa không còn là vị công
bằng nữa!”
Anh chồng nói:
”Tên ăn xin kia cũng có niềm vui của nó, đối với nó có kém
gì niềm vui của ông Vua trong đền đài nguy nga của ông. Em
không nghĩ rằng con vật kia, bị đánh đập, bị bỏ đói, bị hành hạ
bắt làm việc cho đến chết, nó không cảm nhận được nổi khổ
đau của đời nó sao? Con vật ấy cũng có thể đòi hỏi một cuộc
đời khác, và cho rằng thật là bất công nếu không có một tầng
lớp cao hơn trong tạo hóa.”
”Trên cõi Chúa, có rất nhiều phòng, Chúa đã nói vậy,” - cô
vợ trẻ đáp lại - ”Cõi Chúa, là nơi vĩnh cửu, vĩnh cửu như lòng
thương của Chúa - Con vật cũng là một sinh linh do Chúa tạo
nên, và không có một sinh linh nào mà không chết, nhưng em
nghĩ rằng, trong đời sống của ta, nếu ta đã đạt được một hạnh
phúc tối đa, thì cũng đủ rồi.”
”Nhưng với anh, thì cuộc đời này đầy đủ cho anh lắm rồi,” anh chồng nói - và ôm lấy bà vợ xinh đẹp khả ái trong vòng
tay, hút một điếu thuốc trên bao lơn, trong bầu không khí thơm
màu hoa cam và hoa cẩm chướng. Âm nhạc và tiếng sanh
phách vang lên từ các nẻo đường, sao sáng trên bầu trời, và hai
con mắt ngời tình yêu, cặp mắt của cô vợ đang nhìn anh với
bao nổi nồng nàn vô tận của tình yêu.
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”Một phút như thế này,” - anh nói tiếp - ”đáng giá cho mình
sinh ra để hưởng nó, để nếm nó, và rồi - sẽ qua đi mất!”
Anh mỉm cười, cô vợ đưa bàn tay lên như một lời trách dịu
dàng - đám mây lại bay đi xa, hai người thật quá sức sung
sướng.
Mọi sự hầu như tự sắp đặt để làm cho hai vợ chồng luôn
luôn được thỏa mãn, danh vọng, niềm vui và nổi an lạc. Một sự
thay đổi xảy ra, nhưng chỉ là sự thay dổi chỗ ở, không làm hao
hụt chút nào hạnh phúc và niềm vui của cặp vợ chồng. Anh
chồng trẻ được Vua phái đi làm nhà ngoại giao ở triều đình
nước Nga, một chức vụ danh dự cho dòng họ và tài năng của
anh mới được vậy. Anh rất giàu có, vợ anh cũng đem về cho
anh một tài sản không kém, cô là con gái của một thương gia
giàu nhất và đáng kính nhất. Một trong những chiếc tàu lớn
nhất, đẹp nhất của ông, trong năm nay, vừa đi qua Stockholm,
ông sẽ mang các con yêu thương, rễ và con gái qua Petersborg,
chiếc tàu được trang bị một cách vương giả: nệm mềm mại
dưới chân, lụa và mọi sự huy hoàng trên khắp chiếc tàu.
Có một bài hát cổ xưa thuộc loại hùng ca, mà mọi người dân
Đan Mạch đều biết, bài hát có tựa đề là ”Ông Hoàng con Vua
nước Anh”. Ông Hoàng Tử ấy cũng đi trên chiếc thuyền vô
cùng lộng lẩy, neo khảm bằng vàng đỏ, giây dợ bện bằng lụa.
Nhìn chiếc tàu ấy, người ta phải liên tưởng đến chiếc tàu Tây
Ban Nha, cũng một thứ xa hoa ấy, cũng một ý nghĩ từ biệt như
vậy:
”Chúa ơi, xin Chúa cho chúng tôi gặp lại nhau trong niềm
vui sướng!”
Gió thổi mạnh từ bờ biển Tây Ban Nha, cuộc chia tay ngắn
ngủi. Hai người trẻ tuổi nghĩ rằng chỉ trong vài tuần là đã đến
đích. Nhưng khi đang ở trên biển lớn, gió đứng lại, mặt biển
phẳng lì, im lặng, mặt nước lấp lánh, sao trên trời long lanh, và
những đêm dạ hội diễn ra trong phòng tàu sang trọng.
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Cuối cùng, mọi người phải cầu mong chút gió, một làn gió
thuận, nhưng ngọn gió chẳng đến. Nếu có gió thì là gió nghịch,
như vậy, nhiều tuần trôi qua, cả đến hai tháng liền, sau đó mới
có ngọn gió thuận, thổi từ Đông Bắc, chiếc tàu đang ở giữa
Skotland và Jylland, ngọn gió mát, y như trong bài hát xưa về
”Ông Hoàng con Vua Anh”:
”Rồi bão tố nổi lên, mây kéo đen kịt,
Không còn thấy đâu là đất liền, là nơi trú ẩn,
Người ta phải bỏ neo xuống,
Nhưng gió lại thổi về phía tây nước Đan Mạch”
Sự việc này xảy ra đã từ lâu. Vua Christian VÌI lên ngôi ở
Đan Mạch, lúc bấy giờ ông còn trẻ. Nhiều sự việc đã xảy ra từ
đó, và rất nhiều sự đổi thay, hồ và đầm đã biến thành đất phì
nhiêu, đồng cỏ đã được trồng trọt, và sau ngôi nhà của người
nông dân miền Tây xứ Jylland, những cây táo và hồng đã mọc
lên, nhưng khó trông thấy, vì các thứ cây ấy ẩn mình dưới bụi
bờ, để chống đở ngọn gió lạnh từ phương Tây thổi về. Ở đó,
người ta tưởng như sống lại vào thời xa xưa, trước cả thời đại
của Vua Christian VII. Vào thời Vua ấy, ở Jylland, đồng cỏ
xám chạy dài trên hàng dặm, với những nơi lồi lõm to lớn, với
những ảo ảnh, những con đường gồ ghề tréo nhau, và bước
chân người lún sâu xuống cát. Về phương Tây, nơi các con
suối lớn vào trong các vịnh, nơi đó, đồng nội và đầm lầy trải
dài ra, bao bọc bởi những đồi cát cao, trông như một dãy núi
Alperne, đỉnh như răng cưa, sừng sửng trên bờ biển, đây đó có
vài đồi đất sét lẩn vào, biển lớn năm này qua năm khác, ngoạm
vào đó từng miếng to, làm cho bờ dốc của biển và các ngọn đồi
sụp đổ xuống, như bị một trận động đất. Mô hình của bờ biển
ấy ngày nay như vậy, và từ bao năm trước như vậy, lúc hai vợ
chồng trẻ sung sướng kia đi trên chiếc tàu lộng lẩy.
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Đã vào đầu tháng 9, một ngày chúa nhật, mặt trời chiếu
sáng, tiếng chuông nhà thờ giao nhau suốt dọc bờ vịnh Nissum,
các ngôi nhà thờ vươn lên như những tảng đá chạm khổng lồ,
mỗi nhà thờ là một tảng đá. Biển Đại Tây Dương có thể tràn
lên ngập các nhà thờ ấy, các nhà thờ kia vẫn không thể suy
suyển chút nào. Phần lớn các ngôi nhà thờ ấy không có tháp,
nhưng chiếc chuông treo ra giữa trời, trên hai cái sà ngang.
Buổi lễ đã chấm dứt, bọn tín đồ ra khỏi Thánh Đường, đi
vào trong nghĩa địa, nghĩa địa xưa cũng như vậy, không có một
cây lớn hay bụi bờ nào, không có một cây hoa trồng lên, cũng
không có một bó hoa trên các nấm mồ. Chỉ những chỗ đất gồ
lên cho biết rằng nơi đó có chôn người chết. Một thứ cỏ cứng,
gió quất lên trên, mọc lên trong nghĩa địa. Trên một vài ngôi
mộ, đây đó có một cái đền, nghĩa là một thân cây đẻo ra thành
hình một quan tài, lâu ngày thân cây đã rả ra thành bụi. Mảnh
gỗ ấy lấy ra từ ”khu rừng phía Tây”, danh từ để chỉ mặt biển Người dân ở ven bờ nhặt những khúc gỗ làm sà, những tấm
ván, những thân cây tiện, mà thủy triều đưa vào đất liền. Gió
và sương mù trên biển lâu dần đã làm mòn những cây sà dựng
lên trên mộ. Người ta còn thấy một cây sà gỗ ấy trên mộ một
đứa bé, và một người đàn bà từ trong nhà thờ đi ra, bước đến
gần ngôi mộ ấy. Bà dừng lại, nhìn khúc gỗ đã mục gần hết nửa.
Lát sau, chồng bà đến. Hai người không nói với nhau một lời
nào, ông chồng nắm tay vợ, rồi cùng đi ra trên đồng cỏ xám, đi
qua khu mỏ than, tiến đến các ngọn đồi cát. Lâu lắm, họ đi
trong yên lặng.
”Bài giảng hôm nay hay thật,” - ông chồng nói -”Nếu ta
không có Chúa, thì ta sẽ chẳng có gì cả.”
”Phải,” - bà vợ đáp - ”Chính Chúa đã ban cho chúng ta niềm
vui cũng như sự phiền não. Chúa có quyền làm vậy! Con trai
chúng ta sẽ được 5 tuổi vào ngày mai nếu chúng ta giữ nó lại
được.”
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”Than phiền mà làm gì,” - người chồng nói - ”Như vậy cũng
tốt cho nó rồi, vì nó đã đạt cái đích mà chúng mình cầu nguyện
cho nó.”
Rồi cả hai vội trở về nhà xây trên ngọn đồi cát. Bổng chốc,
trên một ngọn đồi cát mà cây cỏ chi không giữ được, bốc lên
một đám khói dày dặc, đó là ngọn gió bốc cát mịn bay lên
thành xoáy. Một cơn gió nữa thổi qua, làm cho những con cá
khô phơi trên giây va chạm vào tường nhà, rồi tất cả trở lại yên
lặng. Mặt trời rất nóng.
Vợ chồng thay bộ áo quần ngày chúa nhật, rồi vội vã đi vượt
qua các đồi cát, trong khi nhiều đợt sóng lớn bị chận đứng lại
bên chân đồi. Thân cây cỏ chi cứng nhắc, xanh biếc, đem lại
chút ít màu sắc trên dải cát trắng. Vài người láng giềng đi đến,
họ giúp nhau đem chiếc xuồng lên cát, gió đã thổi lại quá
mạnh. Lạnh đến nhức xương, khi bọn người vượt qua các đụn
cát để về nhà, cát và sỏi nhỏ quất vào mặt họ. Sóng tung lên,
bọt trên đầu sóng trắng xóa, gió cắt ngang đầu ngọn sóng, bọt
tung tóe bay ra.
Chiều đến, người ta nghe một tiếng ầm ầm trong không
trung, tiếng ầm ầm lan rộng ra, càng lúc càng to hơn, rền rỉ,
như một đám linh hồn đau khổ, tiếng ầm ấy lấn át cả tiếng gầm
của biển, mặc dầu ngôi nhà của người đánh cá ở sát bờ biển.
Trời tối om, nhưng mặt trăng sẽ mọc lên vào lúc nửa đêm.
Không trung sáng ra, nhưng cơn bảo tố vẫn hoành hành dữ dội
trên mặt biển đen.
Hai vợ chồng kẻ chài đi ngủ đã lâu, nhưng ai mà nhắm mắt
được trong một đêm bảo tố như thế này? Một tiếng động ở cửa
sổ, cửa lớn mở ra, họ nói:
”Có một chiếc tàu lớn bị mắc cạn trên dãi cát ở ngoài xa
kia!”
Hai vợ chồng thuyền chài nhảy ra khỏi giường, bận áo vội
vàng.
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Mặt trăng đã ló ra. Trời khá sáng để có thể nhìn thấy mọi
vật, nếu người ta có thể mở mắt trong cơn bão cát.
Gió thổi quá mạnh, con người khó cưỡng lại được, phải chờ
luồng gió mạnh qua đi mới bò qua các đụn cát được, trong
không trung, bọt nước mặn bay lên tung tóe như lông thiên
nga, sóng tràn lên bờ biển rào rạc sôi sục. Phải có cặp mắt quen
nhìn trong bóng tối, mới thấy được chiếc tàu ở ngoài xa kia.
Một chiếc tàu to lớn hai buồm. Lúc ấy chiếc tàu nhô lên trên
bải cát ngầm, ở chừng 3 hay 4 sải cách bờ biển quen thuộc, trôi
dần vào đất liền, rồi mắc cạn trên bải cát, đứng sửng ở đó.
Không sao có thể cứu giúp chiếc tàu ấy được, sóng bể quá lớn,
đánh vào chiếc tàu và phủ lên thân tàu. Người ta tưởng như
nghe tiếng kêu cầu cứu, tiếng kêu hải hùng, người ta tưởng
thấy cả một sự hoạt động hốt hoảng và vô ích. Rồi một làn
sóng lớn, trông như một tảng đá lớn, rơi lên cột buồm cái, đánh
rơi cột buồm xuống nước, phần lái tàu nhô lên cao quá mặt
nước. Hai người nhảy xuống bể cùng một lúc, rồi mất tích - chỉ
trong thoáng mắt - một làn sóng lớn nhất tạt một xác chết vào
bờ - một người đàn bà, trông như một xác chết. Hai người khó
nhọc vực người ấy lên, tưởng còn sống, và mang qua các đồi
cát đến ngôi nhà của ông chài. Bà này trông thật sang trọng đẹp
đẽ, chắc là một bà lớn.
Người ta đặt bà nằm vào chiếc giường nghèo nàn không có
lấy một sợi vải, chỉ có một chiếc chăn len để đắp, thế cũng đủ
ấm rồi.
Người đàn bà bị nạn hồi tỉnh, nhưng bị sốt mê man, bà
không nhớ việc gì đã xảy ra, trước kia bà ở đâu, như vậy có lẽ
tốt hơn, vì tất cả những gì bà yêu thương bây giờ đều chìm
xuống đáy biển, cũng như mọi người trên tàu, như bài hùng ca
về ”Ông Hoàng con Vua nước Anh” đã kể:
”Cảnh tượng này thật là đau đớn,
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Chiếc tàu bị tan ra từng mảnh vụn”
Những mảnh vụn, khúc gỗ trên tàu bị tạt vào bờ cát, chỉ có
bà kia là người duy nhất được sống sót trong chiếc tàu ấy. Gió
còn gào thét trên các đồi cát, người đàn bà có lúc được yên
tỉnh, nhưng rồi tiếng than khóc, nổi đau đớn lại nổi lên, bà mở
cặp mắt xinh đẹp ra, nói lên vài tiếng, nhưng không ai hiểu
được bà nói gì. Rồi như để đánh đổi với tất cả mọi mất mác của
bà, bà bồng trong tay một đứa con vừa sinh ra. Đứa con ấy
đáng ra được nằm trong giường êm ấm, trong màn lụa, ở ngôi
nhà huy hoàng của nó. Đáng ra nó được đón nhận nồng nhiệt,
và hưởng một cuộc đời đầy đủ giàu sang trên cõi thế, nhưng
Chúa lại bắt nó sinh ra trong ngôi nhà nghèo nàn này. Nó cũng
không nhận được một nụ hôn của mẹ nó.
Bà vợ ông chài đặt đứa con lên bụng của bà mẹ, nó nằm trên
một con tim đã dừng đập: bà đã chết. Đứa con đáng lẽ được
nuổi dưỡng trong sự giàu sang và hạnh phúc, bây giờ bị vứt ra
ngoài đời, bị biển lớn vứt lên các đồi cát để chịu nhận một số
phận và cuộc đời khó nhọc của kẻ nghèo.
Lời hát trong bài hùng ca xưa trở lại trong trí chúng ta:
”Và trên má đứa con, vua nước mắt chảy ra,
Chúa nâng đỡ tôi, bây giờ tôi ở Bovbjerg!
Chiếc tàu đã đi lạc hướng,
Đáng ra nên đến vương quốc của ông Bugge,
Thì không một kỵ sĩ, một đứa nhỏ nào bị cướp bóc hết”
Chiếc tàu bị chìm ở gần phía Nam vịnh Nissum, trên bờ
biển mà ông Bugge tự nhận là phiên quốc của mình. Thời đại
bọn cướp hành hạ người bị nạn đắm tàu trên bờ biển phía Tây,
theo lời đồn truyền của mọi người, đã qua lâu rồi. Những người
bị nạn được đối đải với từ tâm và thân thiện, như ngày nay
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chúng ta còn thấy vài câu chuyện tốt đẹp: bà mẹ hấp hối và đứa
con khốn khổ đã được săn sóc tận tình bất cứ ở nơi đâu họ bị
tấp vào, theo ngọn gió biển, nhưng không nơi nào tốt hơn và
tận tâm hơn ngôi nhà của bà vợ nghèo nàn của ông thuyền chài
kia. Hôm qua, bà đứng yên, lòng xót xa, trước nấm mồ của con
bà - đứa con vừa đủ 5 tuổi hôm nay, nếu Chúa cho nó được
sống Không ai biết người đàn bà lạ mặt mới chết kia là ai, hoặc từ
đâu bà đến đây. Những mảnh vụn, khúc gỗ trên tàu, không nói
gì được về các điểm ấy.
Ở Tây Ban Nha, tại tòa nhà lộng lẩy kia, không bao giờ có
một lá thư hay một tin tức gì về cô con gái và chàng rễ. Họ
không đến được nơi bổ nhiệm, gió bão hải hùng xảy ra liền
trong mấy tuần lễ vừa qua. Mọi người đã chờ đợi hàng mấy
tháng rồi - ”Tàu chìm hết, mọi người trên tàu đều mất tích!” người ta chỉ biết có thế thôi Gần đồi cát Huusby, trong ngôi nhà ông đánh cá, bây giờ đã
có một đứa bé con. Những lúc Chúa cắt đứt phần ăn của hai vợ
chồng, đứa bé vẫn có một chút bánh để ăn, và gần đó, trong
biển lớn, có cả một món cá cho nó. Đứa bé được đặt tên là
Jorgen.
”Chắc nó là đứa con Do Thái, da nó đen mà!” - người ta bảo
thế ”Nó có thể là người Ý hay người Tây Ban Nha!”- vị Linh
Mục nói.
Bà vợ ông đánh cá cho rằng ba nước ấy cũng như nhau, bà
chỉ vui lòng khi nghĩ rằng đứa bé sẽ được rửa tội.
Đứa bé lớn lên, dòng máu quý phái của nó vẫn nồng nàn, nó
mạnh khỏe lắm, mặc dù ăn uống thiếu thốn, nó lớn lên trong
ngôi nhà nghèo nàn ấy. Tiếng Đan Mạch là tiếng nói của nó,
thứ tiếng Đan Mạch người ta thường nói tại phía Tây xứ
Jylland. Hạt giống cây lựu của đất Tây Ban Nha đã trở thành
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cây cỏ chi trên bờ biển phía tây xứ Jylland, đó là số phận của
con người. Trong ngôi nhà ấy, nó mọc rễ sâu xa trong suốt cả
cuôc đời nó. Nó phải chịu đói, chịu lạnh, thiếu thốn, đói rách
của bọn người nghèo, nhưng nó cũng nhận được niềm vui của
họ.
Tuổi thơ ấu của mọi người đều có những đỉnh cao sáng chói,
chiếu sáng cho cả cuộc đời về sau. Biết bao nhiêu là thú vui nó
được hưởng! Thú vui tìm thấy trên suốt hàng dặm, trên bờ
biển: một ngôi đền bằng sỏi, hồng như san hô, vàng như hổ
phách, trắng và tròn như trứng chim, đủ màu sắc, sóng biển
làm cho bóng láng. Cho đến xác khô của cá, những cây rong
biển khô trong gió, thứ rêu biển trắng ngời, dài và mảnh mai
như những sợi giây vướng vít trên các tảng đá. Tất cả đều là trò
chơi và thú vui cho mắt và trí cậu bé.
Đứa bé thông minh lắm, biết bao tài năng tiềm tàng trong
nó! Nó nhớ kỹ những chuyện kể và bài hát nó đã được nghe
qua. Nó rất khéo tay: nó làm ra những chiếc tàu, và những bức
tranh, bằng đá và vỏ trứng, đem chưng bày trong phòng nó, nó
biết tiện mặt người trên khúc gỗ, - mẹ nuôi nó nói, dù nó còn
rất nhỏ - Nó có một giọng hát rất hay, các điệu hát tự nhiên đến
trên môi nó. Trong nó, có nhiều sợi giây căng thẳng, có thể
vang lên khắp trên thế giới, nếu nó được sống ở một nơi khác
hơn là ngôi nhà ông đánh cá trên bờ biển Bắc Hải.
Một hôm, một chiếc tàu bị chìm, một thùng đựng củ hành có
bông, thứ đặc biệt, tạt vào bờ. Người ta lấy vài củ, đưa vào nồi,
tưởng có thể ăn được, những củ khác nằm trên đất, và bị mục
nát trên cát. Củ hành không thể đâm chồi và nở ra màu sắc rực
rỡ của chúng, sự huy hoàng trong lòng chúng - Jorgen có được
một số phận hơn thế không? Thế là xong câu chuyện các củ
hành, phải chờ đợi nhiền năm nữa.
Cũng như dân miền biển, cậu bé không bao giờ nghĩ rằng
đời sống hằng ngày nơi đó, rất là cô độc và đơn điệu, cậu có
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nhiều việc để làm, để nghe và để thấy. Biển rộng chính là một
quyển sách học to lớn, mỗi ngày mở ra một trang mới, sóng
lặng, gió to, gió nhẹ, bão tố - Những ngày có tàu đắm là những
ngày trọng đại. Lễ ở nhà thờ cũng như là một cuộc thăm viếng
nhau trong ngày lễ, nói về thăm viếng, thì ở ngôi nhà này có
một sự thăm viếng đặc biệt vui vẻ, diễn ra hai lần mỗi năm, của
ông cậu bán cá lươn ở Fjaltring, gần Bovbjerg. Ông đến, trong
một chiếc xe sơn màu đỏ, đầy cả lươn. Chiếc xe đóng kín như
một cái hộp, hai bên có vẽ hoa huệ trắng và xanh, xe có hai con
bò nâu kéo, người ta cho phép Jorgen đánh xe đi chơi.
Ông bán lươn rất lanh lợi, ông là một ông khách vui tánh,
ông mang theo một cái thùng đầy rượu mạnh, mọi người nhận
được một ly, hoặc một chén cà phê nếu thiếu ly. Jorgen, nhỏ bé
thế, mà cũng được uống chút rượu trong cái khâu bao ngón tay
để may vá. Uống tí rượu để kể cho giống lươn trơn khỏi lăn đi,
ông bán lươn nói vậy, và ông kể mãi chuyện ấy cho từng ấy
người nghe. Những kẻ lắm lời thường làm như vậy, Jorgen,
trong thời gian lớn lên, và về sau nữa, cũng lấy câu chuyện ấy
làm một cái mẫu suy tư, chúng ta nên nghe nó nói:
”Trong con sông, có nhiều lươn bơi lội, mẹ lươn nói với các
con, khi chúng xin phép lội ngược lên một khúc sông: ”Đừng
đi xa quá! Cái lao sẽ đến gấp, và bắt hết bọn con đó!”. Nhưng
chúng vẫn đi xa, và trong số 8 đứa con, chỉ có 3 đứa trở về với
mẹ chúng. Chúng than rằng:”Chúng con chỉ có đi ra khỏi cửa,
thì cái nọc xâm lươn đã giết mất 5 chị rồi!” – ”Ồ, rồi chúng nó
sẽ trở lại!” - mẹ lươn nói - ”Không, - bọn lươn con đáp ”người ta đã lột da mấy chị ấy, chặt ra từng khúc, và đem
nướng ăn rồi!” - ”Không, chúng nó sẽ trở lại!” - mẹ lươn nói –
”Phải, nhưng họ đã ăn các chị ấy rồi!” – ”Dù sao, chúng nó
cũng sẽ trở về” - mẹ lươn quả quyết – ”Nhưng con người ấy đã
uống rượu mạnh sau khi ăn thịt các chị!” – ”Ôi, trời ơi! vậy là
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chúng không bao giờ trở về được nữa!” - mẹ lươn rền rĩ ”Rượu mạnh làm chôn sống giống lươn!””
”Vì vậy nên phải uống rượu mạnh sau món ăn này” - ông
câu lươn nói Câu chuyện ấy trở thành một sợi giây vàng lóng lánh, sợi
giây hướng dẫn cuộc đời của Jorgen. Nó cũng vậy, cũng ”muốn
đi một tí ra khỏi cửa”, nghĩa là ra ngoài đời, trên một chiếc tàu,
và bà mẹ cũng nói, như mẹ lươn:
”Có nhiều kẻ xấu xa, ác hiểm lắm, nhiều cái nọc xâm lắm!”
Dù sao, nó cũng phải ra khỏi các đồi cát, đi xa hơn vào đồng
cỏ. Rồi nó đi thật. Bốn ngày thích thú, sáng sũa nhất trong thời
ấu thơ của nó, được trôi qua trong cảnh xinh tươi của xứ
Jylland, trong niềm vui và ánh sáng mặt trời. Nó cần đi dự một
buổi tiệc, đúng ra là một tiệc tang.
Một người bà con giàu của gia đình ông đánh cá vừa chết,
nhà người ấy ở sâu trong đất liền, ”về phương đông, hơi thiên
về phương bắc”, như người ta nói. Cha và mẹ đi đến đó, mang
theo Jorgen. Qua những đồi cát, qua cánh đồng cỏ, và hầm
than, ba người đến chốn đồng nội xanh om, có con sông
Skjærumaa chảy qua, con sông có nhiều giống lươn, nơi trú
ngụ của mẹ lươn và bầy con mà bọn người ác độc đã đâm móc
vào, và chặt ra từng khúc. Con người đối với đồng loại cũng
không hơn gì. Ông Bugge, người dũng sĩ nói trong bài hát cổ
xưa, cũng bị kẻ ác giết chết, dù ông tự cho rằng ông là một con
người rất tốt. Dù sao, chính ông cũng muốn giết chết người thợ
đã xây nên tòa lâu đài với tháp cao và tường dày của ông, ngay
ở chỗ cha mẹ nuôi và Jorgen đang ở, tại nơi con sông
Skjærumaa gieo mình vào vịnh Nissum. Người ta còn thấy
tường thành và những đoạn rời rạc của bức tường đó đây.
Chính nơi đó, dũng sĩ Bugge, đã nói với tên hầu mã của ông,
sau khi người thợ xây cất đã ra đi:
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”Chạy theo nó, nói với nó: ”Ông ơi! cái tháp bị nghiên đổ!”.
Nếu nó quay lại, mày sẽ giết chết nó, và lấy lại hết số tiền ta đã
cho nó, nếu nó không quay lại, mày sẽ để cho nó đi yên ổn!”
Tên hầu ngựa vâng lời, và ông thợ cả nói:
”Cái tháp không nghiên đổ, nhưng một ngày nào đó, có một
người mang áo choàng xanh sẽ đến, và sẽ làm cho cái tháp
nghiên đổ!” Việc ấy xảy ra 100 năm sau, biển Bắc Hải xâm vào
đất, cái tháp sụp đổ, nhưng rồi ông chủ mới của tòa lâu đài,
Predbjørn lại xây lâu đài trên chỗ đất cao hơn, tại chỗ cuối
cùng của đồng xanh, một tòa lâu đài mới bây giờ còn đứng
vững: đó là Nørre-Vosborg.
Jorgen và cha mẹ nuôi nó phải đi qua chỗ ấy, người ta đã
nói về các địa diểm ấy nhiều trong các buổi chập tối dài mùa
đông, bây giờ thì nó thấy tòa lâu đài với cái hào đôi bao quanh,
cây và bụi bờ, bức tường thành, tất cả đều bị cây dương xỉ phủ
lấp hết, và cảnh đẹp nhất là những cây bồ đề to lớn mọc cao
hơn mái nhà, tỏa vào không trung mùi thơm ngào ngạt của
chúng. Về phía tây bắc, nơi góc vườn, mọc lên một cây to đầy
hoa, trông như tuyết mùa đông nổi bậc lên giữa màu xanh của
mùa hạ. Đó là một cây hương mộc, Jorgen mới thấy lần đầu
thứ cây ấy đơm bông. Cây hương mộc và cây bồ đề sống luôn
luôn trong ký ức cậu bé, đó là hương thơm và vẻ đẹp của xứ
Đan Mạch mà linh hồn cậu bé ”giữ lại cho những ngày về già”.
Cuộc du hành tiếp tục, dễ dàng hơn, vì khi ra khỏi NorreVosborg, nơi cây hương mộc đâm bông, ba người gặp nhiều
tân khách khác cùng đi đến dự tiệc tang, ba người được chở lên
xe của họ. Đúng ra, cả ba người phải ngồi phía sau, trên một
cái thùng gỗ có bọc sắt, nhưng thế cũng còn hơn là phải đi bộ.
Đoàn người đi qua đồng cỏ, những con bò kéo xe thỉnh
thoảng dừng lại, khi đến một nơi có cỏ tươi trong đám rành
chổi. Mặt trời chiếu sáng, nóng bức, và thật là lạ lùng, khi
trông thấy từ xa một đám khói trong hơn không khí, đang bay
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tà tà, nhìn xuyên qua làn khói ấy, trông thấy tia nắng mặt trời
cuồn cuộn nhảy nhót trên đồng cỏ.
”Đó là ông Loke đang dẫn đoàn cừu của ông đi,” - bọn
người kia nói - và nói vậy là cốt ý cho Jorgen nghe, làm cho nó
tưởng như đi vào xứ sở của thần thoại, thật ra, chuyện đời nào
có khác gì. Im lặng hoàn toàn! Truông cỏ dài mênh mông, như
một tấm thảm quý. Cây rành chổi nở hoa, cây đổ tùng xanh
như cây trắc bá, và những cây sồi non lấp ló sau những bụi
rành chổi của truông cỏ. Nằm lăn lóc trên chỗ đó, nghĩ thật là
hấp dẫn, nếu không có nhiều thứ rắn độc nơi đây. Người ta nói
nhiều về giống rắn độc ấy, và về những đoàn chó sói ngày xưa
đầy rẩy ở đây, vì vậy mới gọi xứ này là Ulvborg (xứ của chó
sói). Ông già đánh xe kể rằng thời cha ông còn sống, ngựa kéo
xe thường đánh nhau dữ dội với những con thú hoang ấy, bây
giờ các thứ ấy không còn nữa. Một buổi sáng, ông đến đây,
một con ngựa của ông dẫm đạp một con chó sói đã bị con ngựa
ấy giết chết, nhưng cái cẳng ngựa bị tróc hết da và lông.
Cuộc du hành xem như thật mau chóng trên truông cỏ lồi
lõm, và trong cát dày. Đoàn người dừng lại tại ngôi nhà tang,
ngôi nhà đã đầy chật khách đến viếng, có cả khách ở ngoài nhà
nữa. Xe để khít vào nhau, ngựa và bò được thả ra ăn thứ cỏ xấu
gần đó. Nhiều đồi cát lớn như ở xứ bờ biển Bắc Hải trải dài ra
xa trên một chu vi rộng lớn, phía sau nông trại ấy. Sao những
đồi cát ấy đi đến được ở nơi đây, trong đất liền, xa bờ biển đến
8 dặm, mà cũng cao và to lớn như đồi cát ở bải biển vậy? Gió
đã thổi đưa cát vào đây, đó cũng là một câu chuyện.
Người ta hát bài Thánh ca, hai kẻ già khóc, ngoài ra, tất cả
đều vui đẹp. Theo Jorgen nhận xét, thì họ chẳng thiếu gì thức
ăn uống: lươn mập ngon lành, sau món ấy phải uống rượu
mạnh, - ông đánh lươn nói: ”Rượu mạnh giữ lươn lại!” Ông đã
từng nói vậy, dĩ nhiên ai cũng làm theo lời khuyên của ông.
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Jorgen khi thì ở trong nhà, khi thì đi ra ngoài. Vào ngày thứ
ba, cậu đã xem nơi đây như chính nhà ông đánh cá trong xứ đồi
cát, nơi cậu đã ở từ bao lâu nay. Ở đây, trong truông cỏ, đất phì
nhiêu hơn, có hàng đống hoa rành chổi, nho quả, và sim to
ngọt. Chỉ cần đạp chân lên các thứ trái cây ấy, một thứ nước
ngọt đỏ sẽ chảy ra, rơi từng giọt trên đám rành chổi.
Ở đây, một ngôi mộ chiền sĩ, ở kia, một ngôi khác. Khói bay
lên từng luồng trong không khí êm đềm, đó là một đám cháy
rừng rành chổi, - người ta bảo thế - ban đêm trông như một
vừng sáng đẹp.
Đến ngày thứ tư, tiệc tang đã tàn - mọi người phải từ các đồi
cát trong đất liền, trở về các đồi cát ở bờ biển.
”Đồi cát của mình mới đúng là đồi cát,” - người cha nuôi
nói - ”những đồi cát ở đây thiếu vẻ uy nghi.”
Rồi người ta bàn tán đến cách các đồi cát vì sao xê dịch
được vào đây, đó là điều dễ hiểu. người ta tìm thấy một xác
chết trên bờ biển, người ta đưa xác ấy vào nghĩa địa, rồi trận
gió cát nổi lên. Biển tràn vào mảnh liệt, một người có kinh
nghiệm trong xứ bảo nên bới mộ người chết lên, để xem cái
xác ấy có mút ngón tay hay không, vì nếu đúng như vậy, thì cái
xác ấy là một Thủy Thần người ta đã đem chôn, và rồi biển sẽ
xâm chiếm vào đất để mang cái xác ấy về. Ngôi mộ được đào
lên, cái xác nằm trơ đó, mút ngón tay cái, mọi người liền đem
cái xác ấy chất lên chiếc xe bò, hai con bò được buộc vào xe,
và rồi bị đủ thứ ruồi nhặng cắn chích, hai con bò lồng lên kéo
xe và xác chết xuyên qua truông cỏ và hầm than, chạy xuống
bể. Gió cát dừng thổi, nhưng các đồi cát vẫn còn ở dó.
Jorgen nghe mọi chuyện ấy, và cất giữ vào trong ký ức
những ngày đẹp đẽ nhất của tuổi ấu thơ của cậu: những ngày
dự tiệc tang.
Ra đi thì thích thật, để nhìn thấy nhiều xứ mới lạ khác,
những con người lạ khác, cậu sẽ thấy được nhiều hơn. Nó chưa
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được 14 tuổi, vẫn còn là một đứa con nít. Nó lên một chiếc tàu,
tìm biết đời và người, thử thách thời tiết xấu, biển động, người
dữ, ác hiểm. Nó làm bồi tàu! Ăn uống cực khổ, đêm dài lạnh
lẻo, roi thừng, quả đấm tơi bời. Dòng máu quý phái Tây Ban
Nha sôi lên trong nó, những lời nói nóng nảy trào lên miệng
nó, nhưng khôn hơn hết là nên nuốt tất cả xuống, cậu bé có
cảm tưởng như mình là con lươn, bị lột da, chặt khúc, và đưa
vào lò nướng.
”Ta sẽ trở về,” - nó tự bảo vậy - Cậu bé nhìn thấy bờ biển
Tây Ban Nha, xứ sở của cha mẹ nó, và ngay cả cái thành phố
trong đó cha mẹ cậu đã sống sung sướng, giàu sang, nhưng nó
không biết gì về xứ sở và liên hệ huyết thống của nó cả. Gia
đình cậu cũng không biết gì rõ hơn cậu.
Tên thủy thủ nhỏ ấy cũng không được phép lên đất liền nhưng vào ngày cuối cùng, cậu cũng bỏ tàu lên dất. Có nhiều
thứ cần phải mua, cậu phải mang về tàu.
