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BA MƯƠI TẾT CỦA TRÂU BÒ GÀ LỢN 

 

 

Nhà trên, đèn sáng choang. 

Mặt người vui hơn mọi ngày. Đồ vật cũng vui hơn mọi ngày. Riêng nơi đây là tối lạnh! 

Nơi đây là chuồng bò, chuồng lợn, chuồng gà. 

Đây, cảnh cũng khác ngày thường. Và cũng xao xuyến. Phần thì vì những tiếng gọi 

nhau, mắng nhau, tiếng bát đĩa loảng xoảng ở trên nhà đã phá tan cảnh yên lặng của mọi 

đêm; phần thì bởi những việc xẩy ra ban ngày làm cho chúng lo sợ. Không như mọi hôm, 

sáng sớm nay người ta không mở chuồng cho gà vịt ra ngoài. 

Rồi có mấy người ở xa đến, kẻ thì vào chuồng lợn trói chân lão Ỷ khiêng đi, tuy lão đã 

hết lời kêu van, hết sức chống cự; kẻ khác thì mở chuồng gà bắt ra từng con một, sách 

ngược hai chân lên, nắn lườn, bóp bụng, rồi mang đi mất hai con gà sống thiến, ba con gà 

mái tơ và con vịt bầu đầu đàn. 

Vì thế mà suốt cả ngày hôm nay gà vịt lo sợ. Chúng đã biết rằng mỗi lần bị bắt đi như 

thế, chúng không còn hy vọng gì về với cha mẹ, anh em, bạn bè nữa. Và bây giờ hơi một 

tiếng động cũng làm cho chúng xao xác, xô nhau lẩn vào tận đáy chuồng. 

Trâu bò cũng buồn thương, nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của lão Ỷ lúc bị khiêng đi, rồi lại 

nhớ đến cái thảm trạng đã trông thấy lúc chúng ra đồng ăn cỏ: xác lão Ỷ chặt ra làm năm, 

làm bẩy để giữa cái nong, bên cạnh một bồn máu đỏ. 

Chỉ có thằng lợn con, nó vô tâm quá. Nó chạy quanh cái chuồng ướt át, bùn sâu đến 

bụng, tìm lão Ỷ để được, như mọi khi, chui rúc nằm bên cho thêm ấm áp. Cái óc tối mò, ngu 

độn của nó đã vội quên rằng sáng ngày lão Ỷ bị khiêng đi rồi và khi nghe thấy tiếng ú ớ của 

lão ở xa xa, nó thấy lòng nao nao chỉ muốn phá chuồng mà trốn chạy. Bây giờ, nó chỉ biết 

thở dài, rồi ủn ỉn kêu:  

“Trời rét quá ! Rét quá!" 
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Nó đặt mình nằm vào xó chuồng, chỗ cao nhất. Nhưng thân nó run lên. Mỗi tiếng kêu 

của nó, mỗi tiếng chân nó rút ở bùn lên, lại làm cho mấy con gà đậu trên chuồng giật mình, 

nhớn nhác, xô nhau trong tối đen. 

Con bò Mộng, nằm sát đó, ngưng nhai, càu nhàu: 

“Câm mồm đi, nhãi con. Mày ủn ỉn nữa, tao húc chết!" 

“Tôi rét, tôi sợ thì tôi kêu. Việc gì đến ông!" 

“Ừ, rồi sang năm mày sẽ hết kêu. Mày không thấy anh Ỷ của mày sáng ngày đó ư?" 

Con lợn bỗng rùng mình, nhớ đến tiếng gọi không thành tiếng của lão Ỷ. Nó khúm núm: 

“Cháu lạy bác, sao bác lại bảo cháu sang năm cháu không kêu được nữa?" 

“Người ta sẽ trói chân mày, lôi mày ra ngoài kia, cháu ạ." 

“Ngoài kia là gì hở bác?" 

“Ngoài kia à?  Ngoài ấy là sân, là ruộng, là vườn, là đồng cỏ, là giòng sông ... " 

“Bác Mộng ơi, sao bác lại bảo người ta trói cháu khiêng cháu ra ngoài?" 

“Tại sao ư?  Thế mày không thấy Người họ lấy sữa của bà già nhà tao, lấy sữa của con 

gái tao, rồi buộc cả mõm cháu bé tao để tranh ăn của nó đấy ư?  Mày không thấy ngày ngày, 

hai cô gà tơ khóc rưng rức vì đẻ được quả trứng nào Người họ lấy mất quả trứng ấy hay 

sao?" 