Vậy là cậu Jorgen, người dân xứ đồi cát, trong bộ áo quần
tồi tàn, như đã được giặt trong hố bùn, và phơi trên ống khói,
lần đầu thấy một thành phố lớn. Nhà nhà trông sao mà cao quá
thế, những con đường hẹp sao mà đông người đến thế? Họ
chen chúc nhau, nơi đây nơi đó, trông như một dòng thác lũ,
người dân thành thị, dân đồng quê, tu sĩ và lính tráng. Tiếng ồn
ào vang lên, tiếng búa, tiếng lục lạc trên cổ lừa, chuông nhà thờ
cũng dóng dã. Người ta nghe tiếng hát, tiếng trống, tiếng búa,
và nhiều thứ tiếng khác, vì mỗi nghề nghiệp đều có xưởng làm
việc ngay trước cửa hay trên lề đường. Mặt trời chói chang,
không khí nặng nề, người ta tưởng như đang ở trong lò nướng
bánh, đầy dẫy bọ rầy, đôm đốm, ong, và muỗi vo ve. Jorgen
không biết đang đứng ở đâu, cậu thấy trước mặt cậu tấm cửa uy
nghi của ngôi nhà thờ, ánh đèn le lói trong vùng nửa sáng nửa
tối của khung vòm giáo đường, và ngửi thấy mùi hương trầm
bay tỏa. Đến kẻ ăn xin cùng cực, áo quần rách rưới, cũng có
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thể leo lên các bậc cấp nhà thờ, và vào thánh đường. Tên thủy
thủ đi theo Jorgen đi xuyên qua nhà thờ, và Jorgen thấy mình ở
trong ngôi thánh đường ấy. Những hình ảnh đầy màu sắc tỏa
ánh sáng lên một nền bằng vàng. Thánh Mẫu với Đức Chúa
Giê Su đứng trên điện thờ giữa đám hoa và ánh sáng. Những vị
Linh Mục trong bộ áo nghi lễ đang hát, và những đứa trẻ con
xinh đẹp trong nhạc đội, ăn bận đàng hoàng, đưa qua đưa lại
những cái bình trầm hương bằng bạc. Thật là một cảnh tượng
huy hoàng, một cảnh tượng uy nghi xâm chiếm tâm hồn của
Jorgen, làm cho cậu bàng hoàng. Thánh đường và lòng tin của
cha mẹ nó bao phủ lấy nó, làm rung động lên một điệu nhạc
trong linh hồn cậu, làm cho cậu chảy nước mắt ra.
Từ nhà thờ, hai người đi vào chợ, có nhiều thứ thực phẩm và
dụng cụ nhà bếp cần mua sắm. Đường thì khá dài, cậu thấy mệt
liền ngồi nghỉ trước một ngôi nhà sang trọng to lớn, có cột
bằng cẩm thạch, có nhiều bức tượng, và một bậc cấp lớn rộng.
Cậu tựa cái bao mang trên lưng vào tường. Lúc ấy, một người
gác cửa bận đồng phục có đeo huy hiệu xuất hiện, đưa cây gậy
cán bạc lên đầu cậu - cậu, đứa cháu nội của nhà này, nhưng nào
ai ngờ đến chuyện ấy được, chính cậu lại không thể nào ngờ
đến trước ai hết.
Cậu trở về tàu, bị đánh đập, chưởi rũa, cậu ngủ ít, và làm
việc rất nhiều - như vậy là cậu đã chịu sự thử thách rồi đó! Cậu
nghĩ, lúc tuổi trẻ cần phải chịu nhiều đau khổ, - người ta nói
vậy - Phải, nhưng với điều kiện là tuổi già phải được sung
sướng.
Thời hạn gieo kèo của cậu đã hết, chiếc tàu trở lại vịnh
Ringkjøbing, cậu lên đất, trở về nhà, nơi các đồi cát ở Huusby,
nhưng bà mẹ đã chết trong thời gian cậu du hành.
Mùa đông tiếp đến rất là nghiệt ngả. Những luồng tuyết bay
trên bể và trên mặt đất, người ta không thể bước đi một bước
nào. Cuộc đời này thật chứa đựng nhiều điều khác biệt nhau!
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Cơn lạnh giá người và những cơn lốc tuyết ở đây, còn ở Tây
ban Nha thì mặt trời rực rỡ, nóng, quá nóng.
Vào một ngày sáng giá đông, khi trông thấy bầy thiên nga
bay từng đoàn lớn trên biển, vượt qua vịnh Nissum bay đến
Norre - Vosborg, cậu Jorgen nghĩ rằng có lẽ ở nơi đó, người ta
sẽ thở dễ dàng hơn, và ở đó, có mùa hạ đẹp đẽ. Cậu tưởng
tượng đến truông cỏ nở hoa, đầy dẩy các thứ trái cây chín
muồi, ngon ngọt. Những cây hương mộc và cây bồ đề xứ Norre
- Vosborg đều đâm bông. Cậu cần phải trở lại đó một lần nữa.
Mùa xuân sắp đến, việc đánh cá bắt đầu. Jorgen phụ giúp
vào việc ấy, cậu đã lớn lên từ năm ngoái, cậu đầy lòng hăng
hái, sẳn sàng hành động, biết bơi, bơi đứng, quay qua trở lại,
vùng vẫy dưới nước, lắm lúc người ta phải cảnh cáo đề phòng
cá mập, chúng táp người lội giỏi nhất, lôi xuống nước, ăn hết
cả thân hình đến không còn gì hết, nhưng đó không phải là số
phận của Jorgen.
Trong nhà các người láng giềng, có một đứa bé, tên là
Morten, nó chơi thân với Jorgen, hai đứa đăng vào một chiếc
tàu đi Na Uy, chúng cũng đi Hòa Lan, chúng nó không bao giờ
gây gỗ nhau, nhưng rồi việc gì cũng đến, chỉ một tí máu nóng,
con người có thể làm những cử chỉ quá hung hản. Điều ấy xẩy
ra vào một ngày nào đó, do Jorgen, trong lúc hai đứa cải cọ
nhau về một câu chuyện không ra gì. Chúng đang đứng sau căn
phòng lái, và đang ăn cùng một dĩa đồ ăn để giữa hai đứa.
Jorgen đang cầm trong tay một con dao xếp, nó đưa lên trước
mặt Morten, nhưng rồi mặt cậu tái trắng như phấn, mắt cậu mờ
đi. Morten chỉ nói:
”À, ra mày là dân dao búa!”
Chỉ nói thế thôi, tay của Jorgen hạ xuống, cậu không nói lời
nào, tiếp tục ăn rồi đi làm việc. Khi xong việc, cậu tìm đến
Morten, nói:
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”Mày hãy đánh vào mặt tao đi! Tao đáng đánh lắm! Trong
tao như có cái nồi đang sôi sùng sục.”
”Thôi, đừng nói đến chuyện ấy nữa!” - Morten nói Sau đó, hai đứa lại thân nhau gấp đôi lên. Lúc trở về
Jylland, nơi các đồi cát, chúng nó kể lại câu chuyện ấy, câu
chuyện đâu đã bị quên đi.
Jorgen đã có thể sôi sục nhiều hơn, nhưng dù sao nó cũng là
một cái nồi lương thiện.
”Nó không phải là người xứ Jylland! Người ta không thể gọi
nó là dân Jylland được!” - Morten nói vậy, và nó nói đúng Cả hai đều trẻ, mạnh khỏe, cao to, lực lưởng, nhưng Jorgen
dẻo dai hơn.
Ở Na Uy, dân quê thường đi lên những ngôi nhà mát ở miền
núi, đem thả cho súc vật ăn cỏ trên núi cao. Trên bờ biển phía
tây xứ Jylland, người ta xây trên các đồi cát những túp lều bằng
mảnh ván vụn vớt từ biển lên, lợp đất than bùn lấy trong truông
cỏ, và lấy rành chổi làm giường ngủ, những giường ngủ như
vậy được sắp quanh phòng, chính ở nơi đó, những kẻ đánh cá
sống và ngủ, vào đầu mùa xuân. Mỗi gia đình đều có một ”cô
gái móc mồi” như người ta thường gọi. Bổn phận của các cô ấy
là móc mồi vào lưỡi câu, tiếp đón các ngư phủ, khi họ vào bến,
với bia nóng, và thức ăn lúc họ mệt mỏi trở về trong túp lều.
Các ”cô gái móc mồi” đem cá ra khỏi thuyền, mổ ruột cá, công
việc của các cô rất nhiều.
Jorgen, cha anh, và hai người ngư phủ khác cùng với những
cô gái móc mồi của họ, đều ở chung một lều. Morten ở trong
cái lều gần đó nhất.
Có một cô gái, tên là Else, Jorgen biết từ lúc còn thơ ấu, hai
người thân nhau lắm, hợp ý nhau về mọi chuyện, nhưng nhìn
vào cả hai người, ai cũng thấy nhiều sự khác biệt. Cô gái có
cặp mắt xanh như biển dưới ánh mặt trời. Anh thì đen, cô thì
trắng, với mái tóc vàng mịn.
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Một hôm, hai người đi dạo chơi với nhau, Jorgen nắm tay cô
gái, nắm chặt đầy ý âu yếm, cô nói:
”Jorgen! Tôi có điều gì trong lòng! Tôi muốn làm cô gái
móc mồi tại nhà anh, vì anh đối với tôi như một người anh, mà
tôi thì với Morten, người đã thuê tôi, lại đã đính hôn với nhau nhưng đừng có cho ai biết nhé!”
Jorgen cảm thấy như cả cái đồi cát động đậy dưới chân anh,
anh chẳng nói một lời nào, chỉ gật đầu, có nghĩa là đã hiểu.
Chừng ấy cũng đủ rồi. Nhưng anh bổng thấy trong thâm tâm
ghét hận Morten - càng nghĩ, - dù chưa bao giờ anh nghĩ đến
Else như lúc này - càng thấy rõ rằng Morten đã cướp đi của anh
một con người anh yêu duy nhất, là Else, anh hiểu rõ như vậy.
Nếu bể hơi động, khi các ngư phủ đem thuyền trở về, hãy
nhìn họ đi qua các giải cát. Một người đứng thẳng trước
thuyền, những người khác nhìn theo ông, họ đều ngưng vận
động mái chèo, trước giải cát, hướng ra ngoài, cho đến lúc
người đứng trước ra dấu báo một ngọn sóng to sắp đến, nâng
chiếc thuyền lên cao, cao đến nổi ở trên bờ chỉ trông thấy cái
sống thuyền. Phút sau cả chiếc tàu đều bị sóng phủ lấp, không
còn trông thấy thuyền, thấy người, thấy cột buồm nữa, tưởng
chừng như tất cả đều bị bể nuốt đi, lát sau, lại thấy nổi lên sừng
sửng như con quái vật trong biển, đang bò trên đầu sóng. Các
mái chèo hoạt động như những cái chân linh hoạt của con quái
vật. Vào dãi cát thứ hai, thứ ba cũng vậy, sau đó, các ngư phủ
nhảy ra khỏi thuyền, lội xuống nước, kéo chiếc thuyền vào bờ,
mỗi làn sóng như xô giúp họ đem chiếc thuyền lên bải cát. Một
mệnh lệnh sai trước mũi thuyền, một phút ngần ngừ, là xảy ra
nạn chìm tàu.
”Và rồi xong cả ta và cả Morten cùng một lần!” Ý nghĩ ấy
đến trong trí của Jorgen khi còn ở ngoài khơi, lúc đó cha nuôi
anh bị bệnh, nổi cơn sốt rét, run cầm cập. Lúc đó còn ở khá xa
dãi cát thứ nhất. Jorgen nhảy lên phía trước.
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”Cha, để đó cho con!” - anh nói - và mắt anh lướt qua trên
Morten và trên làn sóng, nhưng khi các mái chèo đều đưa lên,
và một làn sóng to lướt đến, anh nhác thấy vẻ mặt xanh lét của
cha anh, và rồi - anh không làm theo cái ý xấu thúc đẩy nữa.
Chiếc thuyền vượt qua được trót lọt các dãi cát ngầm, và vào
đến bờ, nhưng cái ác ý của anh vẫn còn chạy trong dòng máu,
làm nổi lên những đường giây chua xót chất tụ từ hồi hai đứa
còn là đôi bạn thân, nhưng anh không thể kết các giây ấy lại,
bện thành một cuộn, nên anh thôi không nghĩ đến nữa. Morten
ám ảnh anh, anh cảm thấy vậy, chừng ấy cũng đủ làm cho
Morten thành con người đáng ghét. Vài người đánh cá nhận
thấy sự việc ấy, nhưng Morten thì không, anh lúc nào cũng
vậy, sẳn sàng giúp đỡ kẻ khác, và khá lắm lời.
Cha nuôi của Jorgen phải nằm liệt giường, và mất đi vào
tuần sau Jorgen thừa hưởng ngôi nhà sau đồi cát. Chỉ là một ngôi nhà
nghèo nàn, nhưng chưa bao giờ Jorgen có được như vậy.
Một ngư phủ già nói:
”Anh chắc không đăng lính thủy nữa, anh ở đây luôn luôn
với chúng tôi!”
Đó không phải là ý nghĩ của Jorgen, trái lại, anh đang nghĩ
về việc ra đi khắp cả trên quả địa cầu lần nữa. Ông câu lươn ở
Fjaltring có một người chú ở Gammel- Skagen, cũng là ngư
phủ, mà lại còn là một thương gia giàu có, và sở hữu chủ của
một chiếc tàu. Theo người ta nói, ông là một ông già hiền lành,
đến giúp việc cho ông, nghĩ cũng thích đấy! Gammel Skagen ở
phía cực bắc của Jylland, rất xa các đồi cát Huusby nhưng vẫn
ở trong phạm vi có thể đi được, chắc vì vậy mà Jorgen thích
nhất, anh không muốn ở lại đây cho đến ngày đám cưới giữa
Else và Morten, sẽ diễn ra 15 ngày nữa.
Ra đi như vậy thật là vô lý, - ông ngư phủ già nghĩ – Bây
giờ nó đã có một ngôi nhà, Else chắc sẽ chọn nó hơn.
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Jorgen trả lời một cách ngắn ngủi, khó mà hiểu anh nói gì,
nhưng ông già dẫn Else đến gặp anh. Cô chẳng nói gì nhiều,
chỉ là:
”Anh đã có một cái nhà! Phải nghĩ đến điều đó!”
Và Jorgen suy nghĩ rất nhiều.
Biển cuồn cuộn sóng lớn, sóng trong lòng người lại càng lớn
hơn. Nhiều tư tưởng, mơ hồ hay rõ rệt, xôn xao trong trí và
trong lòng của Jorgen, anh hỏi Else:
”Nhưng, nếu Morten cũng có một cái nhà tốt như nhà của
tôi, thì cô sẽ lựa chọn người nào?”
”Morten không có nhà, và sẽ không bao giờ có.”
”Nhưng cứ ví dụ như nó có một cái nhà!”
”Thì lúc ấy, tôi sẽ lấy Morten, vì bây giờ tôi đã hứa hôn với
nó rồi.
Nhưng con người không phải chỉ sống vì chừng ấy chuyện!”
Jorgen suy nghĩ một đêm. Trong trí óc anh, có một ý nghĩ
mà anh không thấy rõ được, nhưng là một ý nghĩ mạnh hơn
mối tình của anh đối với Else!
Anh liền ra đi tìm gặp Morten, và những điều anh nói và
làm, anh đã suy nghĩ chín chắn. Anh nhường ngôi nhà lại cho
Morten với những điều kiện rất là dễ dãi, rồi anh đăng vào một
chiếc tàu, điều mà anh hằng ưa thích.
Else hôn anh trên môi, vì Morten là người cô đã chọn lựa.
Jorgen muốn ra đi từ sáng sớm. Chiều hôm ấy, thì đã quá
chậm rồi, anh lại muốn đến gặp Morten một lần nữa. Anh ra
khỏi nhà, đến các đồi cát, bổng gặp ông đánh cá già, ông chẳng
thích Jorgen ra đi, Morten chắc có ”một cái mỏ vịt may vào
trong quần”, ông nói vậy, vì bọn con gái sao mà yêu nó quá.
Jorgen chẳng để vào lòng những lời ông nói, anh đến thẳng
nhà Morten.
Trong nhà, có tiếng nói chuyện ồn ào, Morten không phải
chỉ có một mình trong đó. Jorden đổi ý, anh nhất định không
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muốn đến gặp Else, vì nghĩ cho kỹ, anh sợ những lời cám ơn
của Else, anh liền trở về nhà.
Sáng mai, khi trời chưa sáng, anh buộc bao hành lý, mang
theo cái hộp đựng đồ ăn, rồi đi xuống chân đồi cát, về bờ bể. Ở
đó, người ta đi dễ hơn trên con đường đầy cát, vả lại, đi vậy
gần hơn, và anh muốn trước hết đi qua Fjaltring, gần Bovbjerg,
nơi ở của ông câu lươn, anh đã có hứa đến thăm ông.
Mặt biển phẳng lỳ và xanh mướt, có nhiều vỏ sò hến trên
đất, những đồ chơi ấy của anh hồi thơ ấu kêu răng rắc dưới
chân anh - Vừa đi, anh vừa bị chảy máu mũi, nhưng có quan
trọng gì đâu, vài giọt máu rơi trên tay áo anh, anh gột sạch, và
ngăn được máu chảy thêm. Anh cảm thấy như sự chảy máu ấy
làm cho đầu óc anh nhẹ nhàng hơn. Trong cát, có mọc cây cải
non có hoa, anh ngứt một nhánh găm lên trên mũi. Anh muốn
tỏ ra tự tin và vui vẻ, anh đang đi ra ngoài đời rộng lớn, ”ra
ngoài cửa một tí”, như các lươn con đã muốn. ”Hãy coi chừng
bọn người ác độc, họ sẽ lột da mày, chặt mày ra từng khúc, rồi
đem vào lò nướng!” Anh tự lập lại những lời ấy trong trí anh,
rồi anh cười. Anh sẽ giữ được cái da của anh trong cuộc đời.
Hãy can đảm lên, và hãy cẩn thận.
Mặt trời đã lên cao khi anh đến gần eo biển hẹp đổ vào vịnh
Nissum, trong biển Bắc Hải. Anh nhìn ra sau, thấy từ xa hai
người cởi ngựa, có nhiều người theo sau, họ đi gấp, nhưng anh
chẳng để ý gì đến họ. Chiếc đò ngang đang ở bên kia eo biển.
Jorgen gọi đò, lên đò, người chèo đò chỉ vừa đưa đò ra nửa vời,
thì bọn người gấp gáp kia vừa đến. Họ kêu đò, dọa nạt, nói
rằng họ đi vì việc nước. Jorgen chẳng hiểu họ nói thế là gì,
nhưng nghĩ rằng nên trở lại đón họ thì hơn. Anh nắm lấy một
cái chèo, chèo về phía bọn người kia. Cả bọn nhảy bừa vào
thuyền, và chưa thốt được một lời nào thì anh đã bị trói chặt hai
tay bằng một sợi giây thừng rồi.
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”Hành động xấu xa của mày sẽ làm cho mày mất mạng,” họ nói - ”May mà bọn tao đã bắt được mày.”
Chẳng có gì khác hơn là một sự giết người, mà người ta gán
cho anh. Người ta tìm thấy Morten bị giết với một ngọn dao
đâm vào cổ. Một ông đánh cá có trông thấy Jorgen đi đến nhà
Morten vào tối hôm qua. Không phải lần đầu Jorgen đã đưa
con dao lên trước mặt Morten, ai cũng thấy vậy. Vậy anh là kẻ
giết Morten, bây giờ chỉ có bắt nhốt anh vào một nơi chắc chắn
thôi. Ringkjøbing là nơi thường dùng vào việc ấy, nhưng xa
quá, ngọn gío tây lại quá lạnh, phải đến nửa giờ mới qua được
vịnh, đến sông Skjærumaa, từ đó chỉ còn nửa dặm nửa là đến
Norre - Vosborg, đến một tòa nhà chắc chắn, với hào lũy xung
quanh. Trong chiếc đò, có một người em của ông quản lý ngôi
nhà, ông ấy nghĩ rằng bọn người kia có thể tạm thời đưa Jorgen
vào một cái hầm có một bà bô-hê-miên ở, bà Margrethe to lớn,
trước khi bà bị xử tử.
Đoàn người lên bộ ngay tại chỗ ngày xưa có tòa lâu đài của
dũng sĩ Bugge, nơi đó Jorgen và cha mẹ anh đã đi qua để đến
dự đám tang, 4 ngày tốt đẹp nhất, sáng sũa nhất của thời thơ ấu
anh. Anh bị dẫn theo con đường ấy đến đồng cỏ Norre Vosborg, cây hương mộc vẫn còn đầy hoa, những cây bồ đề to
lớn đang tỏa mùi hương, anh tưởng như vừa mới hôm qua.
Trong chái ấy của tòa lâu đài, anh bị đưa xuống một bậc cấp
lớn, vào một cái hầm thấp, trần vòm. Chính từ đó, bà
Margrethe bị dẫn đến nơi thọ hình. Bà đã ăn 5 trái tim trẻ nít,
bà tưởng rằng chỉ ăn thêm 2 quả tim nữa là bà bay được, và có
thể thành vô hình. Trong tường, có một lỗ nhỏ thông hơi,
không có tấm kính che. Những cây bồ đề thơm ngát bên ngoài
không thể đưa vào hầm một tí mát mẻ nào, tất cả đều lạnh và
ẩm mốc trong hầm. Chỉ có một tấm ván làm giường, nhưng
một lương tâm yên ổn là một cái gối dịu mềm, Jorgen có thể
nằm ngủ yên lành.
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Cánh cửa nặng nề bằng gỗ được đóng lại, một thanh sắt
khóa chặt lại, nhưng con quỹ Phạm Nhan của lòng dị đoan có
thể lòn qua lỗ khóa trong tòa lâu đài cũng như trong túp lều của
ông đánh cá, và ngay tại đây, nơi Jorgen đang nghĩ về bà
Margrethe to lớn và những tội ác của bà. Bà đã chất đầy phòng
này với những ý nghĩ của bà, cái đêm trước ngày bị hành tội.
Jorgen nhớ lại những tà thuật đã diễn ra ở đây, vào thời Lảnh
Chúa Svanwedel ở nhà này, anh biết rõ câu chuyện con chó giữ
nhà trên cầu, mỗi buổi sáng người ta thấy nó bị treo lên lan can
cầu bằng chiếc xích cổ. Những điều ấy làm cho Jorgen lạnh
xương sống, nhưng dù sao vẫn có một tia sáng mặt trời chiếu
vào, đi vào lòng anh, đó là ký ức của cây hương mộc và các
cây bồ đề trổ bông.
Ở đó không bao lâu, anh được dẫn đến Ringkjøbing, ngục tù
ở đó cũng khắt khe không kém.
Thời đại ấy không phải là thời đại của chúng ta. Đời sống kẻ
nghèo rất là khó khăn. Các nông trại và làng mạc chưa được
giải thoát khỏi ách khắc nghiệt của các vị Lảnh chúa trong các
tòa lâu đài mới, và dưới chế độ ấy, bọn đánh xe và bọn tôi tớ
của các vị ấy đã là các ông thẩm phán của pháp đình, sẳn sàng
tịch thu tài sản và trói những kẻ nghèo khổ đánh đập, chỉ vì
một lỗi nhỏ. Các cột trụ để buộc, đánh người, ngày nay còn dấu
vết lưu lại.
Ở xứ Jylland, xa kinh đô Kjøbenhavn và xa xã hội sáng
suốt, và những người cầm quyền công bằng, luật lệ lắm lúc tùy
hứng, vì vậy mà việc xét xử của Jorgen bị kéo dài mãi.
Trong ngục tù, thật là lạnh lẽo, bao giờ mới hết? Vô tội, anh
bị vứt vào nổi thống khổ cùng cực, đó là số phận của anh! Anh
có thì giờ nghĩ đến cái số phận hẩm hiu mà anh phải chịu đựng
trong đời này, vì sao anh phải như vậy?
Phải, mọi sự sẽ được sáng tỏ trong ”cuộc đời khác” đang
chờ đợi mình chắc chắn! Lòng Tin ấy đã in sâu vào lòng anh,
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ngay từ túp lều nghèo nàn kia. Lòng Tin ấy, trong cuộc sống
sang giàu dưới mặt trời Tây Ban Nha, đã làm rạng rỡ tâm tư
của mẹ anh, Lòng Tin đã đem đến cho anh ngay trong sự lạnh
lẽo và tối tăm này, một tia sáng hy vọng, và rồi nhờ ơn Chúa,
không bao giờ Chúa làm cho ta thất vọng.
Những cơn dông mùa xuân đã báo hiệu. Tiếng ầm ầm của
biển Bắc Hải từ mấy dặm xa vang vào sâu trong đất liền,
nhưng chỉ lúc nào cơn dông đã chấm dứt. Tiếng cơn dông vang
ầm ầm như tiếng hàng trăm chiếc xe chở nặng đi trên con
đường khô cứng, tiếng âm vang tràn vào trong các hang động.
Trong ngục tù, Jorgen cũng nghe tiếng ầm ầm ấy, đó là một sự
giải trí cho anh. Không có một điệu nhạc nào ngày xưa đã đi
sâu vào lòng anh hơn là điệu nhạc ấy, điệu nhạc của biển động,
biển bông lung, biển đem ta đi khắp thế giới, làm cho ta bay
lên với gió, và trên mặt biển ta đi đâu đều mang theo cái nhà
của ta, như con sên ốc vậy. Lúc nào người ta cũng ở trên đất
của ta, trong nhà của ta, dù là ở xứ lạ.
Anh lắng nghe tiếng ầm vang ấy, và trong khí ức anh cũng
có tiếng vang ầm ầm của tư tưởng! ”Tự do! Tự do! Ối! hạnh
phúc của sự tự do, dù dưới chân chẳng có giày, trên lưng chỉ có
tấm áo chắp vá bằng xơ đay!”. Lắm lúc ý nghĩ ấy làm anh sôi
sục, anh nắm tay đấm vào tường.
Tuần này rồi tháng khác, một năm tròn trôi qua, thế rồi
người ta bắt được một tên vô loại, Niels, tên ăn trộm, được hổn
danh là ”tên lái ngựa”, và rồi những ngày tốt đẹp lại đến, sự bất
công đối với Jorgen đã thấy rõ ràng.
Về phía Bắc vịnh Ringkjøbing, tại nhà một kẻ nông phu
nghèo, chủ một cái quán nhỏ, vào một buổi trưa, trước hôm
Jorgen ra đi, tên ăn trộm ấy, Niels, có gặp Morten. Sau vài
chén rượu, chưa đủ để làm cho ai nóng mặt, nhưng Morten đã
chếnh choáng ăn nói lung tung. Anh nói tràng giang đại hải, kể
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rằng anh đã mua một ngôi nhà, và sẽ cưới vợ, và khi Niels hỏi
về số tiền mua nhà, Morten kiêu căng vổ vổ vào túi:
”Tiền đó ở chỗ nó đang nằm đây!”
Sự khoe khoang ấy làm cho Morten thiệt mạng. Khi Morten
ra đi, Niels đi theo, đâm một con dao vào cổ, lấy hết số tiền,
không còn một đồng nữa.
Câu truyện được phanh phui rõ rệt. Chúng ta chỉ cần biết
Jorgen được tha ra, nhưng anh đã được gì để đền bù lại tất cả
nổi thống khổ anh đã chịu đựng trong một năm trời, ở trong tù,
lạnh lẽo, cô đơn? Người ta nói với anh rằng, anh đã may mắn
vô tội, bây giờ anh có thể đi đâu thì đi. Ông Thị Trưởng cho
anh 10 đồng làm lệ phí, nhiều người dân trong thành phố cho
anh rượu bia và đồ ăn. Cũng còn có những con người tốt đấy
chứ! Không phải ai ai cũng ”lột da, chặt khúc và đem vào lò
nướng” cả. Người tốt bụng nhất, là ông thương gia Brønne, ở
Skagen, Jorgen đã có ý muốn vào giúp việc cho ông năm
ngoái, hôm anh được tha ra thì ông lại có việc đến
Ringkjøbing. Ông biết được chuyện của anh, ông là người có
lòng tốt, ông liền hiểu nổi khổ cực của Jorgen, muốn giúp cho
anh, hơn nữa muốn tỏ cho anh biết rằng cũng còn những con
người tốt.
Jorgen bây giờ đã từ nhà tù, ra chỗ tự do, vào cõi của Trời,
của sự từ tâm, của những tình cảm tốt đẹp, hừ, anh sẽ được một
kinh nghiệm: không có một ly rượu đắng nào, mà con người
đàng hoàng buộc kẻ đồng loại phải uống, huống hồ là Chúa,
Chúa đầy nhân ái, đâu có buộc ai như vậy?
Ông thương gia nói:
”Hãy quên tất cả mọi sự, chôn hết đi! Hãy gạch một gạch
thật đậm trên cái năm vừa qua. Hãy đốt lịch đi, và hai ngày sau
đây, chúng ta sẽ đi về xứ Skagen, yên lành, sung sướng và đẹp
đẽ. Người ta nói đó là một nơi hiu quạnh, thật ra đó là một mái
nhà, với cửa sổ mở ra trên cõi đời rộng lớn.”
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Cuộc du hành thật là đẹp! Như là thở lại được! Ra khỏi cái
lạnh của ngục tù, vào trong nắng ấm của ngày trời! Truông cỏ
trải dài, đầy cây rành chổi đâm hoa, anh mục đồng ngồi trên
ngôi mộ chiến sĩ, thổi ống sáo làm bằng một cái xương cừu. Bà
Tiên Morgena, ảo ảnh đẹp đẽ của sa mạc, hiện hình ra, cùng
với làn sương khói uốn lượn trên không trung mà người ta gọi
là ”Loke đang dẫn bầy súc vật của ông đi”.
Đi lên hướng vịnh Limfjord, hai người phải đi qua xứ người
Vendel, ngả Skagen, nơi bọn ngưoơi râu dài, bọn Langbarder
đến di cư từ xưa. Dưới thời Vua Snio, vào hồi đói kém, tất cả
trẻ con và người già cả đều bị giết sạch, lúc ấy bà quý phái
Gambaruk, sở hữu chủ đất đai ở phía trên, đề nghị rằng nên cho
bọn trẻ con rời xứ sở ra đi. Jorgen biết chuyện ấy, sự hiểu biết
của anh hạn chế đến mức đó thôi, và nếu anh không biết xứ
người Longbarder phía bên kia dãy cao sơn Alperne, anh cũng
hiểu xứ ấy giống như thế nào rồi, vì chính anh lúc còn là đứa
con nít, cũng đã ở phía nam Tây Ban Nha. Anh còn nhớ những
đống trái cây, và hoa lựu đỏ, tiếng rù rì và tiếng chuông nhà thờ
lớn trong cái thành phố như tổ ong kia, nhưng không có nơi
nào đẹp đẽ hơn xứ sở của mình, chính ở Đan Mạch Jorgen mới
cảm thấy là quê hương của anh.
Rồi, họ đến Vendilskaga, tiếng gọi của Skagen theo cổ ngữ
Na Uy và các đảo. Trên hàng dặm, ruộng và đồi cát xen kẻ
nhau, trải dài thành phố Skagen cũ, chiếm gần hết phần đông
và tây của thành phố Skagen ngày nay, gần ngọn hải đăng trên
”mũi nhọn” của phần đất. Cũng như ngày nay, nhà và nông trại
ăn sâu những ngọn đồi cát lưu động, nơi đó rất hoang vu gió
lộng, cát bay, và các thứ chim hải âu, chim én biển, thiên nga
hoang, kêu inh ỏi làm điếc tai. Cách 10 cây số về phía tây nam
”mũi nhọn”, là Høien hay là Skagen cũ, ông thương gia Brønne
ở đó, và Jorgen sẽ sống ở đó. Ngôi nhà sơn hắc ín, những căn
nhà phụ đều có các mái làm bằng một thân tàu lật ngược.
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Người ta góp nhặt các mảnh vụn của thuyền bị đắm để làm một
cái chuồng heo. Không có hàng rào, vì có gì mà phải rào đâu,
nhưng trên nhiều sợi giây, người ta treo chồng chất những con
cá mổ bụng rồi, để phơi gió cho khô. Trên suốt dãi bờ biển, các
thứ cá mòi chất đống, đã có mùi thối. Lưới vừa tung vào bể, thì
đã kéo lên vô số cá mòi, nhiều đến nổi phải vứt trả ra biển, hay
là để cho thúi đi.
Vợ và con gái của ông thương gia, những người nhà vui
mừng chạy ra đón ông chủ nhà vừa về, họ bắt tay nhau, cười
nói vui vẻ, và cô con gái có bộ mặt và cặp mắt thật là đẹp!
Ngôi nhà trông xinh xắn và rộng lớn. Bửa ăn dọn toàn cá, có
thứ cá đặc biệt chỉ có Vua mới dùng, và rượu làm ra từ các
ruộng nho ở Skagen, nghĩa là biển lớn, trong cơn bão tố, đã đưa
tấp vào bờ những thùng nho đã ép, hoặc những chai rượu, dân
làng vớt lên dùng.
Khi bà mẹ và cô con gái biết Jorgen là ai rồi, và biết cả
những nổi khổ cực của anh trong thời gian anh bị bắt giam, dù
anh là vô tội, hai mẹ con nhìn anh với hai cặp mắt dịu hiền,
nhất là cô con gái, cô Clara xinh đẹp kia.
Jorgen đã có một gia đình đầm ấm, điều ấy làm cho lòng
anh dịu lại, anh đã chịu bao nhiêu thử thách cay đắng rồi, cả
đến sự chua xót của tình yêu, có thể làm cho lòng anh rắn lại
hay mềm đi. Lòng của Jorgen hãy còn hiền lành, anh còn quá
trẻ, ở cõi lòng ấy vẫn còn một chỗ cho người nào đó, cũng may
mà cô Clara cần phải lên tàu trong ba tuần sau, để đến thăm bà
cô ở Christianssand, nước Na Uy, và ở lại đó suốt cả mùa đông.
Ngày chúa nhật trước khi cô Clara ra đi, cả nhà đến thánh
đường để cầu nguyện. Ngôi nhà thờ to lớn lộng lẩy, dân Ê Cốt
và Hòa Lan đã lập ra nhà thờ ấy, từ bao nhiêu thế kỹ trước, ở
cách xa thành phố ngày nay chẳng bao nhiêu. Ngôi nhà thờ đã
hơi cũ nát, con đường đi lên nhà thờ lại phủ lớp cát dày, đi lên
rất khó nhọc, nhưng mọi người đều vui vẻ chịu đựng để được
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lên đến đền của Chúa, hát thánh ca và nghe thuyết giáo. Cát
bay lên đến trên đầu bức tường rào nghĩa địa, nhưng người ta
vẫn còn giữ được các ngôi mộ khỏi bị vùi lấp trong cát.
Đây là ngôi nhà thờ lớn nhất ở phía bắc vịnh Limfjorden.
Thánh Mẫu Maria, có vương miện bằng vàng trên đầu, và Chúa
Giê Su trên tay, trông như còn sống ở trên bàn thờ. Những ông
Thánh Sứ được chạm hình vào trong chỗ ca đội, và ở trên cao,
có hình các vị Thị Trưởng và cố vấn của Skagen, cùng với ấn
tín của họ. Ghế thuyết giáo được chạm trổ. Mặt trời chiếu lên
ngọn đèn treo bằng đồng láng bóng, và chiếu lên trên chiếc tàu
nhỏ xíu treo trên vòm phòng.
Jorgen cảm thấy tràn ngập một sự linh thiêng còn tính cách
trẻ con, như lúc còn bé, anh đi vào ngôi nhà thờ lộng lẩy ở Tây
Ban Nha, nhưng ở đây, anh có cảm tưởng anh là dân của bản
xứ đạo.
Sau khi nghe thuyết giáo, đến lúc làm lễ ban Thánh Thể,
cũng như mọi người, anh nhận được bánh và rượu, và bổng
thấy mình quỳ bên cạnh cô Clara. Tâm hồn anh đều hướng cả
về Chúa, và Thánh Lễ, nên chỉ lúc đứng lên, anh mới thấy
người bên cạnh anh là ai. Anh thấy trên má cô có nước mắt.
Hai ngày sau, cô đi Na Uy. Jorgen làm việc trong nhà, hoặc
đi lưới cá, có rất nhiều cá, vào thời đó nhiều hơn thời này.
Từng đoàn cá biển nổi lên thành từng đường ánh sáng trên biển
đen, vào các đêm tối trời. Có loại cá kêu thành tiếng ầm ừ, thứ
mực la lên khi bị rượt đuổi. Cá không câm như người ta nói
đâu, và Jorgen còn câm hơn cá về những điều anh giữ lại trong
lòng, nhưng rồi có ngày phải nói ra.