Một con gà mái già, cục cục mấy tiếng, nói theo: 

“Ông bò nói đúng đấy. Tôi đẻ bốn lứa rồi mà không lứa nào được ấp!  Các ông biết đâu 

nỗi khổ-sở của lòng người mẹ ao ước được chăn dắt đàn con. Mấy lần trước, tôi đẻ ở ổ, 

thấy mất trứng, nên lần vừa rồi phải làm lấy ổ ở sau nhà bò đẻ giấu đẻ diếm; thế mà  người 

họ cũng chẳng tha, xoi bới tìm cho thấy được ổ trứng mới nghe. Không biết bọn  người họ có 

lòng mẹ thương con như chúng ta hay không, mà sao họ tàn nhẫn quá thế." 

Bò lắc lư đầu mấy cái, chép miệng trả lời gà: 

“Thôi nói chi đến lòng tàn nhẫn của bọn người. Chính vì bọn họ ta phải điêu đứng khốn 

khổ đến thế này. Mẹ của mẹ tôi nghe các cụ kể chuyện lại rằng ngày xưa đã lâu lắm chúng 

ta được sung sướng thảnh thơi …” 

Bò dừng nói, mắt đăm đăm nhìn vào xó tối như theo đuổi một hình bóng xa xôi … 
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Con bê con vừa lạnh vừa đói, loay hoay mãi mà không bú được vì sợ cái dầm que nhọn 

buộc chéo ở mồm đâm vào bụng bò mẹ. Nghe ông nó nói, bê vội bắt ngay lời, hy vọng lấy 

thành chuyện vui để làm cho khuây đói rét. 

“Ông kể chuyện cho cháu nghe đi ông.” 

Mấy con gà cũng lục cục đồng thanh xin bò Mộng kể cho nghe cảnh sung sướng mà tổ 

tiên ngày xưa đã được hưởng. Con lợn cũng ủn ỉn: 

“Bác kể chuyện cho cháu nghe xong rồi cháu đi ngủ, không dám quấy rộn bác nữa đâu, 

bác ạ …” 

 

Nể lời, bò Mộng thong thả bắt đầu nói: 

“Ngày xưa, các giống vật sống ung dung ở trong những cánh đồng đầy cỏ non, hoa ngát, 

không làm gì có những cũi hôi hám, tối bẩn như thế này. Thời ấy, hổ báo đều ăn cỏ, ăn thóc 

như chúng ta. Bò con tha hồ bú sữa me. Heo tha hồ sục đất tìm rễ thơm, củ ngọt, ăn cho béo 

tròn. Ngựa tha hồ chạy nhẩy trên đồng bằng bát ngát. Và trâu bò hàng đàn vui vẻ, đi hết 

rừng này sang rừng khác, chọn những ngọn cỏ thơm tho … 

Các chú gấu thỉnh thoảng lại làm trò cho bọn trẻ con xem. Rắn rết nhiều khi chui vào ổ 

gà, nằm cùng với gà cho đỡ rét. 

Ngày ấy, ta đâu có thấy như bây giờ: thú dữ ăn thịt những con vật lành, chim ác đuổi giết 

những con chim nhỏ … 

Nhưng một hôm bỗng hiện ra một con vật lạ ở đâu sinh ra không biết, mặt mũi nó nhăn 

nhó, thân thể nó trần truồng. Nó rét run cầm cập, ôm bụng mà khóc than … 

Các giống vật động lòng thương, cứu giúp nó, coi như đồng loại. Bò ân cần đến gần: 

“Đây sữa đây, bạn bú đi cho đỡ đói. Thằng Bê nhịn sữa một ngày, ăn cỏ cũng không 

sao.” 

Gà vui vẻ chạy lại: 

“Bác sơi vài trứng gà để lấy sức mà đi kiếm ăn, tội nghiệp chưa! “ 

Cừu hấp tấp: 
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“Bạn rứt lấy một ít lông của tôi đắp vào mình cho ấm. Thôi, tôi đau một tí cũng chẳng hề 

gì. Anh em đồng lần bác đừng quản ngại.” 

Ngựa cũng ở xa chạy lại, đon đả hỏi chào: 

“Bác còn yếu lắm, để tôi cõng bác lên lưng, đưa bác về tận hang cho khỏi nhọc.” 