Mỗi ngày chúa nhật, anh đến nhà thờ, nhìn lên tượng Đức
Mẹ, mẹ của Chúa Giê Su, trong bức tranh treo trên bàn thờ, và
anh cũng nhìn đến chỗ mà cô Clara đã quỳ bên cạnh anh, anh
nghĩ đến sự tử tế mà cô đã đối xử với anh.
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Mùa thu đến, với mưa lẩn tuyết, nước đọng lại, mặt nước
đầy rẫy những miếng đá tuyết nhỏ, trên đất của thành phố
Skagen, cát không thể hút hết những tấm tuyết ấy, nên người ta
phải lội qua, hay đi bằng thuyền. Giông tố làm tấp tàu này đến
tàu khác vào các bãi cát ngầm nguy hiểm của bờ biển, có cả
bão tuyết và bão cát, cát chất chồng quanh các ngôi nhà, đến
nổi người ta muốn ra khỏi nhà, phải đi qua ống lò sưởi, điều ấy
chẳng có gì là lạ trong thành phố này.
Trong phòng đóng kín, thấy ấm cúng nhiều, thân rành chổi
và mảnh ván vụn của các tàu chìm vỡ, nổ lốp bốp, ông thương
gia đọc to lên những câu chuyện lịch sử xưa. Ông đọc truyện
ông Hoàng Tử Hamlet của xứ Đan Mạch, hồi ông ấy đi từ nước
Anh, đổ bộ lên gần chỗ này, ở Bovbjerg và đánh một trận lớn.
Mộ của vị Hoàng Tử ấy chỉ ở 5 dặm cách nơi ông câu lươn ở.
Hàng trăm ngôi mộ chiền sĩ rải rác trong truông cỏ, trông như
một nghĩa địa to lớn. Ông thương gia Brønne cũng có đến
viếng mộ của Hamlet. Ngày xưa, người ta nói đến chuyện thời
xưa, đến người Anh, người E Cốt, và Jorgen hát bài ”Ông
hoàng con Vua nước Anh”, và chiếc tàu kỳ diệu trang bị lộng
lẩy:
”Chiếc tàu bọc vàng từ đầu đến cuối,
Lời của Chúa cũng được in vào đó,
Về phía mũi tàu mang một bức tranh sơn,
Hoàng tử ôm người đẹp trong vòng tay”
Đoạn ấy, Jorgen hát lên với hết tâm hồn, mắt anh lóng lánh
lên. Thật ra thì cặp mắt ấy đã đen và sáng ngay từ lúc mới sinh
ra.
Trong nhà có đủ, đọc sách, hát, đầy đủ vật thực và tiện nghi,
đúng là một cuộc sống gia đình, kể cả bầy gia súc, tất cả đều
sạch sẽ gọn gàng. Chạng chén bát trơn láng với dĩa bát chùi
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sạch, trên trần treo từng dãy thịt ướp mặn, và thực phẩm mùa
đông đầy rẫy. Sự kiện ấy ngày nay còn thấy trong các gia đình
đông đảo và giàu có của người dân bờ biển phương tây. Thực
phẩm dồi dào, con người sạch sẽ duyên dáng, khôn ngoan và
vui tánh. Vào thời chúng ta, người dân đã giàu hơn lên, lòng
hiếu khách cũng mở ra trong nhà họ, cũng như trong các lều
vải xứ Ai Cập.
Trừ 4 ngày vào tuổi nhỏ, anh đi dự lễ tang ra, chưa có lần
nào anh sống được thoải mái hơn thời gian anh ở đây, dù cô
Clara vắng nhà, nhưng không vắng ở lòng anh, hoặc ở lời nói
anh.
Vào tháng tư, một chiếc tàu sẽ đi Na Uy, Jorgen sẽ đi theo.
Anh rất sung sức, to con, - vợ ông Brønne nói, nhìn anh cũng
thích thú.
”Và cả bà nữa,” - ông thương gia già nói - ”Jorgen đem theo
sự linh động cho các buổi đêm chờ ngủ vào mùa đông, và cho
bà mày nữa. Năm nay, bà mày trẻ ra, đẹp ra! Thật ra, lúc trước,
bà là cô gái đẹp nhất ở Vosborg, nói thế cũng chưa đủ, vì tôi
thấy bọn gái ở Vosborg thảy đều đẹp nhất.”
Jorgen không nói gì, im lặng là tốt hơn, nhưng anh nghĩ đến
cô gái Skagen mà anh sắp đi tàu đến gặp. Tàu neo lại ở
Christianssand, Jorgen đã đến đó theo ngọn gió thuận, trong
nửa ngày.
Một buổi sáng, thương gia Brønne đến chân hải đăng ở
Skagen cũ, gần ”mũi nhọn”. Than của chiếc phà quay đã tắt hết
từ lâu, mặt trời đã lên cao, khi ông đến tháp, 5 cây số cách mũi
đất, những bãi cát ngầm trải dài dưới nước. Ngày hôm ấy, có
nhiều chiếc tàu qua lại trước mặt họ, và trong đoàn tàu ấy, ông
tưởng thấy qua ông nhòm, chiếc ”Karen Brønne”, - đó là tên
chiếc tàu của ông - Chiếc tàu ấy, quả thật của ông, và đang đi
tới. Clara và Jorgen ngồi trên sàn tàu, chiếc hải đăng và các
tháp của Skagen đã hiện ra trước mặt hai người, như một con
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cò và con thiên nga trên biển xanh. Clara ngồi gần mạn tàu,
trông thấy các đồi cát đến gần lần lần. Nếu gió cứ được như thế
này, thì hai người sẽ về đến nhà trong một nửa giờ thôi. Càng
gần nhà, và niềm vui - họ càng đến gần cái chết và nổi kinh
hoàng của nó.
Một tấm ván tàu bị vỡ, nước ào vào, thủy thủ vội vã trét tàu
và tát nước, trương tất cả buồm lên, và treo cờ cấp cứu. Chiếc
tàu còn ở ngoài 10 cây số, có nhiều tàu đánh cá quanh đó,
nhưng còn xa, gió thổi về phía bờ biển, thủy triều cũng thuận,
nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, chiếc tàu chìm xuống, Jorgen ôm
chặt Clara trong cánh tay phải.
Cô nhìn vào mắt anh, với một cái nhìn khó tả, khi anh ôm cô
nhảy xuống biển. Cô la lên một tiếng, nhưng cô có thể yên
lòng, anh không bao giờ buông cô ra đâu.
Bài hát nói:
”Về phía mũi tàu mang một bức tranh sơn,
Hoàng tử ôm người đẹp trong vòng tay”.
Jorgen đã làm như thế trong giờ nguy nan và khủng khiếp.
Anh đem tài bơi lội anh ra áp dụng, anh bơi bằng một tay và
một chân, tay kia anh ôm chặt lấy cô gái. Anh nằm nghỉ trên
mặt nước, hai bàn chân đạp đạp, anh làm mọi cử động anh đã
biết, để có đủ sức bơi vào bờ. Anh nghe cô gái thở dài, anh cảm
thấy thân hình cô rung lên, anh càng ôm chặt cô hơn. Một làn
sóng phủ lên cả hai người, một luồng nước nâng họ lên cao,
nước sâu và trong. Trong một phút chốc, anh tưởng thấy dưới
chân anh cả một bầy cá biển trơn láng, hay chính là con quái
vật khủng lồ sắp nuốt cô và anh. Một đám mây phủ bóng trên
mặt nước, rồi tia nắng mặt trời lại chiếu lên. Chim từng bầy
đông đảo bay trên đầu anh, vừa kêu inh ỏi. Bầy vịt hoang, nặng
nề và lửng thửng, thả trôi theo dòng nước, rồi hốt hoảng bay
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lên khi đến gần hai người đang bơi. Nhưng rồi sức anh giảm
dần, anh cảm thấy thế - Bờ biển còn cách đó đến hơn hai tầm
hải lý. Sau rồi, một chiếc thuyền đến gần cấp cứu - nhưng anh
bổng thấy dưới nước, nổi lên một mặt người trắng bệch, đôi
mắt đứng tròng - một làn sóng xô tới, mặt người ấy xáp lại gần
- anh đụng vào một cái gì thật mạnh, rồi tất cả tối om, anh
không còn biết gì nữa.
Trên dãi cát ngầm, có một chiếc tàu chìm, mặt biển khỏa
lấp, khuông mũi tàu trắng xóa chống lên cái neo sắt, đầu nhọn
neo sắt nhô lên mặt nước, Jorgen bị dòng nước cuốn đi, đã va
chạm vào mũi nhọn ấy. Anh chìm lỉm xuống nước, mang theo
cô gái, và rồi anh mất hết tri giác. Làn sóng tiếp theo lại đưa
hai người lên, anh và cô gái. Bọn người đánh cá vớt họ lên, đặt
nằm trên một chiếc thuyền. Máu chảy trên mặt Jorgen, trông
anh như đã chết, nhưng anh vẫn còn ôm chặt lấy cô gái, phải
gở mạnh cánh tay và bàn tay anh ra, mới tách được cô gái khỏi
vòng tay anh. Cô nằm bất động, mặt trắng bệch, cô được nằm
dài trong thuyền, thuyền đi vào đất liền, trong vịnh Skagen.
Người ta dùng đủ mọi cách để làm cho cô Clara tỉnh lại,
nhưng cô đã chết thật rồi. Jorgen đã ôm một xác chết, đã bơi lội
đến kiệt sức cho một người đã chết.
Jorgen còn thở, người ta mang anh vào một ngôi nhà gần
đồi cát nhất, một ông xem như là bác sĩ giải phẩu, và cũng là
thợ rèn và tiểu thương gia, cũng có mặt tại đó. Ông buộc lại vết
thương của Jorgen, trong lúc chờ đợi ngày mai đưa anh đến bác
sĩ ở Hjørring.
Thần kinh hệ của Jorgen bị tê liệt, anh nói mê nói sảng, la
hét dữ dội, nhưng qua đến ngày thứ ba, anh rơi vào trạng thái
hôn trầm, mạng sống của anh như còn treo đầu sợi chỉ, ông bác
sĩ nói rằng, anh chết đi là hơn, đó là điều nên mong cho Jorgen.
”Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa xin cho anh đừng sống
nữa! Sống, anh chẳng còn ra là một con người nữa.”
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Nhưng cuộc đời không tha cho anh, sợi chỉ không bị đứt,
nhưng chỉ cái ký ức của anh đã mất hẳn, tất cả mọi hoạt động
của trí óc bị cắt đứt, đó là một điều khủng khiếp, anh chỉ còn là
một cái thân sống, sức khỏe lần lần trở lại.
Jorgen vẫn ở trong nhà của ông thương gia Brønne, ông già
nói:
”Nó bị như thế này, là vì nó cố gắng cứu con gái mình, bây
giờ nó là con trai mình.”
Người ta gọi Jorgen là ”thằng đần”, nhưng chữ ấy không
đúng, anh như một nhạc khí mà tất cả giây đờn đều bị lỏng,
không rung lên được nữa - chỉ một lát, vài phút thôi, các sợi
giây ấy có đủ sức để căng lên, và vang lên - những điệu nhạc
cũ, vài nốt nhạc - những hình ảnh hiện ra rồi mờ liền trong
sương mù - anh trở lại với đôi mắt mất tinh thần, trống rỗng.
Người ngoài trông như anh không đau khổ gì, mắt anh sâu
hoắm, không có tia sáng, trông như làm bằng thứ ve chai đen.
Mọi người nói:
”Tội nghiệp cho thằng đần Jorgen!”
Chính anh, từ trong bụng mẹ, đáng được hưởng một cuộc
đời giàu sang sung sướng, đến nổi ”nghĩ đến một cuộc đời sau
này là một sự kiêu ngạo, khinh mạn quá đáng”. Tin vào một
đời sau, lại càng kiêu mạn hơn nữa. Tất cả những năng lực to
lớn của tinh thần đều vô ích cả sao? Những ngày cực nhọc,
những nổi đau khổ và thất vọng đều dành cả cho anh. Anh là
một cây hành có hoa quý, bị bứng đi từ đám đất màu mỡ của
nó, và vứt vào đám cát để phải khô héo dần. Con người sinh ra
trong hình ảnh của Chúa không hơn được thế sao? Tất cả phải
chăng chỉ là một trò chơi may rủi? Không, Chúa là tình thương
bao la cần và muốn cho anh một sự đền bù nào đó trong cuộc
sống sau đời này, để đền bù vào những nổi đau khổ và thiếu
thốn mà anh đã phải chịu đựng trong đời này. ”Chúa rất tốt đối
với mọi người, lòng ưu ái của Chúa tỏ ra trong mọi hành động
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của ngài”. Lời nói trong bài thánh ca của David được bà vợ
ngoan đạo của ông thương gia nói lên với tất cả lòng tin và hy
vọng, bà cầu nguyện trong thâm tâm của bà, để xin Chúa sớm
gọi Jorgen về nước Chúa, để cho anh được đi vào ân sủng của
Chúa, vào cuộc sống vĩnh viễn.
Clara được chôn cất trong nghĩa địa đầy cát ngập lên đến bờ
tường, xem như Jorgen không hề hay biết gì về chuyện ấy, nó
không nằm trong vòng tư tưởng của anh, anh chỉ thỉnh thoảng
nhớ lại vài chi tiết, những mảnh vụn của thời đã qua. Chúa nhật
nào anh cũng theo gia đình đến nhà thờ, anh ngồi đó yên lặng,
hai mắt đờ đẩn. Một hôm, trong lúc nghe đọc Thánh thi, anh
thở dài một tiếng, hai mắt trở lại có thần, nhìn về phía bàn thờ,
ngay tại chỗ mà trước đây một năm, anh quỳ bên cạnh người
bạn gái đã mất, anh gọi tên cô, rồi mặt anh trở nên tái xanh,
như một tờ giấy, nước mắt anh chảy dài trên gò má.
Người ta phải vựt anh ra khỏi nhà thờ, anh nói anh vẫn
khoẻ, trông anh lúc ấy như chẳng có gì đau đớn, anh không nhớ
gì nữa, con người khổ sở, bị Chúa vứt đi! - Nhưng dù sao,
Chúa, đấng tạo hóa sinh ra ta, rất là công minh và từ ái, điều ấy
ai còn nghi ngờ được? Tim ta và lý trí ta đều công nhận: ”Lòng
từ ái của Chúa được thấy rõ trong mọi hành động của Ngài”.
Ở Tây Ban Nha, trong đám cây cam và cây liễu, những vòm
mái vàng được gội trong gió nhẹ ấm, nơi vang lên tiếng hát và
nhịp sanh, một ông già không con cái đang ngồi trong tòa nhà
lộng lẩy. Trên đường, hàng dãy trẻ con đi diễn hành với đèn
đuốc và cờ tung bay. Bao nhiêu của cải, ông già sẽ đánh đổi
với vài đứa con, con gái, cháu ngoại, đứa cháu ngoại có thể
chưa bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, và như vậy thì làm sao nó
thấy được ánh sáng của sự vĩnh viễn, của Thiên đường? Ôi!
đứa cháu khốn khổ!
Phải, đứa cháu khốn khổ! Vẫn còn là đứa con nít, mặc dù đã
trên 30 tuổi - Jorgen đã đến tuổi ấy ở Skagen cũ.
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Cát bay tấp vào trên các ngôi mộ ở nghĩa địa, đến tận chân
tường của nhà thờ, nhưng chính ở đó, gần những người chết đã
lâu, những người trong gia đình và người thân thích, nơi đó
mọi người muốn đuợc chôn cất. Thương gia Brønne và vợ ông
nghỉ ở đây, bên cạnh các con ông bà, dưới lớp cát trắng.
Đã vào đầu năm, thời tiết dông bão. Đồi cát bốc khói, biển
dâng lên những làn sóng lớn, chim từng bầy, như những đám
mây trong bão, bay vút như tên bắn trên các ngọn đồi cát, kêu
la inh ỏi. Những vụ đắm tàu xảy ra luôn trên các dãi cát ngầm ở
mũi nhọn Skagen, gần đồi cát Huusby.
Một buổi trưa, Jorgen ngồi một mình trong phòng khách,
một tia sáng chạy qua trí óc anh, anh cảm thấy lo âu, mối lo âu
lúc còn trẻ, đã từng bắt anh chạy đến các đồi cát và truông cỏ.
”Về nhà! về quê!” - anh la lên Không ai nghe tiếng anh. Anh ra khỏi nhà, đi đến đồi cát,
cát và đá nhỏ quất vào mặt anh, quay cuồng quanh mình anh.
Anh đi đến nhà thờ, cát đã lên đến tường, che lấp gần nửa các
cửa sổ, nhưng lối vào thánh đường được quét sạch. Cửa nhà
thờ không khóa, anh mở ra dễ dàng, và đi vào thánh đường.
Gió thổi mạnh và reo lên trên thành phố Skagen. Đây là một
cơn bão tố chưa bao giờ từng thấy. Một thời tiết kinh khiếp, và
trong lúc bên ngoài đều tối om, ánh sáng trong linh hồn của
Jorgen lại sáng ngời lên, không bao giờ tắt. Cái tảng đá nặng
anh thường mang trong đầu óc như đã nổ ra bay biến mất. Anh
tưởng như đàn phong cầm đang đánh nhạc, nhưng đó chỉ là
tiếng gầm thét của bão tố và biển lớn.
Anh ngồi trên một chiếc ghế, rồi thấy tất cả đèn đuốc đều
sáng lên, cái này thắp qua cái khác, trông rực rỡ hơn cảnh
tượng anh thấy ở Tây Ban Nha, rồi những chân dung các vị Thị
Trưởng và cố vấn xưa sống lại, ra khỏi bức tường, nơi các chân
dung ấy đã được treo lên từ bao năm nay. Tất cả đến ngồi trong
đội nhạc. Cửa lớn, và các cánh cửa nhà thờ mở ra, tất cả những
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người đã chết đi vào, trong bộ y phục lễ vào thời của họ, theo
tiếng âm nhạc êm dịu, họ đều ngồi cả vào ghế. Tiếng hát thánh
ca vang lên như tiếng sóng bể gầm, và cha mẹ nuôi già cả của
anh ở đồi cát Huusby cũng đến đó, có cả ông thương gia
Broøne và vợ ông nữa, và bên cạnh anh, cô con gái dịu hiền
xinh đẹp của họ, cô Clara, cũng có mặt.
Cô đưa tay cho Jorgen nắm, cả hai bước lên cấp nhà thờ,
đến chỗ hai người cùng quỳ năm trước. Vị Linh Mục đặt tay
hai người vào nhau, và chúc cho hai trẻ một cuộc đời đầy tình
ái - Rồi kèn vang lên một cách kỳ dị, như tiếng trẻ con, chứa
đầy ao ước, và chờ đợi. Tiếng kèn lớn lên như tiếng đại phong
cầm, đạt đến một hòa điệu thiêng liêng hào hùng, nghe rất thích
tai, mà lại có một sức mạnh làm vỡ tan các phiến đá trên ngôi
mộ. Chiếc tàu nhỏ treo trên trần chỗ nhạc đội, hạ xuống trước
mặt hai vợ chồng mới cưới, trở thành to lớn và lộng lẩy, với
các cánh buồm lụa, giây là vàng, neo bằng vàng đỏ, và mỗi sợi
giây đều bện bằng lụa, như đã nói trong bài ca cũ. Hai kẻ hôn
phối bước lên tàu, cả làng đạo đi theo. Trong tàu có đủ chỗ cho
mọi người, và cho mọi sự huy hoàng lộng lẩy. Tường và vòm
thánh đường nở hoa như cây hương mộc và cây bồ đề thơm
ngát, cánh và lá rung rung dịu dàng. Cây, cành, nhánh và hoa
nghiên mình xuống, rẽ ra, và chiếc tàu nổi lên, trôi trên biển cả,
và trong không trung, mỗi ánh sáng của nhà thờ trở thành một
ngôi sao nhỏ, gió nổi lên bài thánh ca, và tất cả mọi người đồng
hát:
”Vì tình yêu, vì sự sang cả huy hoàng! - ”Không một cuộc
đời nào bị đày đọa!” -”Niềm vui sung sướng! Hallelujah!”
Những lời ấy là lời cuối cùng của Jorgen trên cõi đời này,
sợi giây giữ lại linh hồn bất tử của anh bị đứt - trong ngôi nhà
thờ âm u, cơn bão tố đang tràn qua, làm bay lên từng xoáy bụi
cát, chỉ còn một cái xác chết.
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x
Sáng ngày mai, vào ngày chúa nhật, dân đạo và Linh Mục
đến làm lễ thánh. Mọi người rất khó nhọc để đi vào thánh
đường, lối vào bị cát chiếm lấp, và khi đến nơi, họ thấy có một
đống cát lớn tựa vào cửa thánh đường.
Linh Mục đọc một bài kinh ngắn, nói rằng Chúa đã đóng
cửa thánh đường, thì nên đi đến nơi khác, lập nên một thánh
đường khác.
Mọi người hát bài thánh ca, rồi ai về nhà nấy.
Không ai tìm ra Jorgen khắp cả thành phố, và trên các đồi
cát, họ tìm anh khắp cả. Sóng biển tràn vào đã kéo anh đi mất,
họ nói vậy.
Xác anh được chôn trong cái quan tài to lớn, ngay trong
ngôi thánh đường. Chúa, trong cơn bão tố, đã phủ đất trên quan
tài anh, đống cát lớn và nặng đè lên tất cả, bây giờ còn đó.
Gió cát đã lấp các vòm mái lộng lẩy. Cây bìm bìm và cây
hồng hoang mọc lên trên ngôi nhà thờ. Khách du lịch ngày nay,
đi đến cái tháp còn nổi trên mặt cát, như một phiến đá mộ uy
nghi, được thấy rõ từ mấy dặm xa. Không một ông Vua nào có
được ngôi đền to lớn nguy nga như vậy! Không còn ai đến
quấy rầy sự yên nghĩ của người đã chết, và cho đến nay, cũng
không ai biết anh nghỉ giấc ngàn năm nơi đó - Bão tố trong đồi
cát đã kể cho tôi nghe câu chuyện của anh.
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Ole, người gác tháp
( Taarnvægteren Ole )
”Trong cuộc đời, người ta đi lên rồi đi xuống, đi xuống rồi
đi lên! Tôi muốn lên cao hơn!” - Ole, người gác tháp nói - ”Lên
rồi xuống, xuống rồi lên, phần đông đều phải trải qua chuyện
ấy. Tựu trung, chúng ta thảy đều là những kẻ gác tháp. Phải
nhìn đời và mọi sự vật từ trên cao!”
Đó là ý nghĩ của Ole, con người của cái tháp, ông bạn gác
tháp thân thiết của tôi, một chàng thanh niên vui tánh và ồn ào,
lúc nào cũng như ruột để ngoài da, nhưng thật ra vẫn dấu kín
trong lòng nhiều điều quan trọng. Người ta nói, anh là con một
nhà giòng giống, con ông Cố vấn hội nghị, hay tương đương
như vậy. Anh ta có học, đã từng làm trợ giáo, phụ tá cho người
giữ đồ thánh, nhưng những điều ấy có ích gì đâu. Lúc anh còn
ở nhà ông giữ đồ thánh, anh hưởng được mọi tiện nghi khỏi
phải trả tiền. Lúc ấy, anh còn trẻ đẹp, như người ta kể lại. Anh
muốn có những đôi giày đánh xia bóng láng, nhưng ông giữ đồ
thánh chỉ cho anh thứ mỡ đánh giày, vì vậy hai người gây gỗ
nhau. Người này cho kẻ kia là biển lận, kẻ kia gọi người này là
phí phạm. Thứ xia đánh giày trở thành một mối hiềm khích, rồi
hai người xa nhau. Nhưng điều mà anh đòi hỏi ở ông giữ đền,
anh cũng đòi hỏi ở mọi người: một thứ xia láng bóng, và luôn
luôn anh chỉ được thứ mỡ đánh giày - anh liền từ biệt mọi
người, trở thành kẻ ẩn giả, nhưng vừa làm kẻ ẩn sĩ, vừa có
miếng ăn, ngay giữa một thành phố lớn, chỉ có thể tìm thấy ở
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trong cái tháp của nhà thờ. Anh lên ở đó, vừa đi dạo mát một
mình, vừa hút ống điếu. Anh nhìn xuống dưới, anh nhìn lên
trên, anh suy nghĩ, anh nói theo cách riêng về những điều anh
thấy hay chẳng thấy, những điều anh đọc trong sách hay trong
lòng anh. Tôi thường cho anh mượn sách đọc, những quyển
sách hay, và tánh con người thường lộ ra trong điều họ ưa
thích: anh không ưa những quyển sách tiếng Anh, mà các bà
giữ em thích đọc, anh nói vậy, cũng không thích tiểu thuyết
Pháp, đầy đủ làn gió và thân cây hồng, không, anh muốn đọc
những quyển tiểu sử, và sách viết về những kỳ quan của thiên
nhiên. Tôi đến thăm anh, ít nhất mỗi năm một lần, thường thì
ngay sau lễ Nguyên Đán. Những lúc ấy, anh thường có vài ý
nghĩ về sự thay đổi thời tiết.
Tôi sẽ kể lại hai cuộc viếng thăm ấy, tôi sẽ nhắc lại đúng
những lời anh nói, được chừng nào hay chừng ấy.
Cuộc viếng thăm lần đầu
Những số sách tôi cho anh mượn lúc sau này, quyển nói về
đá cuội làm cho anh vừa lòng và thích thú nhất. Anh nói:
”Phải, những viên đá cuội ấy, là những vật cổ xưa nhất,
người ta bước lên trên chúng mà không nghĩ đến điều ấy!
Chính tôi đã làm như vậy, trên đồng ruộng và trên bờ bể, ở đó
người ta thấy vô số đá cuội. Người ta đi trên những tảng đá lót
đường, dấu tích của thời xa xưa! Tôi cũng làm như vậy. Mỗi
tấm đá lót đường làm cho tôi kính trọng vô cùng! Cám ơn anh
về quyển sách này, nó làm cho đầu óc tôi chú trọng vào đó, và
vứt ra ngoài những tư tưởng và tập quán cũ rích, sách này làm
cho tôi càng thích đọc những quyển tương tự như vậy.
Câu chuyện của quả đất dù sao cũng hơn tất cả mọi tiểu
thuyết khác. Thật là tiếc không đọc được những đoạn đầu, vì
các đoạn ấy đều viết bằng một thứ chữ mà chúng ta không đọc
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được. Phải đọc trong những tầng lớp đất, trong sỏi, trong các
thời đại của quả đất, và các nhân vật của động tác chỉ xuất hiện
vào phần thứ sáu của sách, ông Adam và bà Eva. Kể ra cũng là
quá chậm đối với phần đông bạn đọc, họ muốn thấy nhân vật
ngay từ đầu câu chuyện. Đối với tôi, điều ấy chẳng quan hệ gì.
Quyển sách ấy là cả một kỳ quan, và tất cả chúng ta đều có mặt
trong đó. Chúng ta rung rúc và cào gãi ở một chỗ luôn luôn,
nhưng cái quả cầu tròn vẫn quay mà không làm cho bể trào lên
mình chúng ta. Cái vỏ mà chúng ta đi trên đó rất vững, ta
không thể xuyên qua được. Đó là câu chuyện của hằng triệu
năm đi luôn một mạch. Cám ơn về quyển sách và các viên đá
cuội. Đó là những chàng trai tráng, biết kể chuyện, khi chúng
biết chuyện nào. Có phải là thích thú không, khi thỉnh thoảng
người ta trở lại như vậy, một con số không, khi người ta đã
đứng chỗ rất cao như tôi, và nghĩ lại rằng tất cả chúng ta, kể cả
những người có thứ xia láng bóng, tất cả đều là những con kiến
một phút trên cái đống gọi là quả đất, dù chúng ta là những con
kiến có huy chương, những con kiến sang cả và cao cấp. Mình
thấy rất hổ thẹn với tuổi trẻ của mình, bên cạnh những viên đá
cuội cổ kính hàng triệu năm kia.
Tôi đọc quyển sách này vào đêm cuối cùng trong năm, tôi bị
thu hút vào sách, đến nổi quên hết cái thú thường tình của tôi
trong đêm ấy, là theo dõi ”cuộc săn đêm về phía Amager”, à,
mà chắc anh chẳng biết gì về cuộc săn bắn ấy.
Cuộc chạy đua của bọn phù thủy cởi trên cái chổi, ai cũng
biết, cuộc đua ấy diễn ra vào đêm thánh Jean và đi đến vùng
quỹ sứ, nhưng chúng ta cũng có đoàn quân hung bạo, đến với
chúng ta vào thời đại của chúng ta, và cũng đi về phía Amager,
đi trong không khí vào đêm cuối năm. Chúng cỡi lên bút chì
hay bút lông ngỗng, bút sắt không mang nổi chúng, bút sắt
cứng quá. Tôi thấy cảnh tượng ấy mỗi đêm đầu năm mới. Tôi
có thể gọi tên từng người một, nhưng gây gỗ với chúng chẳng
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ích gì. Tôi không thích mọi người biết chúng chạy về Amger
trên các cán bút lông ngỗng của chúng. Tôi có một cô cháu gái,
vợ một anh chài lưới, cô ấy thường gởi đến ba tờ báo chạy
nhất, nhiều bài chưởi rủa. Cô ta cũng có được mời đến đó,
người ta cõng cô, vì cô không có bút lông ngỗng, và cũng
không biết cỡi ngựa. Cô kể lại chuyến ngao du ấy, một nửa
điều cô kể là sai bét, nhưng nửa kia cũng đủ rồi. Khi cô đến đó,
mọi người đang hát ca, mỗi vị khách đã viết sẳn một bài hát, và
hát lên bài ấy, vì bài ấy hay nhất. Tất cả đều như nhau, chỉ là
một âm điệu. Rồi họ gom lại thành từng tốp bạn bè, nói chuyện
nhảm ồn ào, có những chiếc chuông nhỏ thay phiên nhau đánh
lên, những chiếc trống nhỏ vang lên từng nhóm - Người ta làm
quen với những văn sĩ mà không thêm tên họ, nghĩa là bọn
người có xia mỡ thay vì xia láng. Có cả ông đao phủ thủ và tên
đầy tớ của ông, tên đầy tớ trông dễ sợ hơn, nhưng mọi người
không ai để ý đến nó, có cả anh vét bùn đánh đổ thùng bùn và
cho rằng ”tốt, rất tốt, rất quý!” - Giữa cuộc vui ấy, bổng hiện ra
một con cọp, một thân cây, một cành hoa lớn, một tai nấm to,
cả một mái nhà, đó là cái cột mỡ của đám người bệ vệ kia. Cột
này mang tất cả những gì nó đã tặng cho thế giới trong năm
vừa qua. Từ cột, bắn ra những tia lửa mạnh như cả ngọn lửa
lớn, đó là những ý nghĩ và tư tưởng vay mượn mà những người
kia đã đem dùng, và bây giờ lại bay phun ra như pháo bông.
Người ta chơi trò ”lửa cháy”, và những tên thi sĩ non chơi trò
”quả tim cháy!”.
Những người có chút ít trí óc bày ra làm những câu đố, đồng
âm dị nghĩa, đó là điều tương đối dễ chịu nhất. Những chữ sáo
ngữ vang lên như người ta lấy cái thùng rỗng đánh vào cánh
cửa, hay lấy tro than đánh vào thùng rỗng. Quả thật là vui thú!
- cô cháu gái nói - Kể ra thì cô cũng còn nói nhiều điều ác nữa,
nhưng cũng ngộ! Tôi không lập lại làm gì, con người phải là
người tốt, chứ không nên lý sự nhàm tai. Anh cũng hiểu rằng,
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một khi người ta đã biết về câu chuyện lễ lạc ấy, như tôi, thì
người ta chờ đợi cái đêm đầu năm, để trông thấy đoàn quân ôn
ào ấy bay lên vào những đêm như vậy lắm. Nếu trong một
năm, thấy thiếu đi vài người, thì những người khác đã thay thế,
nhưng năm nay, tôi không muốn nhìn bọn tân khách, tôi đi xa
họ, đi trên những sỏi đá, tôi trôi qua hàng triệu năm, và tôi thấy
ở trên các xứ bắc phương, những tảng đá lăn xuống, trên đám
tuyết, lâu trước lúc chiếc tàu của Noah đóng xong, tôi thấy
những tảng đá ấy rơi xuống sâu, rồi lại nổi lên trên dãi cát, một
dãi cát nổi lên trên mặt biển và nói: ”chỗ này sẽ là Sjælland!”.
Tôi thấy các tảng đá ấy trở nên nơi trú ngụ của thứ chim mà
chúng mình không hiểu thuộc giống nào, và thấy những ông
chúa cướp mà mình cũng không biết là ai nốt, cho đến lúc một
con dao gọt sạch lên những dấu hiệu bằng cổ tự bắc âu trên da
một cặp vợ chồng, nhờ đó mà cặp này đi vào lịch sử, còn tôi,
tôi lại đi ra khỏi lịch sử, trở thành con số không. Vài ba ngôi
sao băng rơi xuống, sáng lên, rồi trí óc tôi đi theo một dòng suy
tư khác - Anh có biết sao băng là gì không? Các nhà thông thái
cũng không hiểu được nữa mà. Tôi có ý nghĩ riêng của tôi về
ngôi sao băng, và đây là khởi điểm của ý nghĩ ấy: biết bao lời
cảm tạ và chúc lành đã kín đáo gởi đến cho kẻ nào đã làm được
một việc hay và đẹp! Lời cảm tạ không thành tiếng, nhưng nó
không bị mất đi! Tôi tưởng tượng nó được ánh sáng mặt trời
đón nhận, và tia sáng mặt trời đi xuống trên đầu người đã làm
điều hay và đẹp ấy, đi xuống một cách im lặng, bí mật, nhưng
hiệu quả. Nếu cả một dân tộc đã nói lên lời cảm tạ của họ,
trong hàng triệu thời gian, thì lời cảm tạ ấy đến như một bó hoa
trên mộ của người ân nhân.
Đối với tôi, tôi rất vui sướng khi trông thấy những vì sao
băng, nhất là vào trong đêm đầu năm, và tìm cho ra con người
đã nhận được bó hoa cảm tạ ấy. Cuối cùng một vì sao băng rơi
về phương tây nam: lời nguyện lành và cảm tạ gởi về biết bao
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nhiêu, bao nhiêu là người! Những người đó là ai? Tôi nghĩ rằng
vì sao ấy chắc chắn đã rơi trên eo biển xứ Flensborg, ở đó sông
Danebrog chảy trên các ngôi mộ của Schleppegrell, của
Læssøe và bạn bè của họ. Một vì sao rơi ngay trên đồng ruộng.
Ở Sorø, một đóa hoa trên quan tài của Holberg, đó là lời cảm tạ
của đám đông về những hài kịch rất hay của ông ấy.
Thật là một ý nghĩ lớn lao, một tu tưởng hay ho, khi biết
rằng một ngôi sao băng đã chọn rơi ngay trên mộ của mình. Nó
sẽ không rơi trên mộ tôi, không một tia mặt trời nào đến cám
ơn tôi, vì tôi chẳng có gì đáng được cảm tạ. Tôi không thể được
thứ xia láng, - Ole nói - số phận tôi trong cuộc đời là một thứ
xia mỡ.”

Cuộc viếng thăm thứ nhì
Vào ngày đầu năm, tôi đến tháp thăm anh Ole, Ole nói đến
ly rượu uống từ giọt cuối đến giọt mới, anh gọi một năm qua
bằng từ ngữ ấy. Tôi nghe anh kể chuyện về các cái ly, câu
chuyện cũng không phải là vô nghĩa:
”Khi đồng hồ đánh nửa đêm, vào đêm trừ tịch, mọi người
đều đứng lên quanh bàn, nâng ly rượu đầy, uống mừng năm
mới.
Người ta bắt đầu năm với ly rượu trên tay, đó là một sự khởi
đầu tốt cho những người nghiện rượu. Bắt đầu năm bằng cách
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đi ngủ sớm, là một sự khởi đầu tốt, cho kẻ lười biếng. Giấc ngủ
sẽ đóng một vai trò quan trọng trong năm, ly rượu cũng vậy.
Anh có biết thứ gì đựng trong ly không? - Ole hỏi - Có sức
khỏe, nổi vui vẻ, một nổi vui điên cuồng! Cũng có cả sự sầu
não, và nổi khổ cùng cực! Tôi đếm ly, dĩ nhiên tôi cũng đếm
trình độ các điều ấy đối với mọi hạng người khác nhau.
Anh thấy không, ly đầu, là ly của sức khỏe! Trong ly đã
mọc lên cây sức khỏe. Hãy treo cái ly lên sà nhà, và đến cuối
năm, anh có thể yên tâm ở dưới mái của sức khỏe.
Nếu anh lấy ly thứ nhì! - Ồ! từ ly ấy bay ra một con chim
hót véo von trong nổi vui vẻ vô tội, có thể người ta nghe và hát
theo nó! Đời đẹp lắm! Tôi không muốn ủ rủ âu sầu! Can đảm
lên, tiến lên!
Từ ly thứ ba, hiện lên một con người lùn tươi tốt, có cánh,
có thể gọi là một vị thiên thần nhi đồng, vì anh ta có dòng máu
của thủy thần, không phải để chọc ghẹo, mà để đùa cợt thôi.
Nó đứng lên sau lỗ tai mình, thổi vào tai một ý nghĩ ngộ
nghĩnh. Nó nằm vào tận dưới bao tử làm cho bao tử nóng lên,
và người ta trở thành con người lông bông, một thứ ”đầu dễ
thương”, theo lời bình phẩm của các cái đầu khác.
Trong ly thứ tư, không có cây, không có chim, không có anh
chàng vui tính, chỉ có sự giới hạn của trí tuệ, không bao giờ
nên đi qua cái giới hạn ấy.
Nếu lấy cái ly thứ năm, người ta sẽ khóc cho mình, người ta
sẽ cảm nhận một xúc động sâu xa và kín đáo, hay là một thứ
xúc động bồng bột khác. Từ trong ly, vọt ra một cách ồn ào,
ông Hoàng trong lễ giả trang, hay nói phiếm và vui tánh. Ông
sẽ lôi kéo anh, làm cho anh mất thể diện, nếu anh có chút thể
diện! Anh sẽ quên nhiều hơn thường lệ. Tất cả đều là vũ, ca, và
tiếng ồn ào! Các mặt nạ lôi kéo anh, và cô con gái của quỹ sứ,
bận áo mỏng bằng lụa, đi đến, tóc buông xả, thân hình kêu gợi!
Anh hãy gắng thoát thân ra, nếu có thể.
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Ly thứ sáu! - Ồ! Trong ly ấy, có chính quỹ satan, một con
người lùn nhỏ, ăn bận bảnh bao, nói năng lưu loát, rất dễ làm
mê hoặc người ta, rất dễ nhìn, hiểu anh rất rõ, cho anh có lý
trong mọi việc, người đó chính là anh. Quỹ satan ấy đến với
một cây đèn, để dẫn anh đến nơi nó muốn.
Có một câu chuyện huyền thoại về một ông Thánh, buộc
phải chọn lựa một điều trong bảy điều tội lỗi, ông Thánh chọn
điều mà ông cho là nhẹ nhất, sự nghiện rượu, và với điều ấy,
ông phạm luôn cả sáu điều ác kia. Con người và quỹ sứ trộn
lẫn máu vào nhau, và đó là sự chứa đựng trong ly thứ sáu, và
rồi tất cả những mầm xấu nẩy nở trong chúng ta, mỗi mầm mọc
lên như một hạt hắt giới trong kinh thánh, nở ra thành cây trên
cả thế giới, và phần đông chỉ còn có cách đi vào khuôn để được
đúc lại thôi.
”Đó là câu chuyện của các cái ly!” - Ole, kẻ giữ tháp, nói và câu chuyện ấy cũng truyền ra với chuyện thứ xia bóng và
xia mỡ! Tôi kể cho anh cả hai thứ chuyện ấy”.
Cuộc viếng thăm thứ nhì tại nhà của Ole là như vậy, nếu anh
muốn nghe các chuyện khác, thì cứ đến thăm –
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Một khúc trong chuổi ngọc
( Et Stykke Perlenor )
IỞ Đan Mạch, đường sắt hỏa xa chỉ chạy từ Kjøbenhavn đến
Korsør, chỉ là một khúc trong chuỗi ngọc, những viên ngọc rất
nhiều ở Âu châu, các viên quý nhất gọi là Paris, London, Wien,
Neapel - Nhưng nhiều người không gọi các thành phố lớn ấy là
nhưữg viên ngọc quý. Trái lại, viên ngọc quý của họ là những
thành phố nhỏ khiêm tốn, nơi quê nhà thật sự. Người thân của
họ ở các nơi đó. Lắm lúc, chỉ là một nơi chốn cô liêu, một ngôi
nhà núp sau hàng rào cây xanh, một chấm nhỏ bị khuất ngay
sau khi chiếc tàu hỏa chạy ngang qua.
Có mấy viên ngọc trong cái giây chuyền từ Kjøbenhavn đến
Korsør? Chúng ta hãy xem 6 viên, thường được các nhà du lịch
để ý đến, những kỹ niệm xa xưa, và cả một thi vị, trang điểm
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cho những viên ngọc ấy và làm cho nó rạng rỡ lên trong ý nghĩ
của chúng ta.
Bên cạnh ngọn đồi trên đó có tòa lâu đài của Vua Frederic
VI, nơi trú ở lúc thiếu thời của Oehlenschlåger, có một viên
ngọc lung linh, ẩn trong các khu rừng ở Søndermark, nơi đó,
người ta gọi là túp lều của Philemon và Baucis, nghĩa là ngôi
nhà của cặp vợ chồng già dễ thương, ông Rahbek với vợ ông là
Camma. Nơi đó, dưới mái nhà hiếu khách của cặp vợ chồng
này, đã đến tụ họp trong suốt một thế hệ, tất cả những nhân vật
đặc biệt về trí thông minh của kinh đô Kjøbenhavn, đó là nơi
trú ẩn của sự thông tuệ - đến ngày nay, cũng đừng nên nói: "Ồ,
mọi sự đã thay đổi!”. Không, bây giờ vẫn còn là nơi trú ẩn của
sự thông minh, là cái vườn ương lồng kính nuôi dưỡng thứ cây
gần mất giống ấy! Chồi hoa không đủ sức mạnh để nở ra,
nhưng cũng chứa đựng tiềm tàng những mầm mống của cánh
hoa và trái cây. Mặt trời trí tuệ chiếu sáng ở đó, đi sâu vào ngôi
nhà được ưu đải nhờ trí tuệ, làm cho ngôi nhà trở nên linh
động, đầy sức sống. Thế giới, quanh đó, dọi ánh sáng vào tận
chốn thâm sâu của linh hồn: túp lều của con người si ngốc, trên
đó lòng từ thiện trùm lên, là một thánh địa, một vườn ương
lồng kính, nuôi dưỡng thân cây mòn mõi, để một ngày kia,
được đem ra trồng trong ngôi vườn của Chúa, và sẽ nở hoa ở
đó. Những người trí óc kém cũng hội họp ở đây, nơi mà ngày
xưa những trí óc thông minh lớn lao đã hội lại, để trao đổi ý
kiến tư tưởng dâng lên cao vời - Ngọn lửa thiêng của các linh
hồn ấy đang dâng lên ở đây, trong túp lều của Philemon và
Baucis.
Thành phố của các lăng tẩm nhà Vua, ở gần ngọn suối
Hroar, nơi Roeskilde cổ kính, trước mặt chúng ta. Mũi tên gầy
cao của ngôi nhà thờ vươn lên trên thành phố, và ngắm mình
trong vịnh Isef. Chúng ta chỉ muốn tìm ở đây một ngôi mộ,
ngắm nó trong vẻ rực rỡ của một viên ngọc. Không, không phải
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ngôi mộ của bà Hoàng hậu uy quyền của Hợp quốc, bà
Margrethe - Không, trong nghĩa địa có bức tường trắng bao
quanh, có một ngôi mộ, một tảng đá khiêm tốn che đậy ông
Vua phong cầm, người đã canh tân nhạc tình ca, đang yên giấc
ngàn năm ở đó. Những huyền thoại xa xưa đã trở thành trong
tâm hồn ta những bản ca trong đó ”Làn sóng xanh cuồn cuộn”,
”một ông Vua ở tại Leire!”. Roeskilde, thành phố các lăng tẩm
nhà Vua, ta muốn nhìn vào viên ngọc của người, ngôi mộ
khiêm tốn trên đó có khắc trong phiến đá mộ, chiếc đàn tỳ bà
và cái tên Weyse.
Chúng ta đến Sigersted, gần thành phố Ringsted, lòng sông
ở dưới kia: lúa mì vàng mọc tại chỗ ngày xưa con tàu của
Hagbarth đổ bộ, gần gian phòng của Signelil. Ai không biết
huyền thoại của Hagbarth, bị treo cổ trên cây dẻ, và gian phòng
bị thêu cháy của cô bé Signe? Huyền thoại của tình yêu vạn
thắng.
”Sorø xinh đẹp, rừng núi bao quanh!”. Thành phố nhỏ của
các tu viện ló dạng qua những cây to bám đầy rêu. Thành phố
của viện Hàn Lâm với cái nhìn tuổi trẻ, nhìn ra trên mặt hồ,
đến con đường thiên lý, ở đó, người ta nghe tiếng chiếc máy
tàu hỏa thở phì phò khi nó chạy qua khu rừng.
Sorø, viên ngọc của nền văn học, chứa đựng nắm tro tàn của
Holberg! Như một con thiên nga to lớn trên bờ hồ sâu trong
khu rừng, tòa lâu đài khoa học sừng sững, và không xa đó bao
nhiêu, mắt chúng ta hướng về phía đó, một ngôi nhà nhỏ sáng
lên như ngôi sao trắng của khu rừng, trên đất rừng, từ trong
ngôi nhà ấy, những bài thánh ca vang dội lên khắp nước, cùng
những lời nói lên cho dân quê nghe để biết về quá khứ của
nước Đan Mạch. Rừng xanh với tiếng chim hót liên hệ mật
thiết với nhau, cũng như những cái tên Sorø và Ingemann.
Slagelse! - Cái gì ở đây chiếu sáng lên trong ánh ngọc? Đã
mất rồi, ngôi tu viện Antvorskov, đã mất rồi những gian phòng
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lộng lẩy của tòa lâu đài, đến cái chái lâu đài cô lập và bỏ phế,
cũng đã mất dấu! Dù sao, một kỹ niệm xa xưa còn lưu lại,
truyền đi, rồi truyền đi, một cây thánh giá bằng gỗ trên ngọn
đồi, ở đằng xa kia, ở đó vào thời huyền ký. Thánh Anders, vị
trụ trì ở Slagelse, đã thức giậy, và được mang đi đến thánh địa
Jerusalem chỉ trong một đêm thôi.
Korsør - người đã sinh ra ở đó, người đã cho chúng ta:
”chuyện phiếm lẩn lộn chuyện quan trọng,
trong tiếng hát của Knud Sjællandsfar”
(cha đẻ của xứ Sjælland)
Ôi! vị thầy của ngôn ngữ và trí tuệ, những bờ thành sụp đổ
của những thành trì bỏ phế, ở đây, là dấu tích cuối cùng của
ngôi nhà sinh trưởng của người.
Khi mặt trời lặn, bóng của các khúc thành sụp đỗ ấy trải dài
lên chỗ xưa kia là nơi dựng lên ngôi nhà ấy. Từ trên các tường
thành kia, nhìn về phía dãy đồi Sprogøe, người thấy, lúc người
”còn thơ ấu”, ”mặt trăng lẫn vào sau đảo”, và người đã hát lên
những câu thơ bất hủ, như người đã từng hát lên từ những dãy
núi ỡ Thụy Sĩ, người, con người đã đi qua hầu hết bản mê đồ
của thế giới, và đã thấy rằng:
”Không nơi nào, hoa hồng đỏ hơn,
Gai hồng không nơi nào nhỏ hơn,
Lông chim không nơi nào mềm mại hơn,
Bằng ở đây, nơi tuổi ấu thơ ta đã sống.”
Nhạc sĩ tuyệt diệu của tánh bất đồng, chúng tôi xén bện cho
ông chiếc vương miện bằng cây linh lan, chúng tôi vất vương
miện trên mặt biển, sóng sẽ mang nó đến vịnh Kieler, nơi bờ
biển đã chôn tro tàn của ông. Hoa linh lan mang đến cho ông
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lời chào của thế hệ mới, lời chào của Korsør, thành phố sinh
thành của ông - đến đó chuỗi dây ngọc tạm dứt.
II Bà tôi nói:
”Quả thật có một đoạn chuỗi ngọc từ Kjøbenhavn đến
Korsør”
Bà tôi đã nghe đọc những gì ta vừa nói đến - ”Đối với tôi,
đó là một chuỗi ngọc, từ 40 năm về trước. Lúc bấy giờ, chúng
ta chưa có máy chạy bằng hơi nước, chúng tôi phải đi bao
nhiêu ngày để vượt qua đoạn đường mà bây giờ các anh chỉ
cần có mấy giờ thôi. Đó là vào năm 1815, tôi mới 21 tuổi, một
lứa tuổi đẹp nhất! Nhưng 60 năm trôi qua, tuổi này cũng đẹp
lắm, lứa tuổi được thánh ân! - Vào thời thanh xuân của tôi, ồ,
đi đến Kjøbenhavn thật là khó khăn hơn bây giờ nhiều.
Kjøbenhavn là ”thành phố” đối với chúng tôi.
Sau 20 năm, cha mẹ tôi muốn trở lại để thăm thành phố một
lần, tôi đi theo cha mẹ tôi. Bao nhiêu năm chúng tôi nhắc nhở
đến chuyến đi ấy, rồi cuối cùng chúng tôi cũng đi được. Tôi
tưởng như một cuộc đời hoàn toàn mới, bắt đầu.
Cả nhà lo may vá và gói ghém áo quần, và trước khi ra đi,
biết bao nhiêu bạn bè đến từ biệt chúng tôi! Chúng tôi sắp làm
một cuộc du hành xa mà! Sáng sớm, chiếc xe có ghế dài của
cha mẹ tôi khởi đi từ Odense, từ trong các cửa sổ, bạn bè quen
biết của chúng tôi vẩy tay chào suốt cả khúc đường, cho gần
đến lúc chúng tôi ra khỏi cửa Sanct Jørgen. Trời thật là đẹp,
chim hót véo von, tất cả đều là nổi vui, chúng tôi quên đường
dài và khó khăn đến tận Nyborg. Chúng tôi đến đó vào buổi
chiều. Xe đưa thư chỉ đến đó vào ban đêm, đò ở bến phà chờ xe
trạm ấy.
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Chúng tôi lên phà. Trước mặt chúng tôi, là vùng eo bể rộng,
mênh mông, bằng phẳng. Chúng tôi đi ngủ, để nguyên cả áo
quần. sáng sớm, khi thức giậy, tôi lên trên sàn tàu, xung quanh
chỉ là nước, không thấy gì hết, sương mù quá dày đặc. Tôi
nghe tiếng gà gáy, thấy mặt trời mọc lên, và nghe tiếng chuông
vang vang, chúng tôi ở đâu đây? Sương mù tan, chúng tôi còn
ở trước Nyborg. Trong ngày, có chút ít gió thổi, nhưng lại là
gió ngược. Tàu chúng tôi đi vòng qua lượn lại mãi, và chúng
tôi lấy làm sung sướng đến được Korsør vào lúc hơn 11 giờ
đêm. Chúng tôi đã bỏ hết 24 giờ đề đi 10 dặm đường.
Lên đất liền, thật là sướng, nhưng đêm tối quá, đèn đường
thì mù mù, và mọi sự đối với tôi đều xa lạ, tôi chưa bao giờ đến
một thành phố nào khác ngoài Odense cả. Cha tôi nói:
”Con biết không, đây là nơi sinh trưởng của Baggesen, và cả
Birckner cũng đã sống ở đây”.
Nghe vậy, tôi bổng thấy cái thành phố nhỏ với những ngôi
nhà nhỏ này, trở nên sáng láng và rộng lớn, chúng tôi lại cảm
thấy sung sướng được đi trên đất liền. Đêm qua, tôi không ngủ
được, lòng thao thức vì bao nhiêu sự mới mẻ được thấy và cảm
nhận từ khi lìa nhà vào hai ngày trước.
Sáng hôm sau, chúng tôi cần thức giậy sớm, vì còn một
đoạn đường xấu với đèo cao, hố sâu, trước khi đến Slagelse, và
bên kia nữa, đường cũng chẳng tốt gì hơn, và chúng tôi lại
muốn đến ngôi nhà Tôm sớm, để cùng trong ngày ấy đến Sorø
để thăm Emil họ Møller, - chúng tôi gọi ông nội anh, người
chồng bây giờ đã mất của tôi bằng tên đó. Ông là niên trưởng,
trước kia là sinh viên ở Sorø, và đã thi đậu đệ nhị cấp.
Vào trưa, chúng tôi đến ngôi nhà Tôm, vào thời đó là một
nơi sang cả, là quán ăn sang nhất trên cả đoạn đường, lập trong
một phong cảnh xinh đẹp nhất, đến bây giờ các anh cũng phải
công nhận như vậy. Chủ quán, bà Plambeck, là một người đàn
bà đảm đang, mọi vật trong quán đều sạch láng như cái thớt đá.
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Trên tường, treo bức thư được lồng khung kính của Baggesen
gởi cho bà ngày xưa, bức thư đáng được chưng bày lắm. Tôi thì
tôi cho đó là một kỳ quan - Rồi chúng tôi đi đến Sorø, và gặp
Emil. Anh có thể tưởng tượng nổi vui mừng của Emil khi gặp
lại tôi, và của tôi khi gặp lại anh ấy. Anh rất tốt và rất là có ý
tứ. Chúng tôi theo anh ấy đến viếng thăm nhà thờ trong đó có
mộ của Absalon và cái quan tài của Holberg. Chúng tôi đọc cổ
văn của những vị tu sĩ, chúng tôi đi thuyền qua hồ để đến ”Thi
sơn”. Thật là một ngày kỳ diệu, tôi còn nhớ mãi đến nay!
Tôi nghĩ rằng, nếu có một nơi nào mà con người được trở
thành thi sĩ, thì nơi đó phải là Sorø, nơi có thiên nhiên êm đềm
và xinh đẹp.
Sau đó, chúng tôi đi trên con đường mà mọi người gọi là
đường của triết gia. Con đường nhỏ tuyệt đẹp cô đơn dọc theo
bờ hồ và bờ sông. Emil ở lại dùng cơm tối với chúng tôi, cha
mẹ tôi nhận thấy anh đã thật sự trưởng thành và có dáng điệu
khả ái. Anh hứa rằng 5 ngày sau, anh sẽ về Kjøbenhavn thăm
gia đình anh, và thăm chúng tôi, nhân ngày lễ Thánh Giáng.
Những giờ trải qua ở nhà Tôm và ở Sorø là những viên ngọc
đẹp nhất của đời tôi.
Sáng hôm sau, chúng tôi ra đi rất sớm, vì chúng tôi phải qua
đoạn đường khá dài đến Roeskilde, nơi chúng tôi cần xem ngôi
nhà thờ, và để cho cha tôi đến thăm một ông bạn học già vào
buổi tối. Những việc ấy đều được thực hiện, đêm ấy chúng tôi
ngủ lại ở Roeskilde, và ngày sau, chỉ vào buổi trưa, chúng tôi
mới đến được Kjøbenhavn, vì phải đi qua đoạn đường xấu
nhất, gồ ghề. Như vậy là phải đi 3 ngày từ Korsør đến
Kjøbenhavn, bây giờ thì các anh chỉ đi 3 giờ thôi. Các viên
ngọc không quý giá hơn xưa, vì chúng không thể quý hơn được
nữa, nhưng cái giây chuyền thì mới và kỳ diệu. Tôi ở lại với
cha mẹ tôi 3 tuần ở Kjøbenhavn, chúng tôi cùng sống với Emil
trong 18 ngày, anh đi theo chúng tôi từ Kjøbenhavn đến
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Korsør, ở đó, chúng tôi đính hôn với nhau trước khi chia tay.
Anh đã hiểu vì sao tôi gọi đoạn đường từ Kjøbenhavn đến
Korsør, là một khúc của chuỗi ngọc.
Về sau, khi Emil được bổ làm Linh Mục ở Assens, chúng tôi
cưới nhau. Chúng tôi cùng nhau luôn luôn nhắc lại cuộc du
hành đi Kjøbenhavn, chúng tôi dự định đi lại lần nữa, nhưng
rồi mẹ anh đến, bà mang theo các anh chị, tôi phải bận rộn
luôn, và khi ông của anh được thăng lên làm Niên trưởng, thì,
ồ, thật là một nổi vui mừng vô hạn. Nhưng chúng tôi vẫn chưa
đi được Kjøbenhavn. Không bao giờ nữa, tôi lại đến đó, mặc
dù chúng tôi vẫn thường nghĩ đến và nói đến thành phố ấy
luôn, và bây giờ thì tôi già quá rồi, tôi không có sức để đi xe
hỏa nữa. Sự phát minh ấy là một ân huệ của Chúa, tôi thích đi
xe hỏa lắm. Nhờ đó mà các anh đến thăm tôi mau lẹ hơn. Ngày
nay, Odense không xa Kjøbenhavn hơn là xa Nyborg như là
vào thời niên thiếu của tôi! Ngày nay, các anh có thể chạy qua
Ý Đại Lợi bằng thời gian mà ngày xưa chúng tôi dùng để đi
đến Kjøbenhavn!
Ồ! tuyệt diệu! - dù vậy, tôi vẫn ở đây, để cho những kẻ khác
đi du hành. Tôi để họ đến với tôi, nhưng anh đừng có cười tôi ở
luôn một chỗ, tôi đang dự bị một cuộc du hành dài lớn hơn của
các anh, một cuộc du hành mau hơn đi xe hỏa. Khi Chúa muốn,
tôi sẽ ra đi gặp lại ”ông nội”, và lúc các anh đã làm hết bổn
phận và vui sống cuộc đời trên thế giới được Chúa ban ân này,
tôi chắc rằng các anh cũng sẽ đến với chúng tôi ở trên kia, và
chúng ta sẽ cùng nhau kể lại cuộc đời dưới thế. Hãy tin tôi đi,
các con ơi! khi tôi nói như bây giờ: ”Từ Kjøbenhavn đến
Korsør, vâng, đúng là một đoạn của chuỗi ngọc”
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Công Chúa con Vua Bùn Lầy
( Dynd Kongens Datter )
Mẹ cò thường kể cho cò con nghe vô số là câu chuyện, tất
cả đều nói về ao đầm. Những câu chuyện ấy đều hợp với tuổi
của chúng, và trình độ hiểu biết của chúng. Bọn cò nhỏ nhất
đều thỏa mãn nếu nói với chúng: ”pat ta ti, pat ta ta, bùm!”
Chúng cho là hay lắm, những cò lớn hơn lại muốn câu chuyện
có một ý nghĩa sâu sắc hơn, hoặc ít nhất là chuyện có liên hệ
đến gia đình chúng. Chúng ta biết được hai chuyện dài nhất và
xưa nhất được lưu truyền trong giống nhà cò: truyện kể về
Moses, bị thả trôi trên dòng sông Nilen, và được một nàng
công chúa nhận nuôi, ông được một nền giáo dục tốt, trở thành

986
một con người có danh tiếng, và không ai biết khi chết người ta
chôn ông ở đâu.
Truyện thứ hai chưa được phổ biến lắm, có lẽ vì là truyện ở
xứ ta. Từ hằng trăm năm nay, những mẹ cò kể cho nhau, và
thêm thắt cho hay thêm ra, và bây giờ là một câu chuyện hoàn
hảo mà chúng tôi sắp kể cho bạn nghe đây.
Cặp vợ chồng cò đầu tiên kể lại câu chuyện, trong đó cặp
này có dự phần: bọn họ ở trong ngôi nhà nghỉ mát mùa hạ, ngôi
nhà làm bằng từng khúc gỗ thời Viking, phía trên cao của bải
đất bùn lầy xứ Vendsyssel, trong địa hạt Hjøring, gần Skagen,
trên bán đảo Jylland, nói theo giọng nhà thông thái. Nơi đó là
một đầm lầy rộng lớn, như có tả trong sách nói về địa hạt ấy.
Biển vào đến đó, nhưng đáy biển cao dần, đầm lầy ấy trải dài
hàng dặm, bốn mặt bao quanh bởi những đầm cỏ ẩm ướt, và
đám đất lầy và than bùn, có nhiều cây dâu hoang và bụi bờ cằn
cổi. Một đám sương mù bao phủ trên đó gần như thường trực,
và trong 70 năm trở lại đây, người ta còn thấy chó sói. Có thể
nói đó là một đồng bằng bùn lầy, và người ta thử tưởng tượng
cảnh tượng ấy 1000 năm trước đây, bao nhiêu là hồ, là đầm lầy
ở đó!
Ồ! cảnh thì cũng đại khái như ngày nay: cây lác cũng cao
như bây giờ, với lá rộng và hoa như lông chim màu tím sẫm
đến nay vẫn không thay đổi. Cây phong vươn mình lên cao, vỏ
cây trắng, lá lăn tăn rủ xuống, như ngày nay, về sinh vật, có
ruồi cánh trắng trông như the mỏng, màu sắc giống cò thì là
màu trắng mang vài vết đen, chân đỏ. Trái lại, con người lại
mang thứ y phục cắt may khác bây giờ, nhưng tất cả, dù là tên
nô lệ hay kẻ đi săn, từ 1000 năm trước hay chính ngày nay, khi
đi trên đất bùn lầy này, cũng bị lún xuống vương quốc của Vua
bùn, ông ngự trị ở dưới kia. Người ta còn gọi ông là ông Vua
đất lầy, nhưng gọi là Vua bùn thì đúng hơn, và chính đó là tên
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mà bọn cò thường gọi. Không ai biết gì về chính phủ của ông,
nhưng như vậy tốt hơn.
Gần đồng cỏ đất lầy ấy, cạnh eo bể, có ngôi nhà bằng gỗ
khúc của người Viking, dựng trên một cái hầm bằng đá, với
một cái tháp hai tầng. Cao trên mái nhà, con cò xây tổ ở đó. Mẹ
cò ấp trứng, tin chắc rằng trứng sẽ nở ra con.
Một hôm, cha cò vắng nhà lâu, khi trở về trông chàng có vẻ
xơ xác và hấp tấp.
”Ta có một câu chuyện dễ sợ lắm, sẽ kể cho mẹ mày nghe!”
- cò cha nói với cò mẹ Cò mẹ trả lời:
”Giữ câu chuyện anh lại đã, phải nhớ rằng tôi đang ấp, câu
chuyện sẽ có ảnh hưởng xấu cho tôi, và cho đám trứng!”
”Mẹ mày cần phải nghe!” - cò cha nói - ”Cô ấy đã đến đây,
cô con gái con ông chủ nhà của mình ở Ai Cập! Cô ta dám đi
du hành xa như vậy đó! Và cô ta bị mất tích!”
”Cô ấy ư! Cô là giòng giống tiên nữ mà! Kể đi, anh cũng
biết rằng tôi không có sức lực mà chờ đợi, nhất là khi tôi đang
ấp trứng!”
”Mẹ nó có biết không, chắc cô ta tin lời ông thầy thuốc nói,
như mẹ nó đã kể cho tôi nghe, ông thầy nói rằng thứ hoa trên
đất bùn lầy có thể chữa lành bệnh của cha cô. Vì vậy, cô hóa
thành chim bay đi, cùng với hai công chúa chim thường mỗi
năm đến đây, ở xứ bắc, để tắm cho trẻ thêm ra. Vậy là cô ta
bay đi, và bị mất tích!”
”Cha nó thật là dài dòng!” - mẹ cò nói - ”Đám trứng này
không thể để nguội, tôi không chịu nghe câu chuyện nửa chừng
đâu!”
Cha cò nói:
”Tôi có theo dõi chuyện ấy, và chiều nay, tôi đi đến đám lau
sậy, đến chỗ than bùn hơi cứng để có thể đậu lên được, tôi thấy
ba con thiên nga vừa đến đó, có một cái gì trong cách bay của
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chúng làm cho tôi nghĩ rằng: coi chừng, không phải chính hiệu
là thiên nga đâu, chỉ có bộ lông là lông thiên nga thôi. Mẹ mày
cũng biết như vậy, do thiên tánh, biết phân biệt cái chân và cái
giả, như tôi vậy!”
”Cái đó là chắc rồi, nhưng hãy nói đến cô công chúa kia đi,
cứ nói cà kê về bộ lông thiên nga làm gì?”
”Chính giữa cánh đồng bùn lầy, mẹ nó cũng biết có một cái
hồ. Mẹ mày có thể nhìn thấy một phần của cái hồ, khi mẹ mày
đứng lên. Trên mặt hồ, dọc theo hàng lau sậy, và bùn xanh, một
thân cây trăn to nằm ngang. Ba con thiên nga đậu lên đó, đập
cánh, và nhìn táo tác chung quanh. Một con vứt bộ lông thiên
nga ra, tôi thấy hiện ra chính là cô công chúa của nhà ta ở Ai
Cập. Cô ngồi đó, hoàn toàn lộ thể, không có y phục nào ngoài
mái tóc dài đen xỏa xuống. Tôi nghe rõ ràng cô dặn hai người
kia, hãy coi chừng bộ lông của cô, trong lúc cô lặn xuống để
ngứt cành hoa mà cô tưởng như đã thấy. Hai con kia ra dấu
bằng lòng, rồi bay đi mất, mang theo bộ áo lông của cô. Bọn họ
định làm gì nhỉ, - tôi tự hỏi vậy – và chắc cô công chúa, cũng
tự hỏi như vậy, câu hỏi được trả lời rõ ràng ngay, khi hai con
kia bay khá cao với bộ áo lông, và la lên: ”Hãy lặn xuống đi!
Không bao giờ ngươi trở thành con thiên nga được nữa, không
bao giờ ngươi thấy lại xứ Ai Cập được nữa! Hãy ở luôn trong
đầm bùn lầy này!”.
Chúng xé nát bộ lông thiên nga, làm cho từng cái lông bay
tơi tả bốn phương, trông như một trận mưa tuyết, và hai cô
công chúa ác độc kia vỗ cánh bay đi!”
”Thật là khủng khiếp!” - mẹ cò nói - ”Tôi không muốn nghe
chuyện ấy! - Rồi sau đó sự thể ra sao, nói đi!”
”Cô công chúa van khóc, nước mắt cô nhỏ xuống trên thân
cây trăn, thân cây lay động, vì đó chính là ông Vua bùn, ngự trị
dưới hồ bùn lầy. Tôi thấy thân cây trở mình lại, không còn là
một thân cây nữa, nó có những cành dài đầy bùn, trông như
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những cánh tay. Cô gái hoảng sợ, cô nhảy lên, và nấp trong
vũng bùn lầy lún, chỗ ấy tôi không thể đậu lên được, huống hồ
cô gái, cô bị lún xuống ngay, và thân cây trăn cũng xuống theo
cô, chính cây ấy níu kéo cô. Nhiều bong bóng đen nổi lên trên
mặt nước, rồi không còn gì nữa. Cô ta bị chôn sống, trong lòng
đất bùn, không bao giờ cô còn trở về lại xứ Ai Cập với đóa hoa
kia nữa! Tôi không dám nhìn cảnh tượng ấy, mẹ nó à!”
”Đáng ra anh không nên nói với tôi một chữ nào về câu
chuyện ấy, trong lúc này! Đám trứng sẽ bị ảnh hưởng! - Cô
công chúa rồi sẽ tìm ra cách thoát thân! Chăc cô sẽ có người
cứu giúp! Nếu là anh hay là tôi, một trong hai đứa mình, thì
chắc xong đời rồi!”
”Dù sao tôi cũng đến đó xem hằng ngày!” - cha cò nói – và
nó làm như vậy.
Thời gian trôi qua.
Một ngày kia, nó thấy từ dưới đáy hồ bùn, mọc lên một thân
cây xanh, và khi cây vừa ngang mặt nước, một ngọn lá trải ra,
càng lúc càng to, càng rộng, gần ngọn lá, vươn lên một cái chồi
non, và khi cha cò một sáng bay ngang trên đó, chồi bổng nở
ra, dưới ánh nắng mặt trời, và ở chính giữa, có một đứa bé kháu
khỉnh nằm đó, một đứa bé gái giống như vừa mới tắm xong.
Nó giống cô công chúa Ai Cập như đúc, cho đến nổi cha cò
mới thoạt nhìn qua, tưởng là chính công chúa ấy, nhưng trở nên
nhỏ hơn, nhưng nghĩ lại, nó thấy đúng lý hơn, là con gái của cô
công chúa và ông Vua bùn. Vì vậy cô bé được đặt nằm trên
một lá súng.
”Cô bé kia không thể nằm ở đó được!” - cha cò tự nghĩ ”Và trong tổ bọn mình thì đã quá đông rồi! Nhưng ta có một ý
kiến! Vợ ông Viking không có con, bà ta đã nhiều lần nói với
ta rằng bà ta rất muốn có một đứa con, và mọi người đều cho là
chính ta sẽ đem lại cho bà nhiều đứa con. Lần này, ta thực sự

990
sẽ làm như vậy, ta sẽ bay đến nhà bà Viking với đứa bé này.
Đây mới là một sự thích thú!”
Cha cò bèn mang cô bé ti ti ấy lên, bay đến ngôi nhà bằng
gỗ khúc, lấy mỏ khoét thủng một lỗ trong tấm kính cửa bằng
bong bóng cá, đặt đứa bé vào lòng bà Viking, rồi bay đi kể lại
chuyện nó đã làm cho mẹ cò nghe, bọn cò con cũng nghe,
chúng đã khá lớn rồi, cũng biết nghe chứ.
”Thấy không, cô công chúa đâu có chết! Cô đưa đứa con lên
cao, ở đây, và bây giờ nó đã có nơi nương tựa! Tôi cũng đã nói
như vậy, ngay từ trước!” - mẹ cò nói - ”nhưng bây giờ thì anh
hãy lo cho bọn con mình đã. Ngày ra đi sắp đến nơi rồi, tôi
thấy thỉnh thoảng đôi cánh ngứa ngứa! Bọn chim cu và sơn ca
đã đi rồi, tôi lại nghe bọn chim cút nói rằng rồi đây sẽ có gió
thuận. Bầy con mình sẽ bay khá lắm, trong cuộc du hành này,
tôi nghĩ như thế!”
Ồ! Bà vợ ông Viking thật là sung sướng, khi sáng sớm vừa
thức giấc, bà thấy trên ngực bà một cô bé nhỏ nhoi xinh đẹp.
Bà ôm đứa bé, hôn hít nó, nhưng đứa bé la lên inh ỏi, đạp tay
đạp chân, nó trông chẳng vừa ý tí nào. Khóc chán, nó ngủ thiếp
đi, vẻ mặt thỏa mãn, lúc ấy thật không có gì trông đẹp mắt hơn.
Bà vợ Viking sung sướng quá! Bà vui vẻ, hăng hái, bà tưởng
tượng rằng chồng bà và bọn tôi tớ của ông, sẽ trở về một cách
đột ngột như đứa bé, rồi bà và bọn người giúp việc soạn sữa
nhà cửa cho đẹp đẽ. Những bức màn cửa dài và đầy màu sắc do
tự tay bà và đầy tớ gái của bà dệt ra, với hình ảnh của các vị
thần hộ mạng, Odin, Thor, và Freia (theo như người ta gọi thế)
được treo lên. Bọn nô bộc đánh bóng những tấm thuẫn cổ,
dùng làm đồ trang trí, ghế dài được trải gối lên, và củi khô
được đưa vào lò sưởi chính giữa căn phòng, để sẳn sàng nhen
lửa lên. Bà vợ ông Viking cũng tham dự vào mọi việc, cho nên
lúc vào đêm, bà mệt quá, ngủ một giấc ngon lành.
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Sáng sớm, bà thức dậy, bà rất kinh hoàng, vì đứa bé đã biến
mất đâu rồi! Bà nhảy xuống giường, đốt lên một nhánh cây
khô, và nhìn chung quanh: ngay nơi chỗ bà đặt chân trên
giường, có một, không phải cô bé gái, mà một con cóc xấu xa.