Tất cả các giống vật đều đem lòng thương hại giống người vì giống đó là một giống vật 

khổ sở và ươn hèn nhất. Nhưng tổ tiên chúng ta đã lầm. Đáng lẽ các cụ không nên làm thế. 

Lòng từ bi hỉ sả của tiền nhân chúng ta đã làm cho chúng ta bây giờ phải ngậm ngùi trong 

cảnh ngục tù này. Vì loài người là giống bất nhân, bất nghĩa… Trả lại ơn cứu sống và tình 

thân mật ân cần của chúng ta, họ đã bắt ngựa làm nô lệ để kéo xe, chở đồ, họ đã giết bò, 

cướp trứng gà vịt, cạo trụi lông cừu, thậm chí tranh ăn cả với những con bê con, giết hại cả 

những con lợn sữa. 

Thế rồi theo gương của giống người, quạ cũng bắt chước đi ăn trộm trứng hay đánh cắp 

gà con, hổ báo bắt chước người đi ăn thịt uống máu. Những cảnh thảm thương giả dối ta 

thường nghe thấy xảy ra ở trong núi sâu rừng rậm đều là bởi cái ảnh hưởng của giống người 

độc ác kia…” 

 

Ai nấy đều im lặng. Trâu già, mắt lim dim, vẫn bỏm bẻm nhai lại cỏ. Bò cái nhắm mắt và 

thở dài, còn bò Mộng đăm đăm nhìn vào bóng tối, ôn lại cảnh tượng những ngày thơ đẹp 

thủa xưa. 

Lợn bỗng sụt sùi khóc: 

“Thế ra ông Ỷ bị họ giết hại rồi ư?  Rồi sao cháu thoát được tay những thằng gian tham 

quái ác ấy?” 

Một con bò tơ thở dài chép miệng: 

“Chú đừng buồn nữa, chẳng phải là một mình chú sẽ chịu cái cảnh ngộ ấy đâu. Chúng ta 

rồi cũng chung một số phận cả …Hôm nọ, có mấy người lạ đến vỗ về, nắn bóp tôi. Mai kia 

họ sẽ đến dắt tôi đi, rồi tôi sẽ không bao giờ còn được trông thấy các chú nữa. Nghĩ cho kỹ, 

đi cho nó thoát, sống ở trong vùng lao lung khổ sở này thì sống nữa làm gì.” 

Bò cái ứa nước mắt. Trâu già ngoe nguẩy đuôi. Bò Mộng đăm đăm nhìn bóng tối. Gà run 

run chen nhau lục đục. Heo sụt sịt nằm bệt xuống bùn lầy giá buốt. 
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Trâu già thong thả đứng dậy, rồi cất lời: 

“Các người đừng sợ. Loài người tàn ác thật nhưng họ chỉ tàn ác được ở chốn này thôi. 

Một ngày kia, Chúa Vật xuống đời này giải thoát cho tất cả muôn vật rồi đưa chúng ta đến 

một thế giới, ở đấy những ruộng cỏ mãi mãi đẹp tươi, và bầu trời bao giờ cũng ngạt ngào ấm 

áp… Rồi ngày ấy, hổ báo lại ăn cỏ, vịt gà lại được tự do ấp trứng, heo lại được ăn no béo 

mà khỏi lo sợ, rắn rết lại hiền lành cùng sống một ổ với gà, bò ngựa sẽ lại ung dung nay đây 

mai đó ở nơi núi đẹp, rừng xanh.” 

Con bò tơ cố nén buồn lo: 

“Nhưng bao giờ Chúa Vật ngài mới giáng trần?  Được thấy ngài rồi có phải đi tôi cũng 

cam lòng.” 

“Các người chớ ngại. Mỗi lần các người đi là chính vì ngài đã cho Thiên Thần đến đón. 

Chúng ta rồi sẽ lần lượt trở về ở cõi Thần Tiên. Trên đó chúng ta sẽ sống lại vô cùng sung 

sướng với nhau, chỉ có bọn người là sẽ không được tới nơi đó. Ôi, họ không có linh hồn!“ 

Lợn nuốt nước mắt, ủn ỉn: 

“Vậy ra nếu họ trói cháu mang cháu ra ngoài là may cho cháu. Cháu khỏi phải nằm bùn, 

ăn cám, rét sợ mãi như thế này. Bây giờ thì cháu muốn được ngay như ông Ỷ cho thoát nợ 

của con người.” 