Bà ghê tởm quá, bèn lấy một thanh sắt nặng định giết chết con
vật, bổng lúc đó, con cóc nhìn lên bà với một ánh mắt vô cùng
buồn thảm, làm cho bà ngừng tay lại. Bà nhìn quanh, con vật
kêu lên một tiếng thảm thiết làm bà giật mình, bà nhảy ra cánh
cửa sổ trên gác, mở rộng cửa ra. Ánh mặt trời chiếu vào, tia
sáng chiếu thẳng vào con cóc, và bổng nhiên cái miệng rộng
của quái vật nhỏ lại, trở nên hồng tươi, cẳng con vật dài ra và
hóa ra chân tay đẹp đẽ, bà Viking trông thấy đứa con gái xinh
đẹp của bà, chứ không thấy con cóc xấu xa đâu nữa.
”Cái gì thế này?” - bà nói - ”ta vừa qua một cơn ác mộng
chăng? Chính cô tiên nhỏ bé của tôi đang nằm kia kìa!”
Bà hôn đứa bé, ấp nó vào lòng, nhưng đứa bé cắn bà, cào
cấu bà y như một con mèo hoang.
Ông chủ Viking hôm ấy không trở về, ngày mai cũng vậy,
mặc dù ông đang trên đường về, nhưng vì ngược gió, gió thổi
về phương nam để cho bầy cò bay đi. Gió thuận cho người này
thì nghịch cho kẻ khác.
Qua hai ngày hai đêm, bà vợ ông Viking nhận thấy rằng đứa
bé của bà bị trù ếm nặng nề. Ban ngày, nó xinh đẹp như một
nàng tiên ánh sáng, nhưng tánh nó lại hung dữ, ác độc. Ban
đêm, trái lại, nó là một con cóc xấu xí, hiền lành, nhưng hay
rên rỉ, đôi mắt vô cùng buồn bã: hai bản tánh luân phiên nhau
trong con người của nó, trong hình dáng cũng như trong tánh
tình. Điều ấy là do cô gái bé mà con cò đem đến, ban ngày có
hình dáng bên ngoài giống mẹ đẽ nó, nhưng đồng thời lại mang
tính tình của cha nó, và ban đêm thì sự liên hệ huyết thống với
cha nó tạo cho nó hình dáng của cha, và tâm tính thì phản ảnh
tính dịu dàng của mẹ nó. Ai có thể phá tan sự trù ếm ấy?
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Bà vợ ông Viking rất lo lắng và buồn rầu, nhưng bà hết lòng
thương yêu đứa bé khốn khổ, nhưng bà nghĩ không thể nói hiện
trạng ấy cho chồng bà, sợ ông theo lề lối thông thường, đem
đứa bé bỏ ra đường, mặc cho ai muốn đem đi thì đem. Bà
không thể cầm lòng với viễn ảnh ấy, cho nên chồng bà chỉ có
thấy đứa bé vào ban ngày thôi.
Một buổi sáng, nghe tiếng cánh bầy cò đập rộn rã trên mái.
Có trên 100 cặp đến đậu trên mái ấy, để nghỉ ngơi sau cuộc tập
bay xa. Bây giờ đã đến kỳ bay về nam.
”Tất cả đều sẳn sàng chưa?” - có tiếng hô lên - ”Mẹ mày và
các con xong chưa?”
”Con thì lanh lẹ, bồn chồn, vui vẻ lắm!” - bọn cò con nói ”con thấy trong chân ngứa ngáy như bụng đầy nhái sống! Bay
ra xứ ngoài thật là khoái!”
”Hãy giữ gìn ngay thẳng hàng lối!” - cha cò và mẹ cò dặn ”và đừng có nói chuyện nhiều như vậy, nói nhiều làm cho mình
chóng mệt!”
Bầy cò bay đi.
Cùng lúc ấy, tiếng còi săn vang lên trên đồng cỏ, ông Viking
và bộ hạ vừa đổ bộ. Họ trở về với một chiến lợi phẩm to lớn
lấy trên bờ bể nước Pháp, ở đó, đám dân kêu la inh ỏi trong sự
khủng bố sợ hải, như ở nước Anh:
”Cứu chúng tôi khỏi bọn rợ bắc!”
Ồ! Trong tòa lâu đài của ông Viking, gần chốn đầm lầy, thật
là một cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt! Thùng rượu mạnh được
đem vào phòng, ngọn lửa được nhóm lên, người ta cắt cổ ngựa,
và mọi người tha hồ ăn uống thỏa thích. Vị mục sư chủ lễ đổ
máu nóng của ngựa lên mình bọn nô lệ theo nghi lễ gia nhập,
ngọn lửa cháy bùng, khói đọng lại dưới kèo nhà, nhỏ giọt
xuống, nhưng mọi người đều quen với cảnh tượng ấy. Có nhiều
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khách đến dự, mọi người nhận được một món quà quý giá, mọi
sự hiềm khích và ác hiểm đều bỏ qua hết. Người ta uống rượu,
vứt lên đầu nhau những khúc xương đã gặm, đó là dấu hiệu của
sự vui vẻ trong lòng. Người nhạc công nhà binh, một nhạc sĩ
vừa là chiến sĩ, kẻ đã đi trong đám chiến binh ấy, hát lên một
bài kể lại những chiến công oanh liệt của họ. Sau mỗi đoạn,
vang lên một điệp khúc giống nhau:
”Của cải hết, cha mẹ chết, con người cũng chết, nhưng tiếng
tăm vang dội của chúng ta không bao giờ chết!”
Tất cả đều đánh nhịp trên những cái thuẩn của họ, hoặc
đánh nhịp trên mặt bàn, với đao, hay xương, tạo ra một sự
huyên náo rầm rộ.
Bà vợ ông Viking ngồi trên một ghế dài đặt theo chiều
ngang của gian phòng, bà mang một cái áo lụa, vòng vàng, và
những viên ngọc hổ phách. Bà ăn bận sang trọng, nhạc sĩ cũng
có kể đến tên bà trong bài hát, cho rằng bà là kho tàng quý giá
nhất đem lại cho người chồng anh hùng của bà. Ông này rất
thích thú trông thấy đứa con xinh đẹp mà ông chỉ được thấy
vào ban ngày thôi, đứa con vô cùng xinh đẹp mà tánh dữ dằn
nóng nảy của nó làm cho ông vừa lòng lắm. Ông nói, nó sẽ trở
nên một nữ chiến sĩ hoàn toàn giết người không nháy mắt. Mắt
cô ta sẽ không nhấp nháy tí nào, dù cho một người nào khéo
tay lấy kiếm cắt đứt mí mắt của cô để đùa chơi.
Thùng rượu mạnh đã vơi, người ta mang đến một thùng
khác. Mọi người uống đậm, ai cũng có tửu lượng lớn cả. Một
câu tục ngữ thời ấy nói: ”Con vật biết lúc nào thì về chuồng,
chứ con người say thì không biết sức chứa của cái bụng họ”.
Không, người ta cũng biết lắm chứ, nhưng biết là một chuyện,
mà làm là một chuyện khác! Người ta cũng biết rằng: ”Người
bạn sẽ trở nên chán ngấy nếu cứ ở luôn tại nhà mình”. Nhung
người ta vẫn cứ ở luôn đó, thịt và rượu mạnh, chỉ cần thế thôi!
Thời gian đi qua một cách vui vẻ. Bọn nô lệ ngủ trong đám tro

994
nóng, nhúng ngón tay vào mỡ và liếm ngón tay. Thật là một
thời đại kỳ quặc!
Một lần nữa trong năm ấy, ông Viking ra đi chiến trận, dù
cơn dông mùa thu đã đến. Ông mang quân đến bờ biển nước
Anh. Ông nói, chỉ cần đi qua bể rồi về. Bà vợ ông ở lại nhà với
đứa bé khốn khổ, bà mẹ nuôi ấy hình như thích con cóc xấu xí
với cặp mắt hiền từ và tiếng thở dài não ruột của nó, hơn là cô
bé xinh đẹp hay cắn và hay cào.
”Không có miệng”, cái lạnh và sương mù ẩm ướt mùa thu,
đã gặm nhắm và làm rơi lá cây, và trải ra trên khu rừng và đồng
cỏ. ”Con chim không lông”, người ta gọi tuyết bằng danh từ
ấy, đã bay lên dày dặc, mùa đông sắp đến.
Bọn chim sẻ chiếm các tổ của bầy cò, cải cọ lý sự với nhau
về sở hữu chủ của nó, sở hữu chủ là cặp cò với bọn cò con,
nhưng chúng đi đâu mất rồi?
x
Bầy cò đang ở xứ Ai Cập, ở đó mặt trời rạng rỡ như ở xứ ta
vào một ngày quang đảng mùa hè, những cây me và cây xương
rồng nở hoa khắp cả, lá cờ mang vầng trăng khuyết của
Muhamed óng ánh trên mái nhọn nhà thờ. Trên đầu tường của
tháp, bầy cò đậu từng cặp, nghỉ chân sau cuộc hành trình xa
tắp. Những bầy cò đông đảo làm tổ sát cạnh nhau trên các cột
và móng cầu gãy của các ngôi nhà thờ điêu tàn, và những đền
đài bỏ phế. Cây chà là nâng cao ngọn rộng, như muốn trở thành
cái lọng. Những kim tự tháp xám nổi lên trong bầu không khí
trong trẻo như những ảnh hoạ mực tàu ở tận cuối cùng sa mạc.
Ở đó, chim đà điểu tỏ ra biết xử dụng cặp chân, ở đó, sư tử với
đôi cặp mắt to thông minh, nhìn những tượng nhân sư (đầu sư
tử, thân đàn bà) bằng cẩm thạch gần vùi lấp trong cát. Nước
sông Nilen rút cạn, lòng sông đầy nhung nhúc những cóc nhái,
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chính nơi đó là quang cảnh đẹp nhất trong xứ đối với loài cò.
Bọn cò con tưởng là bị hoa mắt, vì cảnh tượng ấy thật là quá
huy hoàng.
Mẹ cò nói:
”Ở đây là như vậy đó, ở xứ nóng của chúng ta đều là như
vậy cả!”
Bọn cò con thấy trong bụng ngứa ngáy khó chịu, chúng nói:
”Mình có đi xem nơi khác không? Mình có đi xa, đi nhiều
hơn nữa không?”
”Chẳng có gì để nhìn nữa,” - mẹ cò nói - ”Về phía đất tốt,
chỉ có rừng hoang, cây lớn chằng chịt, cây leo dăng mắc, đầy
cả gai nhọn, chỉ có con voi, với 4 chân nặng nề, mới có thể đi
vào đó. Rắn thì quá to đối với chúng ta, và thằn lằn thì lạnh
quá. Nếu các con muốn đi vào sa mạc, các con sẽ thấy chỉ cát
là cát, cát vào trong mắt, và dù muốn dù không, các con cũng
sẽ bị cuốn hút trong bão cát. Không, ở đây là tốt nhất, ở đây có
cóc nhái và châu chấu. Ta sẽ ở lại đây, và các con cũng vậy!”
Bầy cò ở lại chỗ ấy thật. Cha mẹ cò xây tổ trên ngôi nhà thờ
Hồi Giáo, nghỉ ngơi ở đây, chỉ có việc vuốt láng bộ lông, và
dùng mỏ chà xát vào đôi bít tất đỏ của chúng. Chúng ngẩng cổ
lên cao, chào một cách oai vệ, cất cao cái đầu có cái trán rộng
và láng đẹp, và cặp mắt chúng chiếu ra một tia sáng ranh mảnh.
Những con cò mái trẻ bước những bước nghiêm nghị trong
đám lau đầy nhựa ngọt, liếc nhìn qua bọn cò trẻ khác, thăm hỏi
nhau, và cứ ba bước lại đớp một con nhái, hoặc đi dạo đó đây
với một con rắn tòng teng trong mõ, chúng cho vậy là đúng
mốt lắm, tốt lắm. Bọn cò trống gây gỗ nhau, đánh nhau bằng
cánh, mỏ nhau bằng mỏ, có lúc đến chảy máu ra. Con này tìm
được vị hôn thê, con kia tìm được vị hôn phu. Bọn cò trẻ, trống
hay mái, đều lấy đó làm lẻ sống của chúng. Rồi chúng xây tổ,
rồi lại gây gỗ nhau, vì ở xứ nóng con người dễ nổi nóng, những
sự cải cọ ấy cũng vui, làm cho bọn cò già thích thú. Bậc cha mẹ
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bao giờ cũng thấy con mình là hoàn toàn nhất! Ngày nào cũng
vậy, mặt trời chiếu sáng, ngày nào cũng có ăn thừa thải, ai ai
cũng chỉ nghĩ đến sự vui thích Nhưng trong tòa lâu đài lộng lẩy của nông chủ Ai Cập, như
bọn cò gọi vậy, thì lại không có chỗ cho sự vui sướng.
Vị Lảnh chúa giàu có và đầy quyền uy kia đang nằm trên
giường, tay chân cứng đờ, thẳng cứng như một xác ướp, ngay
giữa gian phòng lớn, bốn vách sơn màu rực rỡ. Người ta có thể
nói ông nằm trong một đóa hoa uất kim hương. Gia đình và tôi
tớ đứng quanh ông, ông chưa chết, nhưng cũng không thể nói
rằng ông còn sống. Cành hoa cứu mạng trong đầm lầy ở xứ bắc
xa xôi, cành hoa mà người thân yêu nhất của ông đi ngắt, cành
hoa ấy không bao giờ được đem đến cho ông. Cô gái mỹ miều,
con ông, đã biến thành hình con thiên nga, bay qua bao nhiêu
rừng, biển, xa về phương bắc, không bao giờ trở về nữa. ”Cô
ấy đã chết và mất tích!” - hai con cò tùy tùng về báo lại như
vậy - Chúng đặt ra một câu chuyện ly kỳ để kể lại: ”Ba chúng
tôi bay cao trên trời. Một gã thợ săn trông thấy và bắn một mũi
tên. Mũi tên trúng vào cô bạn gái trẻ của chúng tôi, cô rơi
xuống và hát bài ca vĩnh biệt như một con thiên nga sắp chết,
và rơi xuống giữa hồ trong rừng. Chúng tôi chôn cô dưới một
cây liễu thơm! Nhưng chúng tôi cũng báo được mối thù ấy.
Chúng tôi buộc lửa vào cánh con én xây tổ dưới mái lau của
nhà anh thợ săn, căn nhà bốc cháy, và anh thợ săn bị chết nung
trong đó. Lửa cháy chiếu sáng cả mặt hồ, và cây lệ liễu nghiên
mình trên hồ, dưới đó, cô bạn chúng tôi đã trở thành đất trong
đất. Không bao giờ cô còn trở về Ai Cập nữa!”
Cả hai cùng khóc, cha cò khi nghe được câu chuyện ấy, nói
lên với giọng oang oác:
”Láo, toàn là chuyện bịa đặt! Tôi muốn đâm cái mõ tôi vào
ngực bọn này quá!”
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”Để cho gãy mõ anh đi hả?” - mẹ cò nói - ”Anh sẽ có bộ
mặt kháu lắm đó! Hãy nghĩ đến mình trước đã, rồi đến gia đình
mình, ngoài ra không có cái gì đáng kể!”
”Dù sao ngày mai, tôi cũng sẽ đến trên mái tròn của ngôi
nhà, và khi bọn thông thái và hiền nhân hội họp đến đó để nói
với người bệnh, ít nhất họ cũng đến gần sự thật một chút!”
Những nhà thông thái và hiền triết đến họp, nói rất nhiều,
diễn thuyết vô tận, cò cha chẳng hiểu gì ráo, nhưng cũng chẳng
có nói gì rõ về người bệnh và cô con gái của ông - trong cánh
đồng bùn lầy kia. Dù sao cũng nghe họ nói chơi, bao nhiêu
chuyện khác vô vị còn được nói ra nữa kia mà. Nhưng điều tốt
hơn hết, là nghe và tìm hiểu mọi chuyện trước kia đã xảy ra,
chúng ta mới hiểu câu chuyện hơn, ít nhất cũng hiểu bằng cha
cò.
”Tình yêu thương tạo ra đời sống! Tình yêu thương cao quý
nhất sẽ tạo ra đời sống cao quý nhất! Chỉ có tình thương mới
cứu được sự sống!”- người ta đã nói vậy, rất đúng, các nhà
thông thái xác nhận như vậy.
”Đó là một tư tưởng đẹp!” - cha cò nói ”Tôi chẳng hiểu rõ lắm!” - mẹ cò nói - ”Và đó không phải là
lỗi tự tôi, chỉ là lỗi của tư tưởng ấy, nhưng điều ấy cần gì, tôi
còn có chuyện khác để nghĩ đến!”
Những nhà thông thái nói về tình yêu thế này thế nọ, sự
khác biệt giữa các thứ tình yêu, tình yêu của những kẻ vị hôn,
của cha mẹ và con cái, nói về ánh sáng và thảo mộc, họ nói về
cách mặt trời chiếu vào bùn lầy, làm cho đâm chồi mọc mộng tất cả các điều ấy đều được trình bày một cách quá ư trí thức và
rộng rãi, đến nổi cha cò không theo dõi nổi, và cũng không kể
lại nổi. Cha cò trở nên mơ mộng, hai mắt khép lại, và đứng một
chân suốt cả buổi sáng. Khoa học đối với cò là một cái gánh
quá nặng.
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Dù sao, cha cò cũng hiểu rằng từ bọn người hèn hạ đến cả
bọn người thông thái, ai cũng thành tâm công nhận rằng chính
là một tai nạn lớn lao cho hàng vạn người và cho cả xứ sở nữa,
nếu vị Lảnh chúa bị bệnh này không thể phục hồi sức khỏe
được. Nếu ông được bình phục, thì quả là một niềm vui và
hạnh phúc cho mọi người! Nhưng đóa hoa cứu mệnh ở đâu?
Các nhà thông thái tìm hỏi về điều đó, nghiên cứu các sách vở
tài liệu quý giá, nghiên cứu về thiên văn tinh tú, dò hỏi không
ngừng khắp cả mọi nơi, và cuối cùng thông thái và hiền triết
đều đi đến một kết luận như chúng ta đã thấy, nói rằng: ”Tình
thương tạo ra đời sống, đời sống của người cha”. Họ nói như
vậy, nhưng có lẽ không nghĩ như vậy. Họ nhắc lại nhiều lần
câu ấy, và viết ra như một toa thuốc: ”Tình thương tạo ra đời
sống”, nhưng làm sao thể hiện toa thuốc ấy, đó mới là vấn đề
nan giải. Cuối cùng, họ đều đồng ý rằng vị thuốc cứu mệnh ấy
phải do cô công chúa mang lại, cô là người yêu cha hết tất cả
tấm lòng và hết cả linh hồn. Người ta cũng bàn luận cách thức
tạo ra liều thuốc ấy, nhưng ngày tháng trôi qua kể từ lúc cô
công chúa vào một đêm trăng thượng tuần, khi mặt trăng vừa
nghiên xuống chân trời, đã đi đến tượng nhân sư bằng cẩm
thạch trong sa mạc, đi vào hành lang dài dẫn đến trung tâm của
một trong các kim tự tháp lớn nhất, trong đó một vị Vua oai
quyền nhất thời cổ xưa được đặt nằm dài trong lốt xác ướp,
giữa sự xa hoa huy hoàng nhất. Ở đó, cô công chúa nghiên
mình trên đầu xác chết, và được biết nơi mà cô có thể lấy lại
được đời sống cứu rỗi cha cô.
Cô đã làm tất cả những điều ấy, và trong giấc mộng cô thấy
rằng nơi xứ Đan Mạch xa xôi kia, tại một cái đầm lầy, nơi ấy
được chỉ định rõ ràng, cô có thể đem về Ai Cập đóa hoa sen ở
dưới đáy hầm đụng vào ngực cô, như vậy cha cô mới cứu sống
lại được.
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Vì vậy, cô đã biến thân thành con thiên nga, bay đi từ xứ Ai
Cập đến cái đầm bùn lầy kia. Mọi sự việc ấy, cha cò và mẹ cò
đã trông thấy, và bây giờ đây chúng ta cũng hiểu rõ hơn lúc
đầu câu chuyện. Chúng ta biết rằng ông Vua bùn đã kéo cô
xuống với ông, mà những kẻ ở tại xứ cô đều cho rằng cô đã
chết và mất tích. Chỉ có một người, tài giỏi hơn tất cả, còn nói
như mẹ cò:
”Cô ta rồi cũng sẽ thành công!”
Mọi người đều hy vọng như vậy, vì còn biết làm gì hơn nữa.
Cha cò nói:
”Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ăn cắp bộ lông cánh thiên nga của hai
cô công chúa ác đức kia, như vậy chúng nó không có thể đi đến
hồ bùn lầy, làm chuyện bậy bạ nữa. Bộ lông cánh ấy, tôi sẽ cất
dấu trên kia, cho đến ngày có cơ hội dùng đến!”
”Trên kia, cha nó dấu ở đâu?” - mẹ cò hỏi ”Trong tổ của chúng mình trên bờ đầm lầy ấy chứ đâu? Tôi
và các con nhỏ sẽ giúp nhau mang hai bộ áo ấy, và nếu mệt
quá, thì chán gì chỗ để giấu dọc đường, chờ chuyến bay sau.
Một bộ cũng đủ rồi, nhưng cả hai bộ thì càng tốt. Cần có nhiều
hành lý trên cái xứ phương bắc kia!”
Mẹ cò nói:
”Không ai biết ơn cha nó hết đâu! Nhưng anh là chủ, tôi
chẳng có gì nói ngoài thời gian tôi ấp trứng!”
x
Trong lâu đài ông Viking, gần đầm lầy, cô gái nhỏ được đặt
cho một cái tên. Người ta gọi cô là Helga, nhưng cái tên ấy quá
dịu dàng đối với cái tánh hung dữ của con người xinh đẹp ấy.
Tháng này qua tháng khác, cô càng đẹp thêm lên, và sau vài
năm trong lúc bầy cò cứ đường cũ bay qua sông Nilen vào mùa
thu, và mùa xuân bay về đầm lầy, cô đã trở thành cô thiếu nữ
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16 tuổi, xinh đẹp nhất ở bên ngoài, nhưng dữ dằn ác độc bên
trong, nóng nảy hơn tất cả mọi người có tiếng là ác độc nhất,
trong cái thời đại hung tàn ấy.
Cô lấy làm sung sướng được tự bàn tay trắng nõn của mình,
làm tuôn ra dòng máu nóng hổi của con ngựa được chọn làm tế
vật. Cô tự lấy hàm răng mình cắn ngang cần cổ con gà mà tế sư
sắp chọc tiết, và nói một cách rất trịnh trọng với người cha
nuôi:
”Nếu kẻ thù của ông đem giây buộc vào kèo nhà, rồi kéo cả
mái nhà lên trong lúc ông còn ngủ, tôi cũng chẳng đánh thức
ông dậy đâu, dù tôi có thể làm như vậy. Tôi cũng chẳng nghe
gì đâu, vì máu trong lỗ tai tôi còn sôi sùng sục kể từ ngày xưa
kia ông đã đánh tôi một bạt tai vào chỗ đó, ông biết không? Tôi
nhớ mãi không quên!”
Nhưng ông viking không để ý đến những lời nói ấy, ông
cũng như mọi người khác đều mê man vì sắc đẹp của cô. Vả
lại, ông cũng không biết rằng cô Helga xinh đẹp kia thường
thay đổi hình dạng và tánh tình. Cô cởi ngựa không cần yên,
phi nước đại như dính liền với con vật, cô không nhảy xuống
ngựa dù con ngựa đang cắn đá nhau với những con ngựa hung
dữ khác. Nhiều lúc cô để nguyên cả y phục, nhảy từ trên bờ cao
xuống dòng nước xoáy của eo biển, lội ra đón ông Viking, khi
tàu ông trở mũi vào bến. Có ngày, cô cắt cả một túm tóc dài
trên mái tóc đẹp óng ả của cô, để dệt thành cái dây cung. Cô
nói:
”Cái gì mình tự làm lấy đều tốt cả!”
Bà vợ ông Viking, như đàn bà thời đại ấy, có một ý chí
cương quyết, nhưng bên cạnh cô gái, bà trông như một người
đàn bà hiền lành và sợ sệt. Bà cũng biết là có một sự trù ếm ác
nghiệt đã làm cho đứa con gái bà dữ tợn như vậy.
Những lúc bà đứng gần nhà cầu, hay đi ra sân, cô Helga
chơi trò đùa nghịch ngồi trên thành giếng múa may quay
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cuồng, để rơi mình xuống giếng sâu và hẹp. Với bản tính cóc,
cô lặn xuống đáy giếng, rồi trồi lên mặt nước, trèo như con
mèo, trườn vào phòng chính, mình mẩy ướt đầm nước, và
quanh mình cô một vũng nước tràn ra trên sàn phòng, có nhiều
lá xanh lềnh bềnh trong vũng.
Một thứ giây còn ràng buộc cô gái Helga, chính là vào lúc
hoàng hôn. Lúc ấy, cô trở nên yên tỉnh, và như có vẻ suy tư, cô
để cho người ta gọi và dẫn dắt. Như có thứ linh tính đưa cô đến
gần bà mẹ nuôi, và khi mặt trời lặn, và sự biến hóa bên ngoài
và bên trong đã thực hiện xong, cô ngồi bất động, buồn bã, co
quắp lại dưới hình thái con cóc. Thân hình cô bây giờ to lớn
hơn con thú vật ấy nhiều, nên vì vậy mà trông lại càng khủng
khiếp hơn. Cô giống như một tên lùn khốn khổ, có cái đầu cóc
và đôi bàn tay, các ngón có da dính vào nhau. Đôi mắt chiếu ra
tia nhìn đau khổ, con vật không nói được, nhưng phát ra tiếng
ồm ồm như tiếng trẻ con khóc trong cơn mơ. Những lúc ấy, bà
Viking bồng nó lên đầu gối, bà quên hết bộ dạng xấu tởm của
nó, chỉ nhìn đôi con mắt khổ sở, và bà nói:
”Hầu như ta ước ao rằng con sẽ luôn luôn là con người cóc
câm lặng như thế này. Con trở nên quá dữ dằn khi sắc đẹp trở
lại với con!”
Rồi bà viết những cổ tự xứ bắc âu, để chống lại sự trù ếm và
bệnh hoạn, nhưng thảy đều vô ích.
Cha cò nói:
”Không ai tin được rằng trước kia, cô ta nhỏ bé đến thế, và
ngồi được trên một đóa hoa sen. Bây giờ cô là một người đàn
bà thực sự rồi, giống in như hình ảnh người mẹ Ai Cập của cô.
Bọn mình không hề gặp lại bà ấy! Bà không làm gì được như
mẹ mày hiểu đó, dù có bọn thông thái thượng đẳng giúp cho.
Đã bao nhiêu năm tôi bay qua bay lại trên đầm lầy, không bao
giờ tôi thấy được bóng dáng của bà. Tôi có thể nói với mẹ nó
như vầy: trong những năm tôi đến đây, mà tôi đến trước mẹ nó
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mấy ngày, để sửa sang lại cái tổ, và sắp đặt lại mọi thứ, tôi
thường bay luôn cả đêm trên đầm, như một con cú hay con dơi,
nhưng vô ích! Như vậy là tôi và bọn con đã uổng phí công sức
mang hai bộ áo lông thiên nga từ xứ sông Nilen đến đây. Kể
cũng cực nhọc lắm, cha con tôi phải đi 3 chuyến mới xong.
Bây giờ 2 bộ áo ấy ở dưới tổ mình, đã bao năm nay rồi. Nếu có
một đám cháy, cái nhà gỗ khúc này cháy đi, thì còn gì là hai bộ
áo ấy nữa!”
”Và cái tổ ấm của chúng mình cũng tiêu tan luôn!” - mẹ cò
nói – ”nhưng cha nó đâu có nghĩ gì đến chuyện đó, chỉ nghĩ
đến bộ áo lông của cô công chúa dưới bùn lầy! Cha nó nên
xuống đó mà ở với cô ta đi! Ông là một người cha xấu, tôi đã
nói vậy từ ngày ấp lứa trứng đầu tiên kia! Chỉ mong sao bọn
mình và bọn con mình không bị một mũi tên vào cánh, của con
nhải Viking kia, cái con điên khùng ấy! nó chẳng ý thức được
hành động của nó. Nó phải biết rằng dù sao chúng mình cũng ở
tại chốn này lâu hơn nó nhiều. Chúng mình không bao giờ
quên bổn phận của chúng mình, mình nạp thuế hằng năm, một
cái lông, một cái trứng, một con nhỏ, đúng theo lệ thường. Anh
tưởng rằng, một khi con ấy ra ngoài chơi, tôi dám xuống đó
như lúc xưa sao? Như lúc ở Ai Cập, tôi là bạn hữu với mọi
người, không quên đặt con mắt vào cái bình hay cái nồi?
Không, tôi ở đây, tôi giận con ấy lắm - đồ mất dạy! Tôi cũng
giận cả anh nữa! Đáng ra anh phải cứ để nó trên đóa hoa sen,
như vậy bây giờ mọi người chẳng ai bị nó phiền nhiễu nữa!”
”Mẹ mày nói thế, nhưng lòng mẹ mày đâu có thế!” - cha cò
trả lời – ”tôi hiểu mẹ mày hơn mẹ mày tự hiểu mình!”
Nói xong, cha cò nhảy lên, đập mạnh cánh hai lần, dang hai
chân ra sau, và bay đi, lượn lờ với đôi cánh bất động. Cò đã
bay xa, rung mạnh thân mình, mặt trời chiếu lên trên bộ lông
trắng của nó, cổ nó dang thẳng ra, bay đi mau lẹ.
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”Dù sao, anh chàng cũng là đẹp nhất, hơn tất cả mọi con cò
khác!” - mẹ cò nói - ”nhưng điều ấy tôi chẳng nói với anh
chàng đâu.”
x
Ông Viking về sớm, vào mùa thu, mang theo chiến lợi phẩm
và nhiều tù nhân. Trong đám người này, có một ông Linh Mục
thiên chúa giáo, hạng người theo đuổi sự đả phá thờ phụng đa
thần tại các xứ bắc phương. Từ lâu nay, trong các khách thính,
và phòng các bà lớn, người ta có nói đến một tôn giáo mới
đang lan tràn trong các nước miền nam, và, với thánh
Ansgarius, đã đến tận Hedeby trên sông Slien. Cô bé Helka
cũng có nghe danh vị Ky Tô trắng, người đã vì lòng thương đối
với loài người, đã hy sinh tính mạng mình để cứu đời, câu
chuyện ấy, cô nghe bên lổ tai này, liền cho ra bên lổ tai kia,
như người ta thường nói. Chữ Tình Thương có ảnh hưởng trên
tâm hồn cô, chỉ khi cô đã co lại trong hình dáng của con cóc
khốn nạn, trong góc phòng. Nhưng bà Viking có nghe những gì
người ta đồn đải, và vô cùng cảm động về các truyện thần thoại
và lịch sử về người con độc nhất của Chúa Cha.
Bọn người đi chinh chiến trở về kể lại những ngôi thánh
đường tráng lệ xây bằng đá tiện, dựng lên để thờ phụng vị
Chúa mà lời dạy là tình thương. Họ có mang về hai cái hình
nặng chạm trổ tinh vi, bằng vàng ròng, cả hai đều thơm phức
mùi hương liệu. Đó là hai cái lư trầm hương mà các Linh Mục
thiên chúa giáo đong đưa trước bàn thờ Chúa, ở đó không bao
giờ có máu đổ, chỉ có rượu và bánh thánh, thứ bánh biến ra từ
máu của người đã hy sinh cho các thế hệ mai sau.
Người ta giam cầm ông Linh mục thiên chúa giáo trong căn
hầm bằng đá, dưới ngôi nhà gỗ, tay chân bị trói lại bằng giây
sợi. ”Ông ta đẹp như vị Thần Baldur”, bà Viking nói vậy, và bà
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thương hại ông, nhưng cô bé Helga lại muốn buộc nối một sợi
giây vào giây trói ông, rồi buộc vào đuôi những con bò tót
hoang:
”Rồi tôi thả chó ra! Hừ! xem ông ta bị kéo lê trên hồ, trên
đầm, về phía đồng cỏ! Vui biết bao nhiêu, chạy theo mà xem
lại càng vui hơn nữa!”
Nhưng ông Viking không muốn cho ông Linh mục chết như
vậy. Ngày mai, người ta sẽ đem ông làm con vật hy sinh trên
bàn đá trong rừng, vì đó là cách trừng trị đối với kẻ thù, và
người không tin các vị thần linh thiêng. Đây là lần đầu mà một
con người bị làm vật hy sinh tế tự như vậy.
Cô Helga xin phép lấy máu của linh Mục để tự tay tưới vào
các vị thần, và tưới vào mọi người đi dự lễ. Cô mài sắt con dao,
và như một con chó dữ (cô có cả bầy trong nhà), cô chạy đạp
bừa lên chân Linh mục, đâm con dao vào hông ông ta. ”Đó mới
là thử dao thôi!” - cô nói - Bà Viking ái ngại nhìn cô bé hung
ác, và vào ban đêm, khi cô gái biến thân rồi, bà nói với cô sự
sầu não sâu xa của lòng bà.
Con cóc có hình dạng yêu tinh ấy đứng trước mặt bà, nhìn
bà với đôi mắt nâu buồn thảm, lắng nghe, và hình như hiểu biết
như một con người. Bà nói:
”Không bao giờ, dù đối với chồng tôi, tôi hé răng nói về nổi
đau khổ gấp đôi mà con đã tạo ra cho tôi. Trong lòng tôi, có
nhiều tình thương hại đối với con, hơn là tôi tưởng. Tình
thương của bà mẹ thật là bao la! Nhưng không bao giờ tình
thương lọt vào lòng con. Tim con như một khối bùn! Từ đâu
con đến nhà này?”
Con vật khốn khổ run rẩy cả người, có thể nói rằng những
lời nói của bà đã làm rung động một thứ giây vô hình giữa hình
thể và linh hồn nó, nước mắt nó trào ra. Bà mẹ tiép tục nói:
”Rồi những ngày khó khăn sẽ đến với con. Những ngày ấy
cũng làm khổ cho mẹ nhiều! - Tốt hơn là lúc nhỏ, người ta đặt
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con trên đường, để cho cái lạnh ban đêm đưa con vào giấc ngủ
vĩnh viễn!”
Bà Viking khóc tấm tức, và bà đi ra sau tấm màn da móc
vào kèo nhà để phân chia gian phòng ra làm hai, trong lòng vừa
giận vừa thương. Con cóc co ro ngồi một mình trong góc
phòng. Im lặng hoàn toàn, nhưng thỉnh thoảng, nổi lên một
tiếng thở dài của con cóc. Một tiếng thở dài vội tắt. Hình như
một sự sống vừa sinh ra trong nổi đau khổ tận cùng của cõi
lòng. Nó bước một bước, lóng tai nghe ngóng, bước thêm bước
nữa, rồi với đôi tay vụng về, nó nắm lấy thanh sắt gài ngang
cửa. Nó kéo thanh sắt ra một cách nhẹ nhàng, rồi mở cái móc
khóa cửa. Cô gái cóc nắm cây đèn đang thắp sáng trong gian
phòng phía trước. Một ý chí mạnh mẻ dường như làm tăng sức
mạnh cho cô. Cô nâng tấm sắt nắp hầm, rồi trườn mình vào căn
hầm giam ông Linh Mục tù nhân. Ông đang ngủ, cô gái cóc
đưa bàn tay lạnh buốc sờ vào mình ông, ông sực thức giấc,
nhìn thấy con vật dị hợm ấy, ông run lên như đứng trước một
sự hiển hiện hải hùng. Cô lấy con dao sắt, cắt đứt dây trói cho
ông, và ra dấu bảo ông đi theo nó.
Vị Linh Mục niệm tên thánh liên hồi, làm dấu thánh giá,
nhưng con vật chẳng có gì thay đổi. Ông liền đọc một đoạn
trong thánh kinh:
”Sung sướng thay, con người đã làm điều thiện đối với kẻ
khốn khổ. Chúa sẽ cứu rỗi người trong những ngày khốn cùng
của người! - Người là ai? Vì sao có một cái lốt thú vật trong
một linh hồn từ thiện này?”
Con vật hình cóc lại ra dấu cho ông, dẫn ông nấp sau tấm
màn, trong hành lang dài vắng, đưa ông ra chuồng ngựa, chỉ
vào một con ngựa. Ông Linh Mục nhảy lên ngựa, cô gái cóc
nhảy ngồi phía trước ông, nắm chặt bờm ngựa. Vị tù nhân hiểu
ý cô, cho ngựa phi mau trên con đường dẫn ra đồng cỏ, con
đường trước đây ông đâu có biết đến.
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Ông quên đi cái hình thù dị dạng của người bạn đường, có
cảm nghĩ rằng ân sủng của lòng thương của Chúa đã dùng cái
hình dáng quỹ quái kia để cứu rỗi ông. Ông kính cẩn đọc kinh
và hát lên những bài thánh ca. Cô gái cóc bổng rùng mình, phải
chăng vì ảnh hưởng của các bài kinh và các bài hát Thánh, hay
là vì khí lạnh khi trời gần sáng? Nó có những cảm nghĩ gì? Nó
rướn mình lên, định gò con ngựa lại, và nhảy xuống đất. Nhưng
vị Linh Mục thiên chúa giáo giữ chặt lấy nó, hát lớn lên một
bài thánh ca, và hình như bài hát có năng lực làm tan biến ảnh
hưởng của sự trù ếm dính liền với hình thù con cóc. Ngực tiếp
tục phi nước đại, chân trời hồng, những tia nắng đầu tiên xuyên
qua đám mây, và theo với nguồn ánh sáng, sự biến hình đã
thực hiện: con cóc hóa ra một cô gái xinh đẹp với tâm tính quỹ
quái và ác độc. Linh Mục đang ôm trong lòng một người đàn
bà trẻ đẹp nhất. Ông hoảng hốt, nhảy xuống ngựa, dừng ngựa
lại, nghĩ rằng ông đang bị một sự trù ếm nào độc địa. Cô Helga
cũng đồng thời nhảy xuống đất, chiếc váy củn cởn chỉ đến đầu
gối. Cô rút con dao nhọn sắc ở thắt lưng ra, chồm đến ông Linh
Mục, ông hoảng sợ.
”Chờ xem, tao sẽ đâm mày!” - cô hét lên - ”tao sẽ đâm mày,
con dao này sẽ chọc thủng vào da thịt mày! Hừ, mày tái xanh
như cọng rơm! Đồ nô lệ! Đồ đàn ông không có râu!”
Cô nhảy chồm lên mình vị Linh Mục, hai người vật lộn
nhau dữ dội, nhưng hình như một sức mạnh vô địch đã dồn đến
cho ông ta. Ông nắm chặt lấy cô gái, và cây sồi cổ thụ gần đó
cũng giúp ông, rễ cây trồi lên mặt đất, ràng buộc đôi chân của
cô, làm cho cô bị trói vào thân cây. Gần đó, có một dòng suối
trong, ông vục nước rưới vào mặt và ngực cô, truyền lệnh cho
linh hồn quỹ sứ ác độc mau ra khỏi mình cô, và làm dấu thánh
giá trên thân cô, theo nghi lễ thiên chúa giáo, nhưng nước rửa
tội kia tỏ ra bất lực, vì nguồn tin không có trong lòng cô.
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Dù sao, ông cũng là kẻ mạnh hơn. Trong hành động của
ông, có ẩn tàng một sức mạnh siêu nhân chống lại sự hung dữ
tàn ác. Cô Helga bị khuất phục, buông xuôi hai tay, nhìn người
đàn ông bằng đôi mắt ngạc nhiên, cô tái mặt. Cô thấy ông linh
Mục giống như một kẻ phù thủy cao tay có pháp lực trừ ma tà
quỹ sứ. Ông nói lên những câu cổ ngữ, những chữ bí mật ông
vẽ lên trong không khí! Cô không nháy mắt nếu người ta hươi
lên trước mặt cô một lưỡi búa lữa, hay một con dao nhọn sắc,
nhưng khi Linh Mục gạch hình thánh giá trên trán và ngực cô,
cô trở nên ngoan ngoãn như một con chim trong lồng, đầu cô
cúi xuống.
Vị Linh Mục nhắc lại bằng một giọng hiền từ, cử chỉ đầy từ
tâm của cô đối với ông đêm vừa rồi, khi cô đến dưới hình thái
xấu xí của con cóc, cắt dây trói cho ông, và dẫn ông ra ngoài
ánh sáng, trả lại cho ông sự tự do và đời sống. Cô cũng đang bị
trói buộc như ông, bằng những sôi giây chặt chẻ hơn, nhưng
ông sẽ đem cô ra ngoài ánh sáng và sự sống lành mạnh. Ông sẽ
mang cô đến Hedeby, nơi có Thánh Ansgarius. Ở đó, trong
thành phố thiên chúa giáo, sự trù ếm sẽ bị phá tan. Nhưng ông
không thể đặt cô trước mình ông trên con ngựa, dù cô có tự ý
muốn vậy.
”Cô phải ngồi phía sau lưng ngựa, không thể ngồi trước mặt
tôi! Sắc đẹp ma quái của cô có một tính cách không trong sạch,
tôi sợ - Nhưng thế nào rồi phần thắng cũng về tôi, trong sức
mạnh của Chúa!”
Ông quỳ xuống, đem hết lòng thành khẩn và cầu nguyện.
Quang cảnh tịch tĩnh của khu rừng đối với ông là một ngôi
thánh đường tôn quý. Chim đua nhau ca hót, như chính chúng
cũng dự phần trong ngôi nhà thờ mới mẽ ấy, những cây bạc hà
tỏa mùi hương, như muốn thay thế hương trầm. Ông đọc to
những lời trong thánh kinh:
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”Ánh sáng trên kia đã đến viếng thăm chúng ta, để chiếu
sáng cho những kẻ đang mê muội trong đêm tăm tối, và trong
bóng đen của tử thần, và hướng dẫn bước chân ta vào con
đường của sự hòa bình!”
Và ông nói đến lòng ước muốn xa xưa của vũ trụ, và trong
lúc ông nói, con ngựa mang hai người vẫn phi nước đại, trông
vẻ bình tĩnh, và vít xuống những cành cây gai to lớn, làm cho
những chùm trái dâu ngọt ngào rơi xuống trên tay cô gái Helga,
đó là một thứ thực phẩm tươi tự mình cúng hiến cho cô.
Cô ngoan ngoãn ngồi sau lưng ông, trên con ngựa, cô ngồi
đó như một con người dạ du chưa thức tỉnh, nhưng cô không
vùng vẫy gì hết.
Vị Linh Mục đã lấy hai cành cây khô buộc lại làm một cây
thánh giá, ông cầm đưa ra trước mặt, dựng đứng lên, và tiếp tục
phi ngựa xuyên qua khu rừng càng lúc càng dày. Con đường
mòn nhỏ lại, có lúc không còn dầu vết. Cây mận hoang nằm
ngang đường, Linh Mục phải dục ngựa đi quanh. Con suối
không còn là một giòng nước lưu động, mà đọng lại thành một
cái hồ, ông cũng phải đi vòng quanh. Trong không khí trong
lành của khu rừng, có một sự yên tỉnh làm ấm áp lòng người,
và những lời dịu dàng phát ra từ lòng tin và tình thương trong
đạo thiên chúa. Ý muốn thiết tha đưa cô gái bị trù ếm vào con
đường ánh sáng và đới sống lành mạnh lại càng uy mảnh hơn
nữa.
Người ta nói rằng một giọt nước cũng có thể soi thủng một
tảng đá, và những đợt sóng liên tiếp cũng làm rời ra những tảng
đá lởm chởm, và làm cho đá láng trơn. Giọt sương thánh sủng
đã thấm vào tâm hồn cô bé Helga, làm dịu bớt tánh ác độc của
cô, làm cho lòng cô bình tĩnh lại. Điều ấy chỉ diễn ra từ từ,
không phải là đột ngột, chính cô cũng không tự cảm thấy.
Những chồi non trong lòng đất mọc lên, nhờ sự ẩm ướt của đất
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và ánh sáng mặt trời, nhưng sự ẩm ướt của đất và ánh sáng mặt
trời đâu có biết rằng nhờ chúng mà đóa hoa nẩy nở!
Cũng như lời ru hát của bà mẹ vô hình thấm vào trí não đứa
con, nó lập lại một cách non dại từng chữ một, tuy chẳng hiểu
ý nghĩa gì, và sau đó, đứa bé gom những chữ ấy lại trong trí,
rồi càng lâu những câu hát ấy càng sáng rõ hơn. Ở đây, lời nói
đem lại đời sống lành mạnh của vị Linh Mục cũng tác động
trên tâm hồn cô bé như vậy.
Hai người đi ra khỏi khu rừng, phi ngựa trên đồng cỏ, rồi lại
vào một khu rừng hoang khác, không có lối mòn, và bổng gặp
một bọn cướp.
”Mày ăn cắp cô gái non này ở đâu?” - chúng la lên - Rồi
chúng chặn con ngựa lại, vứt hai người cỡi ngựa xuống đất,
chúng đông lắm. Vị Linh Mục chỉ có con dao lấy của cô Helga,
để tự vệ, ông múa dao quanh mình ông, một tên cướp dáng cái
búa lên, vị Linh Mục nhảy tránh qua một bên, nhát búa đánh
vào cổ con ngựa, máu chảy ra thành vòi, con vật sụm xuống.
Cô gái Helga, như bị đánh thức ra khỏi cơn mê man, vùng lên,
chồm đến bên mình con ngựa đang thoi thóp. Vị Linh Mục tiến
lên trước con vật, như để bảo vệ cho nó, nhưng một tên cướp
đánh mạnh vào trán ông một nhát búa, đầu ông vỡ ra, máu và
não tủy tung tóe ra tứ phía, ông ngã xuống chết luôn.
Bọn cướp chụp lấy cánh tay trắng muốt của cô gái. Vừa lúc
ấy, mặt trời lặn xuống chân trời, tia nắng cuối cùng tắt đi, cô
gái đã trở lại hình thù con cóc xấu xí dị hợm, miệng ngoác rộng
ra nửa bộ mặt, cánh tay khẳng khiu nhờn nhợt dang ra, bàn tay
ngón dính vào nhau bằng miếng da xòe ra như cái quạt - Bọn
cướp hoảng kinh vứt nó đi. Con cóc ngồi chồm hổm giữa bọn
cướp như một con quỹ gớm ghiếc, và theo bản tính của loài
cóc, nó nhảy cao hơn mình nó, rồi biến vào trong bụi rậm. Bọn
cướp cho rằng đây là một mánh khóe lừa đảo của thần Loke,
hay là một phép phù thủy, chúng vội vàng hốt hoảng chạy đi.
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Mặt trăng đã lên cao, tròn vành vạnh, ánh sáng tỏa ra sáng
lạng, cô bé Helga, dưới hình thù con cóc, bò ra khỏi hố, dừng
lại bên cạnh thi thể của vị Linh Mục và xác của con ngựa, nhìn
vào hai cái xác ấy với cặp mắt như đang khóc. Đầu cóc đưa ra
một tiếng la như tiếng đứa bé con nức nở. Con cóc nhảy từ xác
này qua xác kia, vốc nước trong bàn tay của nó, bàn tay to rộng
vì ngón có dính da, tưới nước lên hai cái xác chết. Nhưng con
cóc hiểu rằng hai sinh vật này đã chết, và chết luôn rồi! Rồi
đây, những con dã thú đến ăn xác chết ấy. Không, điều ấy
không thể xảy ra được! Cóc liền đào đất lên, đào sâu hết cả sức
của nó, nó muốn xây một ngôi mộ, nhưng nó chỉ có thể dùng
được một khúc gỗ cứng và hai bàn tay, vì quá cố sức, nên da
dính liền các ngón tay đều bị rách, máu chảy ra. Con vật tự biết
là không thể làm công việc ấy được, nó liền vốc nước rửa mặt
cho người chết, lấy lá tươi đắp lên mặt, mang nhiều nhánh cây
to mà sức nó có thể mang được, đem phủ lên mình vị Linh
Mục và con ngựa, và lấy rêu chêm vào các chỗ hở, như vậy nó
tưởng rằng nấm mồ đã kín và vững lắm rồi, nhưng trong lúc nó
hì hục làm công việc nặng nhọc ấy, đêm đã tàn, và mặt trời ló
dạng - cô bé Helga hiện lên, trong vẻ đẹp tuyệt vời, hai bàn tay
đầy máu, và lần đầu tiên trong đời, những dòng nước mắt chảy
lên trên đôi má hồng trinh nữ.
Với sự đổi xác ấy, hình như trong cô, có một sự xung đột
giữa hai bản tánh. Cô rùng mình, nhìn quanh quất như vừa tỉnh
một cơn ác mộng, cô bổng chạy đến ôm cứng thân một cây dẻ
gai, để có được một điểm tựa, và như một con mèo, cô leo lên
ngọn cây, bám cứng vào đó. Cô ở đó như một con sóc sợ sệt,
suốt cả ngày, trong khu rừng cô tịch, hoàn toàn yên lặng như sự
chết, - theo như người ta thường nói vậy - Sự chết, không, hai
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con bướm bay vờn nhau, đùa giỡn với nhau. Gần đó, có nhiều
tổ kiến, mỗi tổ có hàng trăm con vật nhỏ nhoi bận rộn, chạy tới
chạy lui. Trong không khí, vô số đàn muỗi từng đám, những
bầy ruồi vo ve bay qua bay lại, loại bọ ba ba, chuồn chuồn, và
đủ thứ côn trùng có cánh, với con giun đất từ lòng đất ướt
trườn ra, những con chuột đồng cũng lộ diện - nhưng tất cả đều
im lặng và chết chóc, như người ta thường nói và hiểu rõ.
Không ai để ý đến cô bé Helga, ngoại trừ bầy chim cà cưỡng
bay hót líu lo quanh ngọn cây, nơi trú ẩn của cô. Chúng chuyền
từ cành này qua cành khác, đến gần cô một cách dạn dĩ, và có
vẻ tò mò. Chỉ một tia mắt của cô cũng đủ đuổi chúng đi nhưng chúng vẫn không hiểu gì về cô, và chính cô cũng không
hiểu gì về mình.
Đến lúc buổi chiều đã xuống, mặt trời sắp tắt, sự biến hình
làm cho cô sực có một hành động mới! Cô để mình trượt theo
thân cây, và khi mặt trời lặn hẳn, cô đã ở dưới gốc cây trong
hình dáng co quắp của con cóc, với bàn tay dính da rách nát,
nhưng cặp mắt cô chiếu ra một tia sáng đẹp đẽ, đẹp hơn khi cô
hiện thân là cô gái lúc ban ngày nữa. Những con mắt thiếu nữ
rất dịu hiền, rất trong sạch, sáng lên dưới cái mặt nạ cóc, chứng
tỏ một tâm hồn tế nhị, một tấm lòng nhân tuyệt đối. Từ đôi mắt
xinh đẹp ấy, dòng nước mắt chảy ra, những giọt nước mắt nặng
nề làm vơi nhẹ lòng người.
Gần bên ngôi mộ, còn thấy cái thánh giá làm bằng hai khúc
cành khô buộc lại bằng một sợi giây gai, công tác cuối cùng
của người đã chết. Cô Helga nắm cây thánh giá ấy lên, bổng có
ý nghĩ đem cắm cây thánh giá trong đống đá chất trên thân xác
ông Linh Mục và con ngựa đã chết. Ký ức buồn thảm làm cho
cô chảy nước mắt, lòng cô xúc động, cô bèn vạch ra quanh
ngôi mộ những hình thánh giá, làm thành một hàng rào thánh
giá - và trong lúc con vật vẽ những hình ấy, thì lớp da dính liền
các ngón tay bị rời ra, như một cái bao tay bị lột ra, và khi nó
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đến rửa tay bên dòng suối, nó bổng ngạc nhiên nhìn thấy đôi
bàn tay trắng nỏn, nó lại làm dầu thánh giá trong không khí,
ngay khoảng giữa nó và xác chết, rồi bổng nhiên hai môi nó
rung động, lưỡi ngọ nguậy, và rồi cái tên mà nó đã nghe nhiều
lần trong lúc trốn chạy qua khu rừng, nghe nói đến và hát lên,
miệng nó bổng nói rõ lên cái tên ấy: ”Giê Su Ky Tô!”
Bổng chốc, cái lốt cóc rơi ra, nó trở thành một thiếu nữ xinh
đẹp - nhưng đầu nó nghiên xuống, mệt mỏi, tứ chi cô cần nghỉ
ngơi - cô đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ chẳng bao lâu, cô thức dậy
vào lúc nửa đêm. Trước mắt cô, sừng sửng đứng con ngựa
chết, bây giờ trông rạng rỡ, đầy sinh lực, hai con mắt và vết
thương ở cổ sáng rực lên. Cạnh con ngựa, vị Linh Mục bị ám
sát, con người ”đẹp hơn Baldur!” - như bà vợ viking nói - Ông
đứng đó, quanh mình như có ngọn lửa bao quanh.
Trong đôi mắt mở rộng hiền từ, có một vẻ nghiêm nghị, một
ý thức công minh, một sức thu hút mảnh liệt, làm cho cô gái
mà cặp mắt ấy nhìn đến như được soi sáng vào tận chốn thâm
sâu của cõi lòng. Cô bé Helga rùng mình, và ký ức cô trở nên
sắc sảo như vào ngày mạt nhật thẩm phán. Tất cả sự hiền từ
người ta đã đối xử với cô, tất cả những lời thân mật người ta đã
nói với cô, như đang sống lại. Cô hiểu rằng chính từ tâm đã
nâng đỡ cô trong những ngày khó khăn, những ngày mà sự liên
hệ giữa linh hồn con người với bùn lầy đang dao động lên men,
và tự xung đột dữ dội. Cô hiểu rằng những lúc đó, cô chỉ hành
động theo sự thúc đẩy của bản năng phức tạp, chứ thật sự chính
cô chẳng tự ý làm gì hết, tất cả đều như sắp bày sẳn cho cô, cô
như bị động, không bao giờ được tự chủ. Cô bèn kính cẩn và
hổ thẹn nghiên mình trước con người có năng lực đọc được
trong các cõi thầm kín của tâm hồn cô. Và ngay lúc ấy, cô tiếp
nhận được như một tia sáng thanh lọc, tia sáng của Thánh Linh.
”Ôi! đứa con gái của bùn lầy!” - vị Linh Mục nói - ”người
từ trong bùn đất sinh ra - và từ trong đất người sống lại! Tia
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sáng mặt trời trong người đã trở về nguyên thủy của nó, tia
sáng không phải tỏa ra từ mặt trời, mà là một tia sáng Thần
Thánh! Không một linh hồn nào bị đày đọa, nhưng dài thay là
con đường đời, con đường dẫn về chốn vĩnh viễn - Tôi từ xứ
người chết trở lại đây, cô cũng vậy, một ngày kia cô cũng phải
đi qua những thung lũng sâu thăm thẳm, dẫn đến xứ ánh sáng
rực rỡ của núi non, nơi phát sinh ra Thánh Ân và sự tuyệt đối.
Ta không đưa cô đến Hedeby để nhận lễ rửa tội, trước hết, cô
phải lặn sâu dưới đầm bùn, lấy cho được chùm rễ của đời sống
và cái nôi của cô, cô phải làm được công việc ấy đã, rồi mới
nói đến chuyện khai tâm cho cô!”
Ông liền đặt cô gái lên mình ngựa, đưa cho cô một lư hương
vàng, giống như cái lư cô thấy trong nhà của ông Viking tỏa
mùi hương nồng nàn và dịu dàng. Những vết thương trên trán
vị Linh Mục bị ám sát sáng lên như một vương miện rực rỡ,
ông lấy cây thánh giá trên ngôi mộ, đưa lên cao, và cùng cô phi
ngựa như bay trên khu rừng rì rào, trên những gò chôn chiến sĩ,
những người chiến sĩ cũng đã chết trên mình ngựa. Những hình
ảnh oai nghiêm ấy hiện lên, cởi trên mình ngựa, đứng oai
nghiêm trên các gò đống. Trên trán họ, ánh sáng mặt trăng
chiếu lên chiếc vòng bằng vàng có khóa cũng bằng vàng, áo
choàng họ tung bay trong gió. Con rồng đang ấp ủ cả một kho
tàng, ngẩng đầu lên nhìn hai người đang bay trên con ngựa bay.
Giống quỹ lùn rình ngó theo hai người, từ trên các đỉnh cao, và
từ dưới các luống cày, chúng rất đông và mang đủ thứ đèn, đỏ,
trắng và xanh, trông tất cả giống như một đám rung rúc như
những đốm lửa tung tro của tờ giấy vừa đốt.
Hai người bay trên rừng và đồng cỏ, trên suối và hồ, nhắm
về hướng đầm lầy. Đến đó, họ bay lượn mấy vòng rộng. Vị
Linh Mục thiên chúa giáo đưa cao cây thánh giá, sáng rực như
bằng vàng, và hát lên bài thánh ca. Cô bé Helga cũng hát theo,
như đứa bé hát theo mẹ. Cô đong đưa cái lư hương, một thứ
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hương thơm như trong thánh đường tỏa ra, nồng nàn và kỳ
diệu, làm cho đám lau sậy trong đầm bùn bổng trổ bông hoa,
những thân cây vươn lên từ dưới đáy đầm, tất cả mọi sinh vật
đều nổi lên, hoa sen nở tung, trải ra trên mặt đầm như một tấm
thảm thêu hoa, và trên tấm thảm ấy, một người đàn bà đang
nằm ngủ, trẻ và tuyệt đẹp. Cô bé Helga tưởng như người đó
chính là cô, hình ảnh cô được phản chiếu trên mặt nước yên
lặng. Nhưng không, đó là mẹ cô, vợ ông Vua bùn, là nàng công
chúa đã bay đến từ xứ sông Nilen.
Vị Linh Mục ra lệnh đưa người đàn bà đang ngủ ấy lên
ngựa. Con ngựa quằn lưng vì sức nặng, rồi nó bay lên, trông
như một giải lụa trong gió, và dấu thánh giá làm tăng thêm sức
mạnh cho các bóng ma, rồi cả ba bay về phía đất liền.
Gà cất tiếng gáy lên trong lâu đài ông Viking, và tất cả các
bóng ma đều biến mất như làn sương, chỉ còn bà mẹ và cô gái
đứng trước mặt nhau. Bà mẹ nói:
”Có phải là hình bóng của tôi trong hồ nước sâu đó không?”
”Có phải là hình bóng của tôi trên mặt nước sáng láng?” - cô
gái cũng la lên Hai người kề sát ngực vào nhau, ôm chặt lấy nhau. Trái tim
bà mẹ đập mạnh hơn tim cô con gái, cô hiểu rõ như vậy.
”Con tôi, đóa hoa của tim tôi! Đóa sen mọc ra từ đáy nước
sâu!”
Bà hôn con gái bà, bà khóc. Những giọt nước mắt ấy cũng là
một thứ nước tẩy lễ làm bằng đời sống và tình thương, đối với
cô bé Helga. Bà mẹ nói:
”Mẹ đến đây trong bộ áo lông thiên nga, mẹ vứt bộ lông ấy
đi, lặn xuống đám đầm lầy, rồi bị lớp bùn bao phủ lấy mẹ, như
giam mẹ lại trong bức tường. Nhưng bổng mẹ thấy một làn hơi
ấm áp, một sức mạnh lôi mẹ vào sâu dưới đáy, mỗi lúc mỗi xa
hơn, mí mắt mẹ nặng trĩu, mẹ mơ màng - Mẹ tưởng như đang
nằm trong kim tự tháp Ai Cập, nhưng trước mắt mẹ, thân cây
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trăn làm cho mẹ khiếp sợ khi còn ở trên mặt đầm, vẫn lung
linh. Mẹ nhìn vào mấy chỗ nứt nẻ trong vỏ cây, chỗ nứt ấy
nhuộm đầy màu sắc, trở nên như những cổ tự tượng hình Ai
Cập, trên giải băng bó xác ướp. Rồi từ trong vỏ cây, ông Vua
bùn xuất hiện, ông ma sống hàng ngàn năm, hay là hình của
xác ướp, đen như nhựa thông, láng như con ốc trơn trong rừng,
đen như bùn lầy. Ông Vua bùn hay cái xác ướp ở Kim tự tháp?
- mẹ cũng không biết nữa – Ông ấy ôm mẹ trong đôi tay ông,
mẹ tưởng rằng mẹ sắp chết đến nơi. Mẹ thấy sinh khí trở lại
nhờ có một sự ấm áp trên ngực, hình như ở đó có một con chim
nhỏ vỗ cánh hót líu lo. Con chim từ đó bay lên cao, rất cao tận
trần đen nặng nề, nhưng một sợi giây xanh vẫn buộc nó vào
ngực mẹ, mẹ nghe và hiểu được những tiếng kêu tha thiết của
sự ước muốn trong lòng mẹ: Tự do! Mặt trời! Về với cha! - Rồi
mẹ nghĩ đến người cha của mẹ trong xứ sở của chúng ta đầy
ánh mặt trời, nghĩ đến đời sống của mẹ, tình yêu của mẹ! Mẹ
bèn cởi sợi giây ấy ra, thả cho con chim bay đi về xứ sở của
cha! Từ lúc ấy, mẹ không còn nằm mơ nữa, mẹ ngủ một giấc
ngủ chắc là lâu và nặng nề, cho đến lúc bài hát và hương trầm
đưa mẹ lên đây, cởi hết mọi sự trói buộc!”
Sợi giây xanh buộc liền lòng người mẹ và cánh con chim,
sợi giây ấy bây giờ bay đi đâu, bị vứt bỏ ở đâu? Chỉ có cha cò
là biết chuyện ấy thôi.
Sợi giây là thân cây xanh, nút thắt là đóa hoa rực rỡ, cái nôi
trong đó đứa bé đã lớn lên và càng đẹp xinh hơn, bây giờ nó lại
nằm trên ngực bà mẹ.
Trong lúc hai mẹ con ôm nhau, con cò cha bay từng vòng
tròn rộng quanh hai người, rồi bay thẳng về tổ nó. Lúc trở lại,
nó mang theo hai bộ áo lông chim, mà nó đã cất giữ dưới đáy
tổ từ bao nhiêu năm nay. Cò đưa cho mỗi người một bộ áo
lông. Hai mẹ con bận áo vào, rồi bay lên như hai con thiên nga
trắng.
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”Bây giờ mình hãy nói chuyện chơi!” - cha cò nói - ”chúng
ta hiểu được tiếng nhau, dù cái mỏ của loài chim không giống
như miệng người! Thật là đúng lúc, vì nếu hai người không đến
đây đêm nay, thì ngày mai, tôi và mẹ cò, các con, sẽ bay đi về
phương nam! Ừ! Các vị có thể nhìn tôi! Tôi là một người bạn
già của xứ sông Nilen, mẹ nó cũng vậy, bà ấy thích xứ ấy lắm,
mặc dù bà không nói ra. Bà ấy bao giờ cũng tin tưởng rằng cô
công chúa sẽ được thoát nạn. Tôi và bầy con, chúng tôi đã
mang hai bộ áo lông ấy đến đây. Ôi! Tôi rất sung sướng! Thật
là may quá! Vừa kịp lúc bọn tôi sắp ra đi! Ngày mai, khi trời
rạng đông, chúng ta sẽ cất cánh! Cả một đàn cò đông đảo!
Chúng tôi sẽ bay phía trước, hai bà chỉ có việc bay theo chúng
tôi. Như vậy, các bà sẽ không sợ lạc đường. Tôi và các con sẽ
để ý đến các người mà!”
”Và đóa hoa sen, tôi muốn mang theo nữa!” - cô công chúa
Ai Cập nói - ”đóa hoa ấy cũng bận áo lông thiên nga để bay
bên cạnh tôi. Luôn luôn tôi sẽ có đóa hoa thân yêu ấy, như vậy,
mọi sự sẽ đều tốt đẹp! Về xứ! Về xứ!”
Nhưng cô Helga nói rằng cô không thể rời xứ Đan Mạch
này được, nếu cô không về thăm bà mẹ nuôi một lần, bà vợ
thân yêu của ông Viking ấy! Theo ý nghĩ, đồng thời bao nhiêu
kỹ niệm đẹp đẽ trở về trong trí cô gái, những lời nói dịu dàng,
những dòng nước mắt của bà mẹ nuôi đã tuôn ra vì cô - người
ta có thể cho rằng trong lúc ấy, cô thương bà mẹ nuôi hơn ai
hết.
Cha cò nói:
”Phải đấy, chúng mình phải trở lại nhà ông Viking. Mẹ nó
và các con đang chờ tôi ở đó. Ồ, chúng sẽ mở to cặp mắt, và
nói cười bi bô biết bao nhiêu! Ừ! mẹ cò không bao giờ nói
nhiều, mẹ nó chỉ nói vắn tắt và rõ ràng, vì vậy lời nói của mẹ
nó lại càng có ý nghĩa hơn. Tôi sẽ la lên một tiếng lớn, để cho
mẹ con nó biết rằng ta sẽ đến!”
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Cha cò la lên một tiếng, rồi cha cò cùng hai mẹ con công
chúa bay về tòa lâu đài của ông Viking.
Nơi đó, mọi người đang còn nằm ngủ say sưa, bà vợ ông
Viking chỉ chợp mắt được vào lúc đêm đã khuya, bà lo cho cô
bé Helga đã mất tích từ 3 ngày nay với ông Linh Mục thiên
chúa giáo. Chắc cô đã giúp cho vị Linh Mục thoát thân, vì con
ngựa của Helga không còn ở trong chuồng. Nhờ phép lạ nào
mà sự việc ấy đã xảy ra được? Bà vợ ông Viking nghĩ đến tất
cả những phép lạ kỳ diệu mà người ta đã gán cho Chúa Kitô
trắng, và đã xảy đến cho những người đã tin ông và theo ông.
Tư tưởng của bà mang hình thái của một giấc mơ: bà thấy như
bà đang ngồi trên giường, nghỉ ngơi, trong lúc ở bên ngoài màn
đêm đã dày dặc. Cơn bão tố nổi lên, bà nghe tiếng sóng gầm gừ
ở phương đông, và phương tây, trên mặt biển bắc hải. Con rắn
khổng lồ bao quanh đất liền, dưới đáy bể sâu, đang vùng vẩy
dữ dội, đã gần đến giờ cuối cùng của các vị Thần Linh, lúc mà
tất cả sẽ bị hư hoại, cho đến các vị Thần Linh cũng vậy, giờ tận
thế, giờ hoàng hôn của Thần Linh! - như bọn người ngoại đạo
thường nói - Tiếng còi của thần Gjaller vang lên, và những vị
thần thánh cởi ngựa đi ngang qua mống cầu vồng, bận thiết
giáp, để đánh nhau một trận cuối cùng. Trước mắt họ, bọn tiên
nữ có cánh bay lên, và sau cùng là bóng ma của những chiến sĩ
đã chết. Không trung, quanh họ, sáng lên trong ánh bắc cực
quang, nhưng rồi đêm tối vẫn bao trùm tất cả. Thật là một thời
khắc hải hùng.
Cạnh bà Viking run rẩy, cô bé Helga ngồi trên sàn nhà, dưới
lốt con cóc xấu xí ghê tởm, cô cũng run rẩy và ép sát mình vào
bà mẹ nuôi, bà bồng nó trên đầu gối, ôm sát lấy nó, mặc dầu nó
trông ghê tởm lắm. Trong không trung, vang dội tiếng đao
kiếm chùy chạm vào nhau, tiếng tên reo, nghe như một trận
bão tuyết giá nổ dòn quanh mình hai người, đã đến lúc trời và
đất sắp nổ tung, muôn sao rơi rụng, tất cả đều bị hũy hoại trong
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ngọn lửa của quỹ sứ, nhưng bà cũng biết rằng sau đó sẽ sinh ra
một địa cầu mới, với một bầu trời mới, rồi lúa mì sẽ mọc lên
trên những chỗ bây giờ còn là biển rộng với đáy biển đầy cát
nghèo nàn, và rồi vị Thần vạn năng sẽ hiện ra, Thần Baldur,
hiền lành, từ thiện, hồi sinh từ địa ngục, cũng sẽ đến với vị
Thần vạn năng ấy - Thần Baldur đã đến - bà vợ ông Viking
trông thấy ông, nhận ra mặt mũi ông - đó là vị Linh Mục thiên
chúa giáo.
”Chúa Kitô!”, - bà la lên - và khi nói lên danh hiệu ấy, bà
cúi xuống hôn vào trán con cóc xấu xí. Bổng lốt vỏ cóc rơi ra,
cô bé Helga hiện ra trước mắt bà, đẹp rực rỡ, hiền từ như chưa
bao giờ cô được thế, với cặp mắt long lanh. Cô hôn bàn tay bà
mẹ nuôi, cám ơn bà về những ý nghĩ tốt đẹp mà bà đã gieo vào
lòng cô, cám ơn bà vì đã nói lên danh hiệu mà cô lập lại: Chúa
Kito trắng!
Sau đó, cô Helga bay bổng lên trời như một con thiên nga
lớn, dang đôi cánh rộng nghe xào xạt trong không khí, giống
như tiếng mọi người nghe thấy khi một bầy đà điểu bay qua.
Bà Viking bừng tỉnh lại trong tiếng xào xạt ấy, bà nghe có
tiếng vổ cánh ngoài kia - bà biết rằng đã đến lúc bầy cò sắp bay
đi, và chính bà đã nghe tiếng ồn ào của chúng. Bà muốn nhìn
thấy chúng lần cuối cùng trước lúc chúng bay đi, và nói với
chúng vài lời từ biệt. Bà đứng lên, đi ra hành lang, và trông
thấy trên đỉnh nóc nhà láng giềng một hàng cò, và trên sân, trên
các cây to, nhiều bầy cò khác đang bay lượn từng vòng rộng
lớn, nhưng ngay trước mặt bà, trên bờ giếng, nơi cô gái Helga
thường ưa ngồi và làm cho bà sợ hải vì cái tính tinh nghịch của
cô, bà thấy hai con thiên nga đang nhìn bà với những cặp mắt
suy tư. Bà nhớ lại giấc mơ vừa rồi, tâm hồn bà còn đầy rẩy với
những hình ảnh trong giấc mơ, như đó là sự thật, bà nghĩ đến
cô bé Helga đã biến thành con thiên nga, bà nghĩ đến vị Linh
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Mục Thiên chúa giáo, và lòng bổng thấy dấy lên một niềm vui
khó tả.
Những con thiên nga vổ cánh, nghiên cổ, như muốn gởi đến
bà lời chào của chúng. Bà vợ ông Viking dang đôi tay ra, như
bà đã hiểu ý nghĩa của cử chỉ thiên nga, bà mỉm cười chảy
nước mắt, lòng bà mông lông suy nghĩ.
Bầy cò bay lên trong tiếng đập cánh và tiếng kêu oang oác,
để bay về phương nam.
”Thôi đừng có chờ bọn thiên nga nữa!” - mẹ cò nói - ”Nếu
chúng muốn bay theo thì cứ bay theo! Chúng ta không thể ngồi
đây mà chờ cho đến khi bọn chim kia bay đi được! Nghĩ cũng
thật thú vị, khi chúng mình bay đi cả gia đình, còn hơn bọn
chim mai hoa và chim chọi, chúng bay riêng bọn trống với
nhau, bọn mái bay riêng một bên, điều đó thật chẳng hợp lý
hợp tình gì cả! À! Mà bọn thiên nga đập cánh cách thế nào
nhỉ?”
”Mỗi loại bay một cách khác nhau!” - cha cò nói - ”Thiên
nga thì bay xiên, vạc thì bay thành hình tam giác, mai hoa thì
bay theo hình rắn cong queo!”
”Đừng có nói đến rắn, khi bọn mình đang bay trên cao!” mẹ cò nói -”Nói ra chỉ làm cho bọn nhỏ thèm thuồng vô ích
thôi!”
x
”Ở xa kia, có phải là dãy núi tôi đã có lần nghe đến không?”
- cô Helga hỏi, dưới lốt áo lông thiên nga ”Đó là những đám mây đang bay dưới chân ta!”- bà mẹ đáp”Và những đám mây trắng bay cao trên kia là gì?” - cô
Helga hỏi ”Đó là những ngọn núi tuyết đóng quanh năm!”