Rồi nó bỗng thấy trong lòng ấm áp và yên tĩnh, quay lại xó chuồng, nằm xuống đất ướt, 

nhắm mắt mà mơ tưởng tới cuộc đời sau này sẽ dịu dàng kiều diễm. 

Gà rúc đầu vào cánh nhau, ôm ấp nhau im lặng. 

Bò con, dê con đến nằm ấp bên cạnh mẹ. Bò mẹ, dê mẹ lấy lưỡi âu yếm vuốt ve các 

con. 

Bò Mộng, trâu già để hồn trí vẩn vơ đi tìm thế giới tưởng mộng … 

Bên ngoài, gió giật từng luồng mạnh, lá vàng tới tấp rụng, che phủ đầy sân. Màn mây 

đen bị gió cuốn về chân trời, không trung vời vợi bỗng lấp lánh muôn sao. 

Tiếng pháo giao thừa bắt đầu nổ ầm ầm bốn phía cùng với tiếng chuông trống của các 

đình chùa.  

Trên nhà trên, người ta cũng tưng bừng cúng lễ, rồi pháo đì đùng vang dậy như sấm sét 

trong những cơn mưa bão. 



 

6 / 13 

Nhưng ở đây là im lặng và đêm tối. 

Trâu, bò, gà, heo… đều nằm yên lặng. 

 

Mặc người tưng bừng vui sướng ở trong tàn ác, chúng êm ả nghĩ tới cái thế giới cực lạc, 

ở đấy loài người sẽ không có quyền được sống. 

 

Vì họ đã chẳng có một linh hồn! 

 

 

Trần Văn Tuyên 
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NEW YEAR’S EVE OF FARM ANIMALS 

(Ba Mươi Tết Của Trâu Bò Gà Lợn) 

 

 

The main building was brightly lit. 

Human species looked happier than usual; furniture and things also seemed happier than 

normal. Except in this very place: all remained cold and dark! 

This very place was the stable area: cow barns, pigsties, chicken coops … 

Here, the ambiance at this moment was different from normal days: it felt agony. Agony 

that was caused by human voices calling out to one another, by their loud arguments, and by 

the sounds of chinaware clanking in the kitchen. All that had broken the silence of the night. 

Agony that was caused also by what had happened earlier today: unlike normal days, the 

doors of the stable were kept locked. This morning, the stable residents were not allow to go 

outside. 

There were unfamiliar human faces that had arrived from far away. Some of them came 

in the pigsties to catch Porky. They tied up his legs and carried him out in spite of all his 

begging and struggling. Other humans opened the chicken coops and took the poultry out 

one by one, holding each upside down - feet up in the air and heads dangling down - so 

these humans could touch and palpate their bodies. After these visits, two capons, three 

young hens, and one of the fattest ducks were removed from the coops. 

That was why the entire poultry members were now worried to death. They all knew once 

they were taken out that way, there was no hope to ever return home or to see their families 

and friends ever again. That was why they got agitated at every little noise. They jostled 

against one another to find a spot at the farthest corners in the coops. 

The cattle also empathized with Porky‘s fate as they recalled his wailing and begging this 

morning while he was being carried away. Later in the day when they were let out to the 

pasture, they espied Porky‘s body already chopped into sections and put in a large basket 

next to a bucket of blood. 
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Only Piggy seemed carefree. He ran around the dirty pigsty in search for Porky so he 

could huddle cozily against him seeking warmth and comfort as in normal days. His dimwitted 

brain already forgot that earlier today the wailing and pleading of Porky had made his heart 

sink and urged him to try escape from the stable. Not knowing what to do now, he let out a 

long sigh: 

“It’s cold! Too cold!” 

He laid his body down in one comer of the pigsty - the highest and driest spot. Yet his 

body still trembled. Each time he uttered an oink, each time he pulled a leg off from the mud, 

he caused mayhem among the frightened chicken. 

Bull who was lying next to him stopped chewing cud and grumbled: 

“Shut up, brat!  If you oinked one more time, I will ram you to death!” 

“I’m cold and frightened.  If I cried, it’s none of your business!” 

“Sure, comes next year and you won’t be able to cry any more. Didn’t you see what had 

happened to your big buddy Porky this morning?” 

Piggy shuddered. Indeed, he remembered now the hoarse begging and crying made by 

Porky. He cowered and said humbly: 

“I beg your pardon, could you please tell me why you said that by next year I won’t be 

able to cry?”  

“They will tie you up and drag you out there, my dear child!” 

“What does out there mean?” 

“Out there? Out there means the courtyard, the fields, the garden, the pasture, the 

river….” 

“Dear uncle Bull, why did you say they will tie me up and drag me out there?” 

“Why? Haven’t you seen how those humans had stolen my mother’s milk and my 

daughter’s milk while they also muzzled up my grandchild so he can’t suckle his mother’s 

milk?  Haven’t you seen how the two hens were sobbing every day because as soon as they 

laid an egg, those people came in and stole it from them?” 

An older hen cackled softly, then said: 
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“Bull is right. I laid four batches of eggs and yet haven’t been able to hatch even one 

single egg!  You have no idea how painful it is for a mother not to be able to raise her 

children. A few months ago, I laid another series of eggs in my coop, but all of them 

disappeared. Last time, I laid my eggs in a secret nest I made myself, away in the back 

behind the barn. Can you imagine, those wretched humans managed to find my hidden nest 

and took away all my unhatched chicks?  I wonder what kind of beings they are. I doubt it that 

those humans have parental love like ours. They are so cruel and heartless! 

Bull shook his head a few times, and replied: 

“Indeed, don’t even mention about the cruelty of those human beings. It was all because 

of them that now we are suffering this way. My grandmother once told my mother that long 

time ago we all had lived a very happy and leisurely life…” 

Bull halted; his eyes gazed into a dark corner as if trying to capture a fleeting image… 

The little calf felt cold and hungry. But no matter how he tried, the muzzle that a human 

had attached over his mouth prevented him from getting close to his mother’s teats for milk - 

the sharp points protruding from the muzzle would have pierced her sides. As he heard his 

grandfather’s words, he jumped right in with the hope a good tale would help him forget the 

cold and hunger he was enduring: 

“Grandpa, please tell us some nice stories.” 

The chicken joined in and unanimously pleaded with Bull to tell them about happy days of 

the past. Piggy added: 

“Please tell us some stories; I promise to go to sleep afterwards and won’t disturb any of 

you again…” 

 

Glad to comply, Bull slowly intoned: 

“Once upon a time, a long time ago, animals of all species lived free and happy in open 

pastures, where fragrant flowers and sweet grasses grew; where there were no odorous 

cages, or dirty pigsties. Those days, lions and tigers and other animals ate grasses and 

grains like all of us. Little calves were free to drink their mothers’ milk. Pigs ran free searching 

for truffles and other delicious roots that pleased their palates. Horses galloped across vast 
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steppes and immense plains; buffalo and cattle traveled in hordes from forest to forest at their 

will so they could select their own delicious grass… 

Bears loved to entertain kids and cubs. When the weather was cold, snakes, worms, 

centipedes, and insects of all kinds often sought warmth in the chicken nests. 

In those days, things were different; we never heard of stories such as a wild beast 

devouring weaker animals or a predator preying on small birds… 

Then one day, a strange creature appeared from out of nowhere. His face was all 

wrinkled and his body was covered by furless skin. He shivered with cold; and holding his 

empty stomach, he wailed for food… 

All animals were touched; they took him in and treated him like a member of their own 

species. 

Cow thoughtfully offered: 

“Take my milk to relieve your hunger. Skipping one meal to help you won’t hurt my calf 

for he can eat grass now if he’s hungry.” 

Hen gleefully stopped by: 

“You’re welcome to have some of my eggs to help gain strength first before going out in 

search for food.” 

Ewe rushed in: 

“My friend, pull off some of my fur and cover yourself with it to keep out the cold. I won’t 

mind a little hurting for you since we are all in the family.” 

Horse dashed in from afar, warmly suggested: 

“You look very weak, let me carry you on my back and take you to a cave where you can 

have some rest.” 

All animals had compassionate pity for that human species because it was the most 

wretched and the most ignoble of all species. Unfortunately for us, our ancestors had made 

the most serious error of judgment. They should not have empathized with that human breed. 

Indeed, their misplaced compassion and generosity had caused us misery and the present 

life of slavery. Because humans are inhumane; because they are an ilk of ingrates! In return 

for our having saved their lives, for our generosity and friendship, humans enslaved our 
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horses and forced them to pull their carts, to transport their merchandises;  they slaughtered 

our cattle, stole our eggs; shaved off our fur... They killed our suckling pigs to satisfy their 

palates; and on top of all that, they even snatched milk from our babies. 