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Hai mẹ con bay trên đỉnh núi Alperne, và bay qua Địa
Trung Hải xanh biếc.
x
”Châu Phi! Ai Cập!” - cô gái sông Nilen biến thành chim la
lên vui vẻ, khi cô thấy từ trên cao, xứ sở sinh thành của cô, trải
dài như một dãi băng vàng nhạt khúc khuỷu Những con chim khác cũng trông thấy cảnh ấy, và càng đập
cánh mau hơn.
Mẹ cò nói:
”Tôi ngửi thấy mùi bùn sông Nilen, và mùi nhái ước, trong
bụng tôi thấy nhột nhạt! - Ồ! Các con sẽ ăn tha hồ, các con sẽ
thấy bọn chim ông lão và chim hạc nhiệt đới, và cả bọn vạc
nữa! Chúng nó đều trông giòng giống bọn mình, nhưng chúng
đâu có đẹp bằng chúng ta! Chúng làm bộ ông lớn, nhất là bọn
hạc. Thật ra chúng cũng được bọn dân Ai Cập ưa chuộng, bọn
dân này ướp xác chúng, độn vào mình chúng những thứ cỏ
thơm. Tao thì tao muốn độn vào mình toàn là nhái sống, các
con cũng muốn vậy phải không? Các con sẽ được vậy. Thà có
cái bụng no khi còn sống, còn hơn là mọi sự trang hoàng khi đã
chết! Đó là ý kiến của tao, và ý tao bao giờ cũng đúng”
Mọi người trong tòa nhà đồ sộ trên bờ sông Nilen la hò:
”Kìa, bầy cò đã đến!”
Trong gian phòng rộng rải, cửa mở, vị chủ tể lâu đài nằm
dài trên những tấm nệm mềm, trên trải da báo, ông bất động
trong tình trạng giữa sự sống và sự chết, và đang chờ đóa hoa
sen lấy từ đầm lầy sâu xứ bắc. Gia đình và tôi tớ bao quanh
ông.
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Hai con thiên nga trắng bay vào phòng, hai con đã cùng đi
với bầy cò. Thiên nga để rơi bộ áo lông xuống, và hiện ra hai
người đàn bà tuyệt đẹp, giống nhau như hai giọt nước. Hai
người cúi xuống mình ông già thoi thóp, vuốt mái tóc ông ra
sau, và vừa khi cô bé Helga cúi sát mặt ông ngoại cô, bổng
nhiên hai má ông Vua ửng hồng lên, mặt ông sáng rỡ lên, đời
sống đã trở lại trong tứ chi cứng đờ của ông. Vị Vua già liền
đứng lên, hăng hái và trẻ ra. Con gái và cháu ngoại ôm ông
trong tay, như để chúc ông đã qua một cơn ác mộng.
Sự vui vẻ náo nhiệt trở lại trong triều đình, và cả trong tổ
bầy cò, nhưng ở nơi đó bầy cò vui vì bửa tiệc nhái ngon lành.
Trong lúc các nhà thông thái đua nhau ghi lại tàm tạm câu
chuyện của hai bà công chúa và đóa hoa đem lại sức mạnh, như
là một sự kiện lớn và một ơn lành cho gia đình và xứ sở, thì
cha mẹ cò cũng kể lại theo cách của chúng câu chuyện cho gia
đình chúng, nhưng chỉ sau khi mọi con cò đã no nê rồi, vì trước
đó, chúng còn có việc làm khác hơn là nghe chuyện.
”Cha nó cũng được thơm lây chớ!” - mẹ cò thủ thỉ - ”Chắc
không thể không được!”
”Ồ! Tôi có gì danh dự đâu!” - cha cò đáp - ”Tôi có làm gì
đâu, chẳng có làm gì cả!”
”Cha nó làm nhiều hơn mọi người khác chứ! Không có cha
nó và bầy con thì hai công chúa kia không bao giờ thấy lại xứ
Ai Cập, và đưa ông già trở lại đời sống được. Cha nó phải
hưởng tất cả vinh dự! Người ta sẽ tặng cho cha nó cái tước hiệu
bác học, các con ta sinh ra sẽ mang tước hiệu ấy, và con chúng
nó về sau nữa! Cha nó trông đã có vẻ là một nhà bác học Ai
Cập rồi đó, theo con mắt tôi!”
Các nhà bác học và hiền triết giảng rộng về cái tư tưởng căn
bản ấy, - như họ gọi vậy - Tư tưởng nhắc đi nhắc lại trong câu
chuyện: ”Tình thương đem lại đời sống!”, tư tưởng mà họ
giảng ra bằng nhiều cách: ”Ánh nắng mặt trời là cô công chúa
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Ai Cập, cô đi xuống tận ông Vua bùn, và từ sự gặp gỡ ấy đã
làm nẩy nở ra đóa hoa…”
”Tôi không thể lập lại cho đúng các chữ họ nói!” - cha cò kể
lại Nó đã đứng trên nóc nhà nghe lõm hết, và muốn kể lại cho
bầy con trong tổ. Ngôn ngữ của các nhà bác học rắc rối lắm,
khó hiểu lắm, và quá cao thâm, nên họ tự nhiên phải có nhiều
bằng cấp và đồ biếu xén, cho đến anh đầu bếp cũng được trọng
vọng nhiều - chắc là về món súp anh ta nấu.
”Và cha nó, cha nó có cái gì?” - mẹ cò hỏi - ”Bọn người kia
đáng ra không được quên cái người quan trọng nhất, và người
đó, chính là cha nó. Bọn học giả chỉ nói huyên thuyên về câu
chuyện này thôi. Nhưng rồi đến phiên cha nó lảnh thưởng!”
Đêm đã khuya, trong khi mọi người đều yên giấc ngủ trong
tòa nhà sung sướng ấy, có người còn thức, không phải cha cò,
mặc dù nó vẫn đứng co một chân trong tổ, vừa đứng gác vừa
ngủ, người thao thức đó là cô bé Helga, cô đứng tựa vào bao
lơn nhìn những ngôi sao lớn long lanh, trên bầu trời trong,
những ngôi sao cô thấy lớn hơn và sáng hơn các ngôi sao cô
thấy ở xứ bắc phương, nhưng cũng vẫn là những ngôi sao ấy.
Cô nghĩ đến bà vợ ông Viking, ở xa kia, gần đầm bùn lầy, nghĩ
đến đôi mắt hiền từ của bà mẹ nuôi, đến những dòng nước mắt
bà đã khóc trên thân thể cô bé cóc, cô bé bây giờ đã trở thành
một thiếu nữ sang cả, và đang ngắm cảnh huy hoàng của các vì
sao trên bờ sông Nilen, vào một đêm xuân đẹp trời. Cô nghĩ
đến tình thương ấp ủ trong lòng người đàn bà ngoại đạo, tình
thương bà đã ban cho con vật khốn khổ, dưới lốt người đẹp đẽ
chỉ là một con vật ác độc, và dưới lốt con vật lại trông ghê tởm
đến không ai dám sờ vào nó. Cô nhìn các vì sao lóng lánh, và
nhớ lại cái trán bóng của người cha đang hấp hối, trong khi cô
và người bạn đồng hành bay trên các đầm lầy và rừng núi. Một
điệu nhạc vang lên trong ký ức cô, và những lời cô đã nghe
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trong lúc đang ngồi trên mình ngựa, và đang bị trù ếm, những
lời nói về nguồn suối yêu thương, một tình thương cao cả nhất,
bao trùm tất cả mọi loài mọi vật.
Phải, cô đã nhận được rất nhiều, đã đạt đến rất nhiều! Tư
tưởng cô bé Helga bao trùm, ngày và đêm, tất cả tổng số của
niềm hạnh phúc cô đang hưởng, và cô đang đối diện với niềm
hạnh phúc ấy như đứa trẻ con chỉ thấy món quà người ta cho
mình mà quên đi mất con người đã cho nó món quà ấy. Cô như
hòa tan vào nổi sung sướng ngất ngây càng lúc càng tăng lên
trong những ngày sẽ đến. Cô đã được đưa từ nhiều diễn biến kỳ
diệu đến một niềm vui và hạnh phúc càng lúc càng lớn hơn, cô
bị hấp dẫn hoàn toàn vào niềm hạnh phúc ấy mà quên mất
người đã ban cho cô hạnh phúc đó. Đó là bản tánh háo hức của
tuổi trẻ tự buông lung! Mắt cô sáng rực, nhưng bổng nhiên cô
bị đánh thức bởi một tiếng ồn ào từ dưới sân phát lên. Cô thấy
hai con đà điểu to lớn chạy rất mau lăng xăng thành từng vòng
tròn nhỏ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy con chim to lớn như vậy,
nặng nề và vụng về, hai cánh như bị cắt xén đi, con chim cũng
hình như bị ức hiếp. Cô tự hỏi điều gì đã xảy ra cho nó, và lần
đầu cô nhớ lại huyền thoại người Ai Cập kể về giống chim đà
điểu:
”Giống ấy ngày xưa rất là đẹp đẽ. Cánh rộng và mạnh. Một
buổi chiều, bọn chim mạnh trong rừng nói với đà điểu:
”Anh ơi, ngày mai, nếu Chúa muốn vậy, anh có bay đến bờ
sông để uống nước không?”
Đà điểu đáp:
”Tôi muốn lắm!”
Bình minh ló dạng, cả bầy bay đi, trước tiên bay lên hướng
mặt trời, con mắt của Chúa, cao hơn, cao hơn nữa, con đà điểu
dẫn đầu bầy chim khác. Nó bay về phía ánh sáng, lòng kiêu
hãnh. Nó chỉ nghĩ đến sức mạnh của nó, chứ không nghĩ gì đến
kẻ đã ban cho mình sức mạnh ấy. Nó không nói: ”Nếu Chúa
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muốn vậy!”. Vị Thần sát phạt liền vén cái màn che mặt trời rực
rỡ lại, và trong phút chốc cánh con đà điểu bị cháy thui, nó rơi
xuống mặt đất một cách khổ sở. Nó và giòng giống của nó từ
đó không thể bay lên được nữa. Nó hốt hoảng, chạy vòng
quanh trong khoảng đất hẹp!”
Câu chuyện của đà điểu nhắc ta, loài người, nhớ rằng trong
tư tưởng và mỗi hành động của ta, phải luôn luôn nói rằng:
”Nếu Chúa muốn vậy!”
Và cô Helga trở nên suy tư, cô cúi đầu xuống, nhìn con đà
điểu đang chạy, nhận thấy niềm vui ngớ ngẩn của nó khi ngắm
cái bóng lớn của nó in trên bức tường trắng đầy ánh nắng mặt
trời. Một sự trầm tư đi sâu vào trí óc và trái tim của Helga. Một
cuộc đời huy hoàng, một niềm hạnh phúc tăng trưởng luôn
luôn, được ban cho cô - rồi sau đó sẽ ra sao? Cái gì sẽ xẩy ra
nữa? - Những điều tốt đẹp nhất: ”Nếu Chúa muốn vậy!”
x
Vào đầu mùa xuân, khi bọn cò sắp bay về phương bắc, cô
gái Helga lấy chiếc vòng vàng đeo tay của cô, ghi tên cô vào
đó, ra dấu gọi cha cò, choàng chiếc vòng vào cổ nó, và yêu cầu
nó mang chiếc vòng về cho bà vợ ông Viking, bà sẽ hiểu rằng
cô con gái nuôi của bà còn sống, hạnh phúc, và đang nghĩ về
bà.
”Có hơi nặng đấy!” - cha cò nói, khi chiếc vòng được mang
vào cổ nó - ”Nhưng nào có ai vứt vàng và danh dự trên đường
đi đâu! Bọn người ở trên xứ bắc kia sẽ hiểu rằng con cò mang
hạnh phúc đến!”
”Cha nó đẻ vàng, còn tôi thì đẻ trứng!” - mẹ cò nói ”Nhưng cha nó chỉ đẻ một lần thôi, còn tôi thì mỗi năm mỗi đẻ!
Nhưng nào có ai biết đến tài năng của mình! Thật là đáng tức!”
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”Mình có lương tâm của mình biết đến, mẹ nó ạ!” - cha cò
nói ”Cha nó không thể móc cái lương tâm trên cổ!” - mẹ cò đáp
- ”nó chẳng cho mình ngọn gió thuận, hoặc cái gì để ăn cả!”
Thế rồi bầy cò bay đi.
Con sơn ca nhỏ hót trong cây me, cũng sẽ bay về phương
bắc. Cô bé Helga đã từng nghe nó hót luôn, lúc còn ở trên đầm
bùn. Cô cũng muốn nhờ nó một việc gì, cô hiểu biết tiếng chim
muôn, từ lúc cô còn bay dưới lốt áo lông thiên nga. Từ đó, cô
hay trò chuyện với cò, yến. Con sơn ca sẽ hiểu cô, cô sẽ nhờ nó
bay trên rừng phong của bán đảo Jylland, đến tận nơi có ngôi
mộ bằng đá và cành cây, nhờ nó mời tất cả bọn chim nhỏ gác
mộ ấy, và cùng hát lên nhiều bài hát.
Và con sơn ca bay đi - và thời gian trôi qua!
x
Con chim ưng, đứng cheo leo trên kim tự tháp, nhìn thấy
vào mùa thu, một đoàn lạc đà sang trọng, mang rất nhiều đồ vật
quý báu, với đoàn người võ trang ăn bận đẹp đẽ cởi trên những
con ngựa Ả Rập oai hùng, màu trắng như bạc, đôi lỗ mũi rung
rung, bờm dày phủ xuống tận bốn chân thon mạnh.
Đó là những người khách huy hoàng, một ông Hoàng xứ Ả
Rập, đẹp như một ông Hoàng tử, đang đi đến tòa nhà lộng lẩy
nơi tổ cò còn đang trống rỗng, vì bầy cò đang ở xứ bắc và sắp
trở về đây - Bầy cò trở về, trong ngày đầy niềm vui và hoan lạc
- Ngày ấy cử hành đại lễ hôn phối, cô Helga là nàng dâu, bận
áo lụa và mang nhiều nữ trang bằng kim cương, ngọc ngà. Chú
rễ là ông Hoàng Tử trẻ tuổi xứ Ả Rập.
Hai kẻ hôn phối ngồi đầu bàn, giữa bà mẹ và ông ngoại.
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Nhưng cô không nhìn đôi má hùng của người chồng, đôi má
bao quanh bởi bộ râu đen và quăn, cô không nhìn hai mắt
chàng nồng nàn sáng láng nhìn sửng vào nàng, cô nhìn ngôi
sao lóng lánh ngoài kia, tỏa ánh sáng giữa bầu trời.
Vừa lúc ấy, mọi người nghe tiếng xào xạc lớn của cánh
chim, bầy cò trở về, cặp mẹ cha cò già nua, mệt mỏi vì chuyến
bay xa, mặc dầu muốn nghỉ ngơi chốc lát, chúng cũng cứ bay
đến trên bao lơn tòa lâu đài. Cả hai đều biết ở đó đang cử hành
lễ gì. Từ khi mới vào địa phận Ai Cập, chúng đã biết rằng cô
bé Helga đã sai họa hình chúng trên tất cả các bức tường,
chúng cũng dự phần vào câu chuyện.
”Thật là một ý nghĩ tốt đẹp!” - cha cò nói ”Thế cũng là quá ít!” - mẹ cò đáp - ”Người ta không thể làm
ít hơn thế được!”
Khi cô Helga trông thấy chúng, cô liền đứng lên, đi ra bao
lơn, vỗ vỗ vào lưng cặp chim. Hai con chim già nghiên đầu cúi
cổ chào kính cô. Bầy cò con nhìn cảnh tượng ấy, và tự thấy
vinh dự.
Helga ngước mắt nhìn lên ngôi sao lóng lánh, tia sáng càng
lúc càng chói lọi, và giữa khoảng ngôi sao và cô, thấy hiển hiện
một bóng dáng trong hơn không khí, nhưng rõ rệt, đang bay
liệng về phía cô, đó là ông Linh Mục đã chết. Ông cũng đến dự
lễ, ông đến từ vương quốc thiên đường.
”Sự tráng lệ huy hoàng ở trên trời hơn tất cả mọi sự ở cõi
đất!” - ông nói Cô bé Helga dịu dàng xin với tất cả tấm lòng, như chưa bao
giờ cô xin điều gì như thế, cô xin phép được nhìn một lát thôi,
cõi trời và Đức Chúa Cha.
Rồi ông mang cô lên cao, trong sự huy hoàng tráng lệ, giữa
một làn sóng âm giai và tư tưởng. Ánh sáng và âm giai ấy
không những chỉ có ở bên ngoài, mà còn chính là tự phát trong
lòng cô. Ngôn ngữ không đủ để diễn tả sự kiện ấy.
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Vị Linh Mục nói:
”Bây giờ phải trở về. Mọi người chờ con dưới đó!”
”Không, xin cho nhìn một tí nữa thôi!” - cô van xin - ”Chỉ
một phút nhỏ thôi!”
”Mình phải về lại quả đất, mọi quan khách sẽ ra đi hết!”
”Một phút nữa thôi! Phút cuối cùng!”
Và rồi cô bé Helga trở lại trên bao lơn - nhưng tất cả đèn
đuốc bên ngoài đều tắt hết, ánh sáng trong phòng cưới cũng tắt,
bọn cò cũng biến đi đâu mất, không còn một người khách,
không còn người chồng, tất cả đều như bị gió thổi cuốn đi
trong 3 phút ngắn ngủi.
Cô Helga thấy lòng lo sợ, cô đi ngang qua gian phòng rộng
rãi trống rỗng, đi vào gian bên cạnh, ở đó, bọn lính xa lạ đang
ngủ, cô mở cửa ngang thông vào phòng cô, nhưng khi cô tưởng
đi vào đó thì ra cô đang ở phía ngoài, trong khu vườn - vì sự
sắp đặt mọi vật không còn như trước nữa.
Chân trời ửng hồng, bình minh sắp ló dạng.
Chỉ trong 3 phút ở trên trời, mà cả một đêm dưới thế đã qua!
Rồi cô thấy bầy cò. Cô gọi chúng, nói tiếng nói của chúng,
và cha cò quay đầu lại nghe, rồi đi đến gần cô. Cha cò nói:
”Cô nói tiếng của chúng tôi. Cô muốn gì? Vì sao cô đến
dây? Trông cô xa lạ quá!”
”Nhưng chính tôi đây mà! Helga đây! Cò không nhận ra tôi
sao? Cách đây 3 phút, chúng ta còn trò chuyện với nhau, trên
bao lơn kia mà!”
”Cô lầm rồi!” - cha cò nói - ”Tất cả mọi sự ấy, chắc là cô
nằm mơ mà thấy!”
”Không! Không!” - cô nói - và cô nhắc lại tòa lâu đài ông
Viking, cái đầm bùn lầy, cuộc du hành đến xứ Ai Cập! Nhưng cha cò chớp chớp đôi mắt:
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”Đó là một câu chuyện cổ xưa, từ đời bà nội của bà cố tôi!
Phải, có một cô công chúa xứ Đan Mạch đến xứ Ai Cập này,
nhưng cô đã biến đi mất ngay trong buổi chiều tiệc cưới của cô,
đã từ trên 100 năm nay rồi, và cô không bao giờ trở lại! Cô có
thể đọc sự tích ấy ngay trên cái đài ở trong vườn này. Có khắc
hình những con cò và con thiên nga, và cả hình cô nữa cũng ở
trên tấm cẩm thạch trắng ấy!”
Đúng như vậy. Cô bé Helga nhìn, hiểu, và quỳ xuống.
Mặt trời chiếu rực rỡ, và cũng như ngày xưa, dưới ánh sáng
của mặt trời, lốt cóc biến đi, thì sự tẩy lễ ánh sáng cũng làm
hiển hiện ra một sắc đẹp trong sạch hơn, trong hơn không khí,
một tia ánh sáng - bay về Chúa cha.
Thân xác trở lại bụi bặm. Một đóa hoa sen tàn úa nằm trên
mặt đất, ngay tại chỗ Helga đã đứng.
x
”Đó là một kết thúc mới cho câu chuyện!”, - cha cò nói ”tôi không ngờ nó xảy ra như vậy! nhưng điều đó cũng làm cho
tôi hài lòng!”
”Bọn con sẽ nói ra sao?” - mẹ cò hỏi ”Phải, đó mới là điều quan trọng!”- cha cò đáp –
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Cô gái nhỏ với những que diêm
( Den lille Pige med Svovlstikkerne )
Trời lạnh khủng khiếp, tuyết rơi và sắp tối, đã là buổi chiều
cuối năm, đêm Giao Thừa. Trong giá lạnh và tối tăm đó, có
một cô gái nhỏ, nghèo, đầu không nón và chân không giày đi
trên đường phố; thật ra cô bé cũng có đôi giày mỏng khi cô từ
nhà ra đi, nhưng có ích lợi gì đâu! Đôi giày quá rộng, mẹ của
cô trước đây đã dùng nó, cô đã đánh rơi một chiếc khi cô hấp
tấp băng qua đường, trong lúc hai chiếc xe chạy thật nhanh trên
đó; chiếc kia thì bị một thằng bé trai lấy mất; nó nói nó sẽ dùng
làm nôi khi nó có con.
Bây giờ cô bé đi chân trần, đôi chân nhỏ, đỏ và tím lên vì
lạnh; trong chiếc áo choàng cũ cô đang mặc, có một số diêm
sinh, và cô cũng cầm ở tay một bó; Trong suốt ngày nay chẳng
có một ai mua diêm, chẳng có ai đưa cho cô một cắc bạc nào;
đói, lạnh, cô bước đi với một vẻ áo não, cô bé khốn khổ! Tuyết
rơi từng cụm trên mái tóc dài, vàng óng, quấn vòng quanh cổ
cô trông rất đẹp, nhưng cô đâu có nghĩ gì đến điều đó.
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Ánh sáng chiếu ra từ các cửa sổ trên đường phố, và không
gian thơm ngạt ngào mùi ngỗng nướng, ồ đã là đêm cuối năm,
cô bé nghĩ thầm.
Ở khoản giữa hai ngôi nhà, cái này trồi ra đường hơn cái
kia, cô ngồi xuống, thu người lại, co hai chân lên, nhưng cô
càng thấy lạnh hơn, cô không dám về nhà, cô đã không bán
được một que diêm, cô không thâu được một đồng nào, cha cô
sẽ đánh đập cô, ở nhà cũng lạnh lắm, nhà chỉ có mái che, gió
luồn vào các vách nứt, mặc dầu đã được trám lại bằng rơm.
Hai bàn tay nhỏ bé của cô gần như chết lạnh. Ồ, một que
diêm chắc sẽ tốt lắm. Nếu cô dám lấy ra chỉ một que, quẹt vào
tường để sưởi âm mấy ngón tay! Cô kéo một cây diêm ra,
”xẹt”, nó bùng lên, nó cháy lên! Thật là ấm, ánh sáng như ngọn
đèn nhỏ, sáng ngời khi cô cầm nó ở trong tay! Cô gái nhỏ nghĩ
rằng cô đang ngồi trước một lò sưởi to lớn bằng sắt, với những
nút đồng và đầu trống bằng đồng sáng chói; lửa cháy sáng rất
ấm! không, cái gì xảy ra! – Cô bé duỗi chân ra để sưởi - - ngọn
lửa tắt. Lò sưởi biến mất, - cô đang ngồi với một cây diêm tàn
ở trong tay.
Một que diêm khác được đốt lên, nó cháy, nó chiếu sáng, ở
đó bức tường nhà rơi xuống, trở nên trong suốt như một tấm
màn mỏng, cô ngồi trong một căn phòng, khăn bàn trắng sạch
trải trên bàn, chén bát bằng sành xinh đẹp, con ngỗng quay
nhét đầy trái mận đen và táo! Và đặc biệt hơn nữa, con ngỗng
nhảy xuống khỏi mâm, đi trên sàn đến chỗ cô bé ngồi với niã
và dao trên lưng; vừa lúc đó que diêm tắt và cô chỉ còn thấy
bức tường dày, lạnh lẻo.
Cô bật que diêm mới. Bây giờ cô ngồi dưới cây Noel xinh
đẹp, cây thông to lớn với nhiều đồ vật trang hoàng, còn đẹp
hơn cả cây thông cô thấy qua cửa kính ở nhà ông chủ tiệm
hàng giàu có mùa Giáng Sinh năm trước; cả ngàn ngọn đèn
thắp sáng trên cành xanh, và những bức tranh nhiều màu dùng
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để trang hoàng ở cửa sổ đều nhìn về phía cô. Cô bé khốn khổ
đưa hai tay lên – diêm tắt - những ngọn đèn lên cao, cao hơn
nữa, cô thấy bây giờ chúng là những ngôi sao sáng, một trong
những ngôi sao ấy rơi xuống làm thành một vệt sáng trên trời.
”Có một người chết!” cô bé nói lên, vì bà ngoại già nua của
cô, người độc nhất đã đối xử tốt với cô, nay đã mất, bà cũng đã
nói rằng: khi có một ngôi sao rơi, là một linh hồn bay lên đến
cõi Chúa.
Cô quẹt một que diêm nữa vào tường, ngọn lửa lan tròn, và
trong vùng sáng đó cô thấy bà ngoại cô, thật rõ ràng, thật sáng
chói, thật dịu hiền và đầy thánh sủng.
”Bà ngoại!” cô bé la lên ”Ồ, đem cháu theo với! cháu biết
khi diêm tắt bà sẽ biến mất, biến mất giống như lò sưởi nóng,
con ngỗng ngon lành và cây thông đẹp!” – cô vội vã đốt lên tất
cả diêm còn lại, cô muốn giữ bà ngoại lại, diêm cháy sáng còn
hơn cả ban ngày. Bà ngoại chưa bao giờ xinh đẹp, to lớn
nhường ấy, bà nâng cô bé lên tay, cả hai cùng bay đi trong ánh
sáng và niềm hoan lạc, bay lên cao, cao mãi, đến nơi không
còn lạnh lẽo, đói khát, sợ hãi, - họ đã đến cõi Chúa!
Buổi sáng lạnh buốt ngày hôm sau, cô bé còn ngồi giữa
khoản giáp hai căn nhà, đôi má đỏ hồng, đôi môi mỉm cười –
cô đã chết rét vào đêm giao thừa cuối năm - Ánh sáng đầu năm
chiếu sáng trên xác cô bé, với một đống diêm tàn đã đốt cháy.
Cô ta đã muốn tự sưởi ấm, người ta nói vậy. Không ai biết, cô
bé đã thấy gì xinh đẹp, trong vòng ánh sáng chói lọi nào cô đã
cùng bà ngoại cô đi vào để chào mừng năm mới!
(L T D T)
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Con vịt xấu xí
( Den grimme Ælling )
Ở đồng quê thật là xinh đẹp, mùa hè! Lúa vàng, mạ xanh,
rơm được cuốn lại thành bó để ở cánh đồng, và con hạc đi với
đôi chân dài, đỏ, nói bằng ngôn ngữ Ai Cập, tiếng này nó học
được từ mẹ nó. Bao quanh những cánh đồng và bải cỏ là khu
rừng lớn, giữa khu rừng có một hồ sâu. Vâng, rất là xinh đẹp ở
quê nhà. Mặt trời chiếu sáng trên nông trại cũ với hào sâu ở
chung quanh, và từ chân bức tường nhà đến hào sâu đó mọc lên
rất nhiều những cây ngưu đàn lá to rộng - Cây cao đến độ
những đứa con nít có thể đứng thẳng dưới đó - ở đây thật là
hoang dã, giống hệt như ở trong đám rừng rậm. Một con vịt cái
đang nằm ấp trứng, cô ta buồn vì lâu lắm rồi chẳng có ai đến
thăm, những con vịt khác thích bơi lội ở hào sâu hơn là lên
ngồi dưới cây ngưu đàn để nói chuyện phiếm với cô ta.
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Cuối cùng một trứng này nứt ra, rồi đền một trứng khác,
”píp píp”, chúng kêu lên và ló đầu ra khỏi vỏ. Vịt mẹ nói: ”cạp
cạp!”, rồi tất cả vịt con đều ”cạp cạp!” hết sức của chúng,
chúng đứng lên nhìn quanh dưới những ngọn lá xanh, bà mẹ để
chúng nhìn thỏa thích, vì màu xanh rất tốt cho mắt chúng.
”Thế giới to lớn quá!” - bầy vịt con nói - bây giờ chúng thật
sự có chỗ hơn rất nhiều khi chúng còn nằm trong trứng.
”Chúng mày tưởng đây là cả thế giới à! - mẹ vịt nói - ”ở đây
kéo dài đến phía bên kia vườn nữa, đến tận cánh đồng của Mục
Sư! Nhưng tau cũng chẳng bao giờ qua đến đó! Chúng mày ở
đây tất cả!” - rồi mẹ vịt đứng lên; ”Ồ không, cái trứng lớn nhất
vẫn còn chưa nở, còn bao lâu nữa! thật tao cũng bắt đầu chán
rồi!” và bà ta lại nằm xuống ấp tiếp.
”Sao, thế nào?” - một con vịt già đến thăm và hỏi.
”Thật là lâu quá với cái trứng này!” - mẹ vịt đang ấp trả lời ”Nó chưa nứt vỏ! nhưng chị hãy nhìn xem những con khác!
Chúng thật là những con vịt đẹp tôi chưa từng thấy! chúng
giống hệt cha chúng nó, thằng dơ dáy, nó chẳng hề đến để thăm
tôi”
”Đưa tôi coi cái trứng chưa nở!” - vịt già nói - ”chị tin đi,
đây là trứng gà tây! Tôi đã có một lần bị lừa rồi, và tôi rất buồn
phiền, khó khăn vì chúng, chúng rất sợ nước, tôi nói chị nghe!
Tôi không thể đem chúng xuống nước, tôi kêu, tôi mổ, mà
không ích lợi gì cả! Đưa tôi coi cái trứng! Đúng rồi mà, trứng
gà tây! Chị cứ để nó nằm đó và đi dạy mấy đứa khác bơi đi!”
”Tôi muốn ấp thêm tí nữa!” - vịt mẹ nói - ”Tôi đã ấp lâu quá
rồi, bây giờ ấp thêm cả bầy nữa cũng được!”
”Cứ làm đi!” - vịt già nói, rồi bà ta ra đi Cuối cùng cái trứng to cũng nứt ra. ”Píp! Píp” vịt nhỏ kêu
và lộn nhào ra, nó rất lớn và xấu. Vịt mẹ nhìn nó: ”Con vịt này
to và xấu quá!” - vịt mẹ nói - ”không có con nào giống như nó,
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tụi kia không phải là gà tây con! Thôi chẳng mấy chốc mình
cũng biết rõ, để tới nước, tôi sẽ đẩy nó xuống đó!”
Ngày tiếp theo trời rất đẹp, mặt trời chiếu sáng trên các
ngọn lá ngưu đàn. Vịt mẹ và tất cả gia đình đến hồ: ào! vịt mẹ
nhảy xuống nước: ”cạp! cạp!” bà ta kêu lên, vịt con từng đứa
theo nhau nhảy xuống nước. Nước lấp lên đầu chúng, nhưng
chúng nổi lên lại được và bơi rất đẹp, chân chúng tự động chèo
và tất cả đều ra nước, ngay cả con vịt con lớn, xấu và xám xịt
cũng bơi theo.
”Ồ, không phải là gà tây!” - vịt mẹ nói - ”nhìn xem nó biết
dùng chân giỏi chưa, nó giữ được thẳng! đúng là con của tôi!
thật ra nó rất đẹp, nếu người ta biết nhìn nó đúng cách! cạp!
cạp! đến đây với mẹ, mẹ sẽ đem chúng bây vào đời, và giới
thiệu chúng bây ở sân vịt, nhưng phải luôn đứng gần mẹ, để
đừng ai đạp vào chúng mày, và phải coi chừng con mèo!”
Rồi chúng nó đến sân vịt. Rất ồn ào ở đó, vì có đến hai gia
đình đang giành nhau một đầu lươn, rồi con mèo được đầu
lươn đó.
”Nhìn kìa, thế giới là vậy đó!” - vịt mẹ nói, và tự liếm vào
mỏ, bởi vì bà cũng thích có cái đầu lươn ”Hãy dùng đến chân!” - bà nói - ”này, chúng mày phải biết
nói, phải biết chào cái bà già vịt ở đó! Bà ta là tốt nhất trong tất
cả ở đây! Bà ta có máu Tây Ban Nha, bởi vậy bà sang lắm, và
chúng mày sẽ thấy, chân bà có cột một cái khăn màu đỏ! thật là
tuyệt diệu, đó là huy chương lớn nhất một con vịt có thể đạt
được, có ý nghĩa rất nhiều, là người ta sẽ không vất bỏ bà, bà
rất nổi tiếng giữa loài vật và người! kêu lên! đừng có chấu chân
lại vậy! một con vịt nhỏ có giáo dục sẽ để hai chân cách xa
nhau giống cha và mẹ đây! Đó đó! Chào và nói: cáp! cáp!”
Chúng vịt con làm như vậy, trong lúc mấy con vịt chung
quanh nhìn chúng và nói rõ to: ”Nhìn kìa, chúng ta có thêm
chúng nó nữa! làm như chúng ta chưa đủ hay sao! và kìa, coi
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con vịt kia kìa! Chúng ta không chịu nổi hắn!”. Rồi tức khắc
một con vịt khác bơi đến và mổ vào con vịt xấu ở cổ.
”Để yên cho nó!” - mẹ vịt nói - ”nó có làm gì ai đâu!”
”Đúng vậy, nhưng nó to và dị hợm quá!” - con vịt vừa mổ
nói - ”Chúng ta phải sửa đổi nó!”
”Thật là bầy vịt con đẹp, bà đã có!” - con vịt già có cột khăn
đỏ ở chân nói - ”Tất cả đều đẹp, nhưng con đó thì không. Ta ao
ước, bà vịt mẹ sẽ sửa đổi nó!”
”Không phải đâu, thưa bà!” - vịt mẹ nói - ”Nó không đẹp,
nhưng nó thật sự tốt, nó bơi giỏi, giống những con vịt khác,
vâng, tôi dám nói thêm! tôi nghĩ nó sẽ đẹp ra, hay là với thời
gian nó sẽ nhỏ lại! nó đã nằm lâu trong trứng, thành ra nó
không có hình dáng đúng!” - Rồi bà cắn nhẹ vào cổ nó, vuốt ve
nó - ”Hơn nữa, nó là con vịt đực, không sao cả, tôi tin nó sẽ có
sức mạnh, nó sẽ vượt qua cả mà!”
”Mấy con vịt khác rất đẹp!” - bà vịt già nói - ”Cứ xem như
đang ở nhà mình, và tìm ra đầu lươn, thì đem đến cho tôi!”
Bầy vịt coi như đang ở trong nhà chúng.
Nhưng con vịt khổ sở kia, con cuối cùng ra khỏi trứng, và
coi rất dị dạng, bị vừa vịt, vừa gà cắn, đẩy, chọc ghẹo.
”Nó to quá!” - tất cả đều nói - Và con gà tây đực đã sinh ra
với cái mào đỏ trên đầu, và do đó tin rằng nó là Vua, chạy
nhanh lại như một chiếc xe xả hết tốc lực, đến trước mặt con
vịt xấu, nói lảm nhảm, xong nó trở nên đỏ gấc. Con vịt xấu
không biết nên đứng đâu hay chạy đâu, nó rất buồn, bởi vì nó
coi xấu xí và là mục tiêu chọc ghẹo của tất cả ở chuồng gà vịt.
Ngày thứ nhất trôi qua như thế, rồi sau đó lại trở nên tệ hại
hơn nữa. Con vịt xấu bị tất cả xua đuổi, ngay chính chị em nó
cũng xấu với nó, chúng thường nói: ”Cầu cho con mèo ăn mày
đi, con vật xấu xí!”. Mẹ vịt nói: ”Cầu cho mày mất tích đi!”.
Những con vịt cắn nó, gà mổ nó, và cô gái đưa đồ ăn cho súc
vật cũng lấy chân đá nó.
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Nó chạy, và bay qua hàng rào, những con chim nhỏ ở đó rất
sợ hãi. ”Bởi vì mình xấu quá!”. Con vịt nghĩ như vậy và nhắm
mắt lại, nhưng tiếp tục chạy. Rồi nó đến một hồ lớn, ở đó là
chỗ ở của những con vịt đồng. Nó nằm đó cả đêm, nó rất mệt
và buồn.