Worse still, learning from these humans’ behavior, crows began to steal eggs and devour 

little chicks; tigers and lions started to eat meat and drink blood of other genera. And all the 

tragic massacres and deceptions committed in deep jungles or on high mountains -- they 

were simply toxic influence of this wicked human species…” 

 

Everyone was riveted into silence… Old Buffalo, eyes half closed, ruminated on his 

grass. Mother Cow also closed her eyes and let out a long sigh of regret. Bull kept gazing into 

the dark as if trying to rewind the tape of the old idyllic days. 

Suddenly, Piggy started to sob: 

“So does that mean Porky has been murdered? How am I going to escape the hands of 

those wicked greedy criminals? 

Young Cow let out a long sigh and said: 

“Don’t even feel sad about that. It’s not just you who will have to face such an ordeal. We 

all will go through it one by one…. A few days ago, some strangers came in and palpated my 

body all over. I know soon they will return to take me away and then I will never see anyone 

of you again… Think hard, it may be better this way, just gone once for good instead of 

having to hang in here to a life of suffering and fear!” 

Tears overflowed from Young Cow’s eyes. Old Buffalo wagged his tail. Bull kept gazing 

into darkness. The hens frightfully jostled against one another. Piggy, still sobbing, lay down 

on the icy cold mud. 

Old Buffalo slowly rose on his legs, and said: 

“Don’t be afraid though. These humans are brutal but they can only be vicious down here 

at this place. One of these days, the Lord of Animals will descend to liberate all species and 

will take us to another world where forever grass will be fresh and delicious, and the 

atmosphere stays sweet and warm…. Thence, tigers and lions will eat grass again; chickens 

and ducks will be able to hatch their eggs; pigs will be allowed to eat and keep warm without 
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having to worry about being slaughtered; snakes and scorpions will again cohabit with 

chickens; cattle and horses will regain their free-spirited gallop across the plains from 

majestic mountains to green forests…“ 

Young Cow tried to suppress her worries: 

“But when will the Lord be coming?  I’ll be satisfied to go away right after I got to see 

him.” 

“Don’t worry. Each time one of you goes away, it’s actually He who has ordered Angels to 

come take you home. We all will have our chance to return to paradise. Up there, we will 

resume our lives together in happiness. Only humans will not be allowed there because 

they’ve got no soul! “ 

Piggy swallowed his tears: 

“So, does that mean I‘ll be lucky if they tie me up and take me away?  I‘ll no longer have 

to live in dirt and cold, or eat bran in fear?  If so, I‘d like to have the same fate as Porky’s right 

now so I can escape this miserable life sooner.” 

And he felt warmth and peace in his heart. He returned to his little corner, lay down on 

the wet ground and closed his eyes trying to visualize a future filled with sweetness and 

surrounded with beauty. 

The chickens huddled in silence. Calves and kids rubbed themselves against their 

respective mothers’ bodies. Mother Cow and Mother Goat used their tongues to lovingly 

caress their children. 

Bull and Old Buffalo allowed their minds to drift away into their own worlds of fantasy…. 

Outside, cold gales twirled dead leaves in the air then dropped them off onto the 

courtyard while wintry winds dragged away a sheet of black cloud toward the horizon. All of a 

sudden, millions of twinkling stars popped out .on the unfathomable firmament. 

 

From all directions, sounds of firecrackers blasting in the air blended with the chiming of 

pagoda bells and rolls of drums. 
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In the main house, human beings were celebrating their holiday with plentiful of offerings 

on the altar. Their own firecrackers tore up the air and sounded just like when a severe 

thunderstorm struck. 

But here in the stable reigned silence and darkness. 

Buffalo, cattle, chickens, ducks, pigs …. All remained quiet and motionless. 

Ignoring the human breed and their joyous celebrations in a world without compassion, 

the residents of the stable lay in serenity while dreaming about their ultimate world where no 

humans would be allowed to enter. 

 

Indeed, because they’ve got no soul! 

 

 

(Translated from "Ba Mươi Tết Của Trâu Bò Gà Lợn", Chapter 10 of “Người Khách Lạ,“ a 

collection of short stories by the author Trần Văn Tuyên; published in 1967, Saigon, Vietnam) 