Buổi sáng vịt đồng bay đến, chúng nó thấy bạn mới, ”Mày
là cái gì vậy?” - chúng hỏi - và con vịt quay quanh mọi phía để
chào cách lịch sự nhất.
”Mày xấu thật!” - mấy vịt đồng nói - ”mà bọn tau cũng có
thể như vậy, nếu mày cưới với gia đình bọn tau!”
Con vật khốn khổ! Nó không hề nghĩ đến chuyện cưới, nó
chỉ mong được nằm dưới những cây sậy cao và uống chút nước
hồ.
Nó nằm ở đó hai ngày, rồi có hai con ngỗng hoang, hai con
đực, chúng nó vừa mới từ trứng nở ra, thành ra trông chúng rất
khỏe mạnh.
”Bạn nghe đây!” - chúng nói - ”Bạn rất xấu xí mà tụi tao
cũng thích bạn lắm! Bạn có muốn cùng họp lại để bay về xứ
nóng không? Gần đây có hồ nước với nhiều vịt đồng rất dễ
thương, tất cả đều là vịt cái. Bạn nên sẳn sàng làm cho bạn có
hạnh phúc, bạn xấu như vậy!”
Cùng lúc đó có tiếng súng từ trên cao ”Bằng! bằng!”, và hai
con ngỗng hoang rơi xuống chết dưới những cây sậy cao, nước
trở thành đỏ như máu.
”Bằng!bằng!” tiếng súng lại nổ tiếp, cả đoàn ngỗng đồng
bay tuốt lên trên đám sậy, súng bắn nữa. Đây là buổi săn rất
lớn, mấy người đi săn núp chung quanh hồ, nhiều người ngồi
trên cành cây, từ rất cao trên những cây cỏ và lau sậy, khói
xanh từ họng súng bay ra như những đám mây giữa những cây
tối thẩm trên mặt nước, chó săn ở trong bùn kêu ”khạc! khạc!”.
Cỏ cao và sậy ngả về bên này, bên kia. Con vịt sợ hãi quá, nó
rúc đầu dưới cánh, vừa lúc đó, có một con chó thật to đến gần
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bên nó, lưỡi lè dài xuống cổ, và mắt long lên dữ tợn, chó dí
mõm nó sát xuống con vịt, đưa răng nhọn ra, và ”khạc!”, nó đi
mất chứ không cắn con vịt.
”Ồ, trời ơi!” - con vịt thở dài - ”tôi xấu đến nổi con chó
cũng không muốn cắn!”
Nó nằm yên, chuồi mỏ vào đám lau sậy, trong lúc súng nổ
đoành đoành! Sau đó yên tỉnh lại, nhưng con vịt con vẫn chưa
dám đứng lên, nó đợi vài giờ nữa, rồi nó nhìn quanh, vội vàng
chạy hết tốc lực ra xa bờ hồ, nó chạy băng qua cánh đồng, bải
cỏ, gió thổi mạnh nên nó rất khó chạy.
Chiều tối, con vịt đến một căn nhà nông thôn nghèo, xấu
đến nổi cái nhà tự nó không biết phải nghiên về phía bên nào,
thành ra nó đứng thẳng. Gió thổi tạt vào con vịt, nó phải ngồi
xuống trên đuôi nó để khỏi ngã, gió càng lúc càng nhiều. Lúc
đó, nó đề ý thấy cửa vào nhà mở ra, và được treo xiêng, nó
chui qua lỗ đó để vào trong.
Có một bà già đang ở đó với con mèo con gà mái. Con mèo
tên ”Con trai tôi”, nó có thể uốn cong lưng lại, kêu rù rù, và săn
mồi, người ta phải vuốt ve nó. Con gà mái có cặp chân nhỏ,
ngắn, thành ra có tên ”Con gà tục tác lùn”, nó đẻ nhiều trứng,
bà già thương nó như chính con bà đẻ ra.
Buổi sáng người ta tức khắc thấy con vịt lạ, con mèo liền
kêu rù rù, con gà mái tục tác.
”Cái gì đó?” - bà già hỏi và nhìn quanh, bà thấy không rõ,
rồi bà tin con vịt con là một con vịt béo đi lạc vào nhà bà - ”
Được lắm chứ!” - bà nói tiếp - ”Bây giờ tao sẽ có trứng vịt, nếu
nó không phải là vịt đực, để thử coi!”
Con vịt được để thử trong ba tuần, nó không đẻ trứng nào.
Con mèo là ông chủ, và con gà mái là bà chủ ở nhà, thành thử
chúng hay nói: ”Tao và thế giới!” bởi vì chúng nó tưởng chúng
nó là một nửa thế giới, và chính là phần nửa tốt. Con vịt nghĩ
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rằng người ta có thể có ý nghĩ khác, con gà mái không chịu
được điều đó.
”Mày đẻ trứng được không?” - gà mái hỏi ”Không!”
”Vậy thì mày im đi!”
Con mèo thì hỏi:
”Mày có thể cong lưng lại, kêu rù rù và săn chuột không?”
”Không!”
”Vậy thì mày không được có ý kiến, khi người ta nói chuyện
đàng hoàng!”
Con vịt ngồi trong góc và rất đổi buồn rầu, nó nghĩ đến
không khí trong lành và mặt trời chiếu sáng ngoài kia! Nó thích
được bơi lội trên nước, cuối cùng không chịu được, nó phải nói
với con gà.
”Mày sao vậy?” - con gà hỏi - ”Mày không làm gì cả, thành
ra mày quẩn trí! Đẻ trứng hay kêu rù rù, thì mới yên được!”
”Nhưng bơi trên mặt nước rất là tốt!” - con vịt nói - ”thật là
thích khi nước lên trên đầu, và khi lặn xuống tận đáy hồ!”
”Đúng đó, rất là thích thú!” - gà nói - ”Mày điên rồi! mày
thử hỏi con mèo xem, ông ta là khôn nhất trong số tao quen,
ông ta có thích bơi hay lặn xuống? Tao không muốn nói đến
tao. Mày thử hỏi bà chủ, không ai khôn hơn bà trên thế giới
này! Mày có tin là bà chủ thích bơi và để nước lên trên đầu?”
Con vịt nói:
”Các người không hiểu tôi gì cả!”
”Ừ, tụi tao không hiểu mày thì ai hiểu này! Mày không bao
giờ khôn hơn con mèo hay bà chủ, không cần nói đến tao! Mày
đừng làm khó khăn nữa! Mày phải cám ơn số phận mày về bao
nhiêu điều tốt, người ta đã làm cho mày! Mày đã chẳng đến
nhà ấm cúng này và học hỏi nhiều! Nhưng mày vô dụng, thành
ra cũng không buồn mà không có mày! Mày tin tao đi! Tao
muốn mày điều tốt, thành ra tao nói những điều khó nghe, để
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mày biết thế nào là bạn chân thật! Chỉ cầu mong mày đẻ trứng
hay tập kêu rù rù hay săn được!”
”Tôi nghĩ, tôi muốn ra ngoài đời!” - con vịt trả lời ”Ừ, thì làm đi!” - gà nói Con vịt ra đi, nó bơi trên nước, lặn xuống, nhưng mọi con
vật khác chỉ thấy sự xấu xí của nó thôi.
Mùa thu đến, gió thổi, lá cây đã trở thành vàng và nâu quay
cuồng, không gian trở nên lạnh, mây đen, mưa đá nhỏ và mưa
tuyết, con quạ đứng ở hàng rào kêu ”đau đau” vì giá lạnh, và
người ta sẽ thật sự bị lạnh, khi người ta nghĩ đến điều đó. Con
vịt cũng không được khỏe lắm.
Một buổi chiều, khi mặt trời lặn, có một đàn chim đẹp, to
lớn bay đến, con vịt chưa bao giờ thấy loại chim nào đẹp đến
thế, chúng trắng toát, cổ dài mềm dịu, đó là bầy thiên nga,
chúng kêu lên những tiếng rất to, dang đôi cánh dài rộng ra bay
từ xứ lạnh đến xứ nóng ấm, đến những bờ hồ rộng! Chúng bay
cao, lên cao, và con vịt xấu xí choáng váng vì cuộc gặp gỡ này,
nên nó quay vòng vòng giống như một bánh xe, ngẩng cổ lên
nhìn theo, kêu lên một tiếng lạ kỳ đến nổi nó phải tự lấy làm sợ
hãi. Ồ, con vịt không thể quên được những con chim đẹp đẽ,
hạnh phúc đó, và khi nó không còn thấy bầy thiên nga nữa, nó
lặn sâu xuống hồ, khi nó trồi lên, nó không còn bình thản nổi.
Nó không biết những con chim đó tên là gì, chúng bay đến đâu,
nó chỉ biết quý mến những con chim đó, như chưa từng quý
mến ai như vậy, nó không ghen tị chúng, nó chỉ ao ước được
xinh đẹp như bầy chim đó, nó sẽ mừng vui lắm, để những con
vịt khác chấp nhận nó! Tội nghiệp con vịt xấu xí kia!
Mùa đông trở nên lạnh, rất lạnh, con vịt phải bơi trong nước,
để nước khỏi bị đóng băng, nhưng dần dần mỗi đêm lỗ hủng nó
bơi nhỏ dần lại, con vịt phải dùng chân đạp luôn luôn để nước
khỏi đông cứng lại, cuối cùng nó trở nên đờ đẩn, nằm im và bị
dính cứng ở nước băng.
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Sáng sớm hôm sau một nông dân đến, ông ta trông thấy con
vịt, ông đi ra và lấy đôi guốc gỗ đánh vỡ nước băng rồi bồng
con vịt về nhà. Ở đó con vịt sống lại.
Mấy đứa con nít muốn chơi với nó, nhưng con vịt tưởng là
chúng muốn làm cho nó khiếp sợ, nên nó hoảng kinh bay lên
đụng vào thùng đựng sữa, làm sữa tung tóe ra khắp phòng, bà
vợ ông nông dân đập tay đuổi nó, nó bay vào thùng đựng bơ,
rồi rơi xuống thùng đựng bột, nó ra khỏi đó, ồ, trông nó rất là
lem luốc! Bà vợ la lên và lấy cái kẹp lửa vụt vào nó, bầy trẻ
cười vang và đuổi theo nó, cũng may cửa mở, con vịt chạy lọt
ra đến những bụi rậm trong khi tuyết vừa rơi xuống. Nó nằm
đó, như con vật ngủ vào mùa đông.
Thật là buồn khi kể đến những nổi khó khăn mà con vật
phải chịu trong suốt mùa đông băng giá ấy.
Nó vẫn còn nằm ở đó, giữa những lau sậy, khi mặt trời bắt
đầu nóng ấm, chim sáo hót líu lo, mùa xuân đến!
Con vịt nhấc cánh lên, cánh nó rung mạnh hơn trước nhiều
và đưa nó bay bổng hẳn lên, trước khi nó kịp nhận thấy vậy, thì
nó đã đến một thửa vườn to, ở đó cây táo đơm đầy bông, hoa
cẩm thúy tỏa hương và trỉu đầy ở những cành xanh, trải xuống
đến gần mặt một hồ rộng. Ồ, ở đây thật xinh đẹp, không khí
mùa xuân trong lành. Con vịt thấy trước mặt nó, qua khỏi
những bụi cây trên mặt nước, ba con thiên nga xinh đẹp, chúng
rung cánh và bơi nhẹ nhàng trên mặt nước. Con vịt xấu xí đã
biết loại chim này, một nổi buồn xâm chiếm lấy nó. ”Tôi muốn
bơi đến những con chim xinh đẹp này! Và chúng sẽ mổ tôi đến
chết, bởi vì, tôi xấu xí quá, nếu tôi dám lại gần! nhưng cũng
được! tốt hơn là chết vì chúng còn hơn là bị những con vịt khác
cắn, những con gà mổ, cô gái làm việc ở nông trại đá, và nằm
lạnh suốt cả mùa đông!” Rồi nó bơi trên nước đến những con
thiên nga cao quý đó. Thiên nga nhìn thấy nó, rủ lông.
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”Giết tôi đi!” - con vật khốn khổ nói lên, rồi cúi đầu xuống
mặt nước để chờ chết - nhưng nó đã thấy gì ở mặt nước trong
vắt đó? Nó thấy dưới đó hiện ra hình bóng nó, nhưng không
còn là con vật xấu xí, đen xám, dị dạng, mà nó chính là một
con thiên nga.
Không ăn thua gì nếu ta sinh ra từ một chuồng vịt, khi chính
ta nằm trong trứng thiên nga!
Nó cảm thấy sung sướng đã trải qua những thử thách khó
khăn, bây giờ chỉ còn lại là hạnh phúc và sự xinh đẹp đang
chào đón nó. Và những con thiên nga lớn bơi quanh nó, lấy mõ
đụng nhẹ vào nó.
Có những đứa trẻ nhỏ từ vườn nhà đi đến, chúng vất bánh
mì và lúa xuống nước, đứa nhỏ nhất la lên:
”Có một con thiên nga mới!”, những đứa nhỏ khác đều vui
mừng: ”Ừ, có con mới!”. Chúng vổ tay và nhảy nhót vòng
quanh, chạy theo cha mẹ chúng, người ta tiếp tục vất bánh mì
xuống nước, tất cả đều nói:
”Con mới là con đẹp nhất! rất trẻ và đẹp!”. Những con thiên
nga lớn cũng chào đón nó.
Con thiên nga mới cảm thấy hơi thẹn và dấu đầu sau cánh,
tự nó cũng không hiểu gì cả! Nó rất hạnh phúc nhưng không tự
cao, bởi vì một trái tim tốt sẽ không bao giờ kiêu hãnh! Nó
nghĩ đến bao nhiêu sự xua đuổi và trêu chọc nó đã trải qua, và
bây giờ thì tất cả đều nói nó xinh đẹp nhất trong số những con
xinh đẹp. Hoa cẩm thúy theo cành xanh cúi xuống tận mặt
nước đến với nó, mặt trời chiếu ấm và sáng chói khi con thiên
nga nhỏ rủ lông cánh nó, cần cổ dài của nó vươn ra, và tận đáy
lòng nó reo vui: ”Hạnh phúc nhiều như thế này, tôi không bao
giờ mơ đến, khi tôi còn là một con vịt xấu xí!”
(L T D T)
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Câu chuyện trong năm
( Aarets Historie )
Đã vào cuối tháng giêng, một trận bão tuyết nổi lên, từng
cụm tuyết bay phất phới trên các ngỏ đường lớn, đường nhỏ,
dính vào các cửa kính, rồi tung tăng từ các mái nhà. Người
người chạy núp tuyết, ôm chầm lấy nhau để giữ cho khỏi ngã.
Ngựa xe đều như bao phủ bởi một lớp bụi trắng, người đánh
xe, tựa lưng vào thành xe, dẫn xe đi thụt lùi ngược với chiều
gió. Kẻ bộ hành lỡ đường co ro núp sau các xe đi từng bước
một trong lớp tuyết dày. Đến khi trận bão tuyết đã dịu bớt, các
con đường còn ngập tuyết, người ta đứng yên lặng nhìn nhau,
không ai dám bước một bước trước tiên trong đống tuyết dày
để mở đường cho kẻ khác. Sau cùng, mọi người đồng ý hy sinh
một cái chân để nhấn vào đống tuyết.
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Về chiều, trời im lặng, không một cơn gió. Bầu trời như
được quét dọn sạch sẽ, tưởng như cao hơn và sáng hơn. Sao
mọc lên màn trời trong như mới mẻ, nhiều ngôi sao xanh và
lóng lánh - và vạn vật đóng giá lạnh căm căm - Chắc đến sớm
mai, lớp tuyết trên mặt đủ sức cứng để chịu đựng những con
chim sẻ chuyền nhảy từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới,
những nơi đã đầy tuyết, nhưng ở đó, không có gì để ăn, chúng
thật sự bị cóng lạnh.
”Píp!”- con này nói qua con khác - ”Đấy, người ta gọi là
năm mới đó! Thật quá tệ hơn năm cũ! Tốt hơn là nên giữ cái
năm cũ ấy lại. Tôi giận lắm, đáng giận lắm!”
”Phải, loài người đã bàn bạc với nhau về chuyện đó và họ
thông báo là năm mới” - một con sẻ nhỏ rét run nói lên - ”Họ
đặt những bình đất vào cánh cửa, và mọi người đều hoan hỷ
cho rằng năm cũ đã qua! Tôi thì tôi cũng thích lắm, vì tôi chờ
đợi những ngày nắng ấm sẽ đến, nhưng đâu có thấy gì! Còn
lạnh hơn thế nữa. Loài người đã lầm lẫn trong sự tính toán thời
gian!”
”Đúng vậy, họ đã lầm to!” - một con sẻ thứ ba, đầu đã bạc,
vừa lên tiếng - ”Con người có quyển niên lịch, họ cho là một
phát minh của họ, và họ tin rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như đã
ghi trong đó, nhưng đâu có đúng như vậy? Khi mùa xuân đến,
thì năm mới đến, đó là theo trật tự thiên nhiên, và tôi thì tôi chỉ
nói theo cái trật tự thiên nhiên ấy thôi!”
”Nhưng lúc nào mùa xuân mới đến?” - những con sẻ khác
đồng hỏi ”Mùa xuân sẽ đến, khi nào con cò trở lại, nhưng cò thì bất
chừng lắm, và ở đây, ở thành thị này không ai rõ về chuyện ấy.
Ở thôn quê người ta biết rõ hơn. Hay là bọn mình bay về thôn
quê để chờ mùa xuân? Ở đó, mùa xuân gần hơn”.
”Phải đó, có lẽ thế là tốt đó!” - một con sẻ nói lên sau một
hồi chỉ chíp chíp mà chẳng nói gì - ”Nhưng ở đây, ở thành thị,
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tôi có nhiều tiện nghi mà tôi sợ rằng có lẽ không thể có ở thôn
quê. Gần đây, có một nhà hảo tâm có ý đặt trên tường bà, bốn
chậu hoa có lỗ thông vào trong, và đáy để lên trên. Nơi đây có
xoai thủng một lỗ đủ để tôi chui vào chui ra. Ở đó, tôi và chồng
tôi lập cái tổ ấm, các con tôi sinh sống và bay đi từ chỗ đó. Cái
gia đình người kia đặt cái chậu ấy, để nhìn bọn tôi cho vui mắt,
không thế, thì họ cũng chẳng làm cái việc ấy làm gì. Họ rải
những vụn bánh, cũng để cho vui, nhờ thế mà chúng tôi được
sống còn trong mùa lạnh rét. Gia đình tôi như được người nuôi
dưỡng - Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở lại đây, và chồng tôi cũng
vậy. Thật chúng tôi không hài lòng, nhưng chúng tôi sẽ ở lại ”Còn bọn tôi sẽ bay về thôn quê, để xem thử mùa xuân đã
đến chưa?”
Rồi đám sẻ ấy bay đi.
Mùa đông cũng lạnh lắm ở thôn quê. Trời lạnh hơn ở thành
thị đến hai độ. Gió rét thổi trên cánh đồng đầy tuyết. Người nhà
quê, hai tay thu trong găng ấm, ngồi co ro trên xe kéo trên
tuyết, hai tay đan vào nhau cho đở cóng. Ngọn roi đặt trên đầu
gối, những con ngựa gầy chạy thở ra khói, tuyết kêu rào rạo,
những con chim sẻ nhảy nhót trên các vết bánh xe. Chúng cũng
lạnh lắm.
”Píp! Bao giờ mùa xuân mới đến nhỉ? Lâu quá nhỉ?”
”Ừ, lâu quá!”
Những tiếng ấy vang dội trên mặt cánh đồng từ trên đỉnh đồi
cao đầy tuyết. Có lẽ đó là tiếng vang người ta nghe được từ
một ông già kỳ quái. Ông ngồi cao trên đống tuyết trong gió
lạnh, ông trắng toát, giống hệt một nông dân trong bộ áo quần
trắng, với tóc dài, trắng, râu trắng, xanh xao với đôi mắt to,
sáng quắc.
”Ông già trên đó là ai vậy?” - chim sẻ hỏi ”Tôi biết!” - một con sáo già đáp, nó ngồi ở hàng rào, nó
cũng đủ khiêm tốn để nhận rằng chúng nó chỉ là loại chim nhỏ,
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thành ra cũng hòa đồng với bọn sẻ để giải thích, ”Tôi biết ông
già đó là ai. Đó là mùa đông, một ông già từ nhiều năm trước,
ông ta không chết giống như quyển niên lịch đã viết, ông là đại
diện cho ông Hoàng Tử nhỏ là mùa xuân, sẽ đến. Mùa đông là
người lảnh đạo. Hừ, chúng mày cũng phải chịu lạnh lắm đó,
chim nhỏ ạ!”
”Tôi không phải nói vậy!” - một con sẻ nhỏ nhất nói ”Quyển niên lịch chỉ do loài người đặt ra, không theo đúng với
thiên nhiên! Đáng lẽ phải để chúng ta làm, chúng ta được tạo ra
tinh tế hơn!”
Một tuần lễ trôi qua, hai tuần, khu rừng trở nên tối hơn, hồ
nước đóng băng như một lưới chì, mây, vâng, không phải là
mây, mà chỉ là màn sương lạnh giá treo trên không, bầy chim
đen bay không một tiếng kêu, như tất cả đều ngủ. Một tia sáng
mặt trời chiếu trên mặt hồ, chói sáng như kim khí chảy. Tuyết
bao phủ, đồi núi không chói chan như trước, và ông già mùa
đông ngồi hướng mắt về phương nam, ông không để ý rằng,
tấm thảm tuyết đã chìm vào mặt đất, và đây đó, mầm chồi cỏ
xanh nứt lên, chim sẻ ríu rít:
”Píp! Píp! Mùa xuân đã đến chưa?”
”Mùa xuân!” tiếng vang dội lên cánh đồng và bải cỏ, xuyên
qua khu rừng nâu đen, ở đó đã bắt đầu có rêu xanh bám vào
thân cây, và hai con cò đầu tiên từ phương nam bay đến, trên
lưng mỗi con mang một đứa bé, trai và gái, chúng nó chào hôn
mặt đất, và chỗ nào chúng đặt chân đến, chỗ đó mọc lên những
hoa trắng, tay trong tay họ đến gần ông già mùa đông, chào
ông, ngay lúc đó, một màn sương mù ướt, dày, phủ lên cả ba
người và tất cả vạn vật - Một lúc sau, gió mạnh nổi lên thổi tan
sương mù, mặt trời chiếu ấm – ông già mùa đông đã biến mất,
chỉ còn lại đôi trẻ mùa xuân ngự trị trên ngai.
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”Tôi gọi đó là năm mới!” - bọn sẻ nói lên - ”Bây giờ chúng
ta có lại những điều kiện tốt và sự đền bù sau mùa đông nghiệt
ngả!”

Ở nơi đôi trẻ mùa xuân đi qua, chồi xanh đâm chồi ở bụi bờ
và cây, cỏ mọc dài, cánh đồng xanh mướt. Cô gái mùa xuân rải
hoa mà cô có trong áo lên chung quanh, cô có rất nhiều hoa,
luôn luôn đầy túi, mặc dầu cô tiếp tục rải. Tất cả đều nở hoa,
đến nạm hoa cuối cùng, cô vất lên những cây táo và lê, những
cây này đơm đầy hoa mặc dầu những lá xanh chưa kịp thành
hình.
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Cô gái vổ tay, cậu trai vổ tay, chim bay đến, người ta không
biết chúng đến từ đâu, và tất cả cùng hát lên: ”Mùa xuân đã
đến!”
Thật là xinh đẹp. Một bà già bước ra khỏi cửa, trong ánh
nắng, bà nhún vai, nhìn hoa vàng trên đồng nội, giống ngày
xưa khi bà còn trẻ, thế giới đã trẻ lại ”Thật là thần tiên!” - bà
nói Rừng cây vẫn còn ít màu nâu lục, nhưng có rất nhiều chồi
non, ruộng lúa thành hình, rất tươi và thơm, hoa đồng thảo,
xuân tước, mẩn lang, vâng, trong mỗi cọng đều tươi mạnh, như
một tấm nệm nhung, và cặp trai gái mùa xuân ngồi, tay trong
tay, hát, mỉm cười, càng lúc càng lớn dần lên.
Mưa phùn rơi trên mình họ, nhưng họ không cảm nhận gì
cả, nước mưa và nước mắt mừng vui chan hòa vào nhau và
biến thành một loại. Cô cậu hôn nhau, và rừng cây rực sáng.
Khi mặt trời lên, tất cả đều trở nên xanh biếc.
Họ trở thành vị hôn, tay trong tay họ bước dưới những tàn
cây, nơi mặt trời chiếu sáng và chỉ bóng cây là không có màu
xanh. Thật là trong sạch và thơm ngát mùi lá mới! Lạch và
những giòng nước nhỏ sáng láng và linh động chảy giữa những
cây sậy xanh và những tảng đá thẩm màu. ”Hãy luôn luôn và
vĩnh viễn làm đầy thiên nhiên!” vạn vật đồng nói lên như vậy.
Chim cà cưỡng và sáo hót, thật là mùa xuân tuyệt diệu. Chỉ còn
những cây thúy liễu chưa kết hoa, trông dáng ảm đạm!
Ngày lại ngày, tuần lại tuần, khí nóng đổ xuống, làm lúa
chín vàng. Hoa sen trắng xứ Na Uy trải lá to, xanh trên mặt
nước hồ, cá tìm bóng mát dưới những lá đó, và về phía rừng
khuất gió, mặt trời nung đốt nhà nông dân, làm nở hoa hồng,
dâu tây chín đỏ, mọng nước chĩu đầy cây. Cô gái mùa hè xinh
đẹp, mà chúng ta đã thấy lúc còn là bé gái, lúc trưởng thành là
cô dâu, đang ngồi nhìn những đám mây đen, có hình núi, nặng
chĩu, nâng cao dần dần, như một biển nước chúc ngược, bao
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phủ cả khu rừng, ở đây, giống như một trò ảo thuật, tất cả đều
im lặng, không khí lắng động, chim muôn im tiếng, như đang
chờ đợi cái gì sắp xảy ra. Trên đường cái và đường mòn, xe,
ngựa, người đi bộ đều mau tìm chỗ núp. Chớp lóe sáng, rồi lại
tối đen, nước mưa xối xuống ào ào, tối rồi sáng, im lặng rồi
sấm gầm. Những lau sậy ở đầm lầy chuyển động theo làn sóng,
cành cây đẩm nước. Cỏ và lúa ngả rạp xuống như không lên lại
nổi. Thình lình mưa dứt hột, mặt trời chiếu sáng, những giọt
nước đọng ở lá cây và ở mỗi cọng cỏ chiếu sáng như ngọc,
chim hót, cá bơi lên, muỗi bay, và trên tảng đá nổi lên giữa
đầm nước mặn, ông mùa hè, rất lực lưởng, tứ chi to mập, tóc
ước đẩm, ông như mới tắm xong và đang ngồi dưới ánh mặt
trời. Tất cả vạn vật chung quanh đều sủng nước, tươi tốt và
xanh tươi, đó là mùa hè nóng ấm và xinh đẹp.
Từ trên những cánh đồng lúa bơ thơm ngát, ong tụ họp ở đó,
từng chùm tràng bì kết vòng quanh, vừa được rửa bằng nước
mưa, chói sáng dưới ánh mặt trời. Ong chúa và bầy ong thợ
bay ra. Không ai thấy chúng ngoài ông mùa hè và bà vợ trẻ của
ông, đối với họ, thiên nhiên đã đem lại quá nhiều tặng phẩm.
Bầu trời hoàng hôn rực rỡ như vàng, không có cái gì đẹp
hơn, mặt trăng chiếu sáng vào đêm, và bầu trời ban mai rực đỏ.
Đã trôi qua nhiều ngày, nhiều tuần như vậy - Cuốc, xẻn của
nông dân sáng chói ở cánh đồng, cây táo đầy trái đỏ, vàng, lúa
mạch với những hạt nặng tỏa mùi thơm, bụi hạt dẻ sai trái, ông
mùa hè và bà vợ ông ngồi nghỉ ở đó.
”Thật là giàu có!” - bà vợ nói - ”Giữa những điều ân sủng,
điều tốt đẹp, tôi không biết tôi còn mong gì nữa, nghỉ ngơi, yên
ổn! Bây giờ người ta đang cày cấy lại! Loài người luôn luôn
chiến thắng! Nhìn xem bầy cò đi cách khoản theo luống cày!
Con chim Ai Cập, đã mang chúng ta, ông nhớ không, khi
chúng ta còn nhỏ đến xứ Na Uy? Rồi hoa nở rộ, mặt trời nóng

1051
ấm và rừng cây xanh, bây giờ chẳng mấy chốc sẽ thành nâu,
đen!”
”Bà muốn thấy vậy không?” - ông chồng lên tiếng - ”Thì
đây!”
Ông đưa cánh tay lên, lá rừng trở nên đỏ, vàng, cả khu rừng
nhuốm màu, hàng rào hoa dã tường vi đỏ rực, cành hương mộc
mang đầy trái nâu đen, dẻ gai chín rụng rơi xuống rời ra khỏi
vỏ.
Bà vợ trở nên im vắng, tái xanh.
”Lạnh quá!” - bà nói - ” Đêm đầy sương mù! Tôi thích tìm
lại xứ sở của thời thơ ấu!”
Bà đã thấy bầy cò từng con nối đuôi nhau bay lên! Bà đưa
tay với theo chúng - Bà nhìn lên những tổ cò trống, ở đó mọc
lên những nhánh lúa dài và những nhánh hoàng thảo, như tổ cò
chỉ được dùng vào việc đó, chim sẻ lên đó. Chúng nói:
”Píp! bầy cò lớn đâu rồi? Chúng không chịu nổi gió lạnh
nên đã về đồng quê rồi! Chúc cuộc du hành được tốt đẹp!”
Lá rừng bây giờ đã thành vàng úa, theo nhau rơi xuống, mùa
thu đã đến, mùa gặt cũng chấm dứt. Trên đống lá vàng, bà vợ
nằm, đôi mắt mơ màng nhìn lên những vì sao nhấp nháy, chồng
bà đứng bên bà. Một trận gió nổi lên làm rơi rụng thêm lá vàng,
bà và chồng bổng biến mất, một con bướm cuối cùng trong
năm bay lên trong bầu không khí lạnh.
Sương mù ướt đẫm, gió lạnh buốt, đêm tối và dài. Chúa mùa
đông đến với mái tóc tuyết trắng, nhưng ông tin đó là mưa
tuyết, rơi từ mây xuống. Một lớp tuyết mỏng trên cánh đồng.
Chuông nhà thờ rung lên mừng lễ Giáng Sinh.
”Giáng Sinh!” - chúa mùa đông nói lên - ”Chẳng bao lâu sẽ
lại là năm mới, rồi tôi được nghỉ, nghỉ ở trên những vì sao nhấp
nhánh!”
Rừng thông thơm ngát, trên mặt tuyết, có những Thiên Thần
Giáng Sinh đón tiếp những cây con để cùng dự tiệc.
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”Hạnh phúc trong nhà dưới cành thông xanh!”- chúa mùa
đông nói ”Chẳng bao lâu nữa tôi cũng được nghỉ ngơi, cặp vợ chồng
trẻ sẽ đến, mang vương miện và vương trượng”
”Quyền hành vẫn về ông!” - Thiên Thần Giáng Sinh nói ”Hãy để tuyết làm ấm cánh đồng lúa! Hãy học đồng lòng, khi
người khác được vinh danh, nhưng ông vẫn là chủ tể. Thời
nghỉ ngơi của ông sẽ đến, khi mùa xuân đến!”
”Chừng nào mùa xuân đến?” - ông chúa đông hỏi ”Mùa xuân đến khi bầy cò đến!”
Tóc bạc quăn, râu trắng, già nua và còng, chúa đông ngồi,
mặc dầu, ông vẫn mạnh mẻ như bảo tố, quyền lực như tuyết
giá, trên đỉnh tuyết, nhìn về phương nam, giống như những
mùa đông cũ đã làm - Băng rào rạo, tuyết rơi, những người
trượt tuyết trên mặt hồ đông cứng, sáo và cà cưởng trên mặt đất
đầy tuyết, không có ngọn gió nào. Trong bầu không khí im
lặng đó, chúa đông nắm chặt tay lại, tuyết rơi dày trên đất.
Chim sẻ từ thành phố lại bay đến và hỏi:
”Ông già đó là ai vậy?”
Con sáo trên hàng rào, hay là con của nó, lại trả lời:
”Đó là ông già mùa đông! Ông già như mọi năm, ông không
chết như đã ghi trong quyển niên lịch, nhưng ông giới thiệu
cho mùa xuân sắp đến!”
”Khi mùa xuân đến!”- chim sẻ nói - ”Rồi chúng ta sẽ có thời
gian mới và năm mới, năm cũ không còn nữa”
Trong sự suy nghĩ yên lặng, chúa đông gật đầu với những
cây trụi lá, rừng đen xám, ở đó mỗi một cây đưa cành nhánh
xinh đẹp và cong queo, ông nghĩ đến thời thơ ấu và tuổi thành
niên của ông, vào sáng bình minh, rừng cây chỉ còn chút băng
giá, mặt trời làm rơi những giọt nước từ cành cây.
”Khi nào mùa xuân đến?” - chim sẻ hỏi -
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”Mùa xuân!” tiếng vang dội lại từ những đỉnh đồi băng
tuyết. Mặt trời chiếu ấm, tuyết tan, chim hót ”Mùa xuân đến!”
Trên cao, con cò đầu tiên bay đến, con thứ hai bay tiếp theo,
mỗi con mang trên lưng một đứa bé, chúng hạ cánh xuống cánh
đồng mở rộng, hôn lên mặt đất, và hôn ông già mùa đông yên
lặng, và giống như Môi Se trên núi, ông biến mất, theo những
màn mây sương khói.
Câu chuyện trong năm kết thúc.
”Rất đúng! và rất hay, nhưng nếu theo niên lịch thì sai cả!” chim sẻ nói –
(L T D T)
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Cô gái và rổ trứng
( Konen med æggene )
Ở quê nhà, có một cô gái,
Cô ta có, một con gà mái,
Gà đẻ trứng,
Mỗi ngày, một cái!
Cô ta đếm,
Cũng gần vài tá,
Thế là quá tốt,
Cô gái để cẩn thận vào thúng,
Đội lên đầu, vừa bước vừa ca!
Cô lên chợ, đường còn xa lắm,
Mặc dầu cô cố sức bước nhanh,
Bây giờ cô tính gần xa,
Bao nhiêu cô được, với nhiêu trứng này!
Ồ, cũng không xấu lắm!
Với chừng này tôi được vài trăm,
Rồi tôi mua thêm hai gà nữa,
Với con ở nhà, như thế là ba,
Mỗi con đều đẻ trứng đều,
Và như vậy cũng không lâu lắm,
Tôi bán đi, kiếm được mớ tiền,
Mua ba gà nữa, với ba con có sẳn,
Như vậy là sáu - trứng sẽ nhiều,
Tôi bán đi một nửa,
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Nửa kia còn, cho ấp nở con,
Như vậy sẽ thành sân đầy nhóc,
Con thì đẻ trứng, con thì ấp con!
Chúa ơi! như vậy con giàu!
Tôi mua hai ngỗng, một cừu,
Sự việc đều êm xuôi, trôi chảy,
Trứng, gà, lông ngỗng, len cừu,
Cuối cùng tôi có gia tài, khá chưa!
Tôi mua một lợn, hai bò,
Biết đâu chẳng đủ để mà mua hai?
Ồ, sau chừng một năm đi nữa,
Tôi có nhà, người giúp, bò heo!
Rồi có chàng đến xin hỏi, cưới,
Hôn tay tôi, tôi trở thành bà!
Chàng còn có nhiều hơn tôi nữa!
Tôi trở nên thanh lịch, mỹ miều,
Không còn tính toán ít nhiều,
Ôi chao, tôi phải nhảy mà mừng vui!
Nói xong cô lắc cổ mình,
Trứng bèn rơi xuống, tan tành, bể tan!
Thôi xong hết, bao nhiêu là mộng!
(L T D T)
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