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TRUYỆN ANH TƯ 

 

Anh Tư là một dân cầy. 

Anh có một mẫu ruộng, một mái nhà gỗ ba gian, một mảnh vườn trong đó anh trồng mấy 

cây cúc vạn thọ, vài khóm chuối, ít cây cải, hành, húng, ớt để dùng hàng ngày. 

Anh Tư yêu thương đất ruộng của anh như yêu thương vợ con. Có lẽ anh cảm thấy rằng 

thửa đất đó đã thấm rất nhiều nước mắt, mồ hôi của ông cha anh, của vợ chồng anh. 

Anh thương yêu thôn xóm của anh vì anh quen đường, quen lối, quen từng bụi cây, từng 

đám cỏ, từng mô đất. 

Anh thương yêu người cùng làng vì ra vào thường thấy nhau, thường hỏi thăm nhau về 

mưa nắng, về sức khỏe, về gia đình, về công việc đồng áng. 

Anh yêu thương tất cả mọi người trong quận, trong tỉnh, tất cả mọi người Việt Nam, vì từ 

lúc để chỏm đi học cụ Đồ, anh luôn luôn nghe nói: 

“Dân Việt Nam là con cháu cùng một tổ, Đức vua Hùng, hiện nay còn lăng ở Phú Thọ." 

Và hàng năm, tới ngày mồng mười tháng Ba, anh làm mâm cơm cúng Tổ. 

Anh yêu thương nước Việt Nam vì anh biết nước Việt Nam là đất nước của ông cha Việt 

Nam để lại cho con cháu Việt Nam. 

Anh yêu thương dân Việt Nam như yêu thương người làng, yêu thương nước Việt Nam 

như yêu thương đất ruộng của anh vậy. 

 

Anh Tư lớn lên ở trong làng. Anh lấy vợ người làng bên. 

Năm 20 tuổi, anh thay cha cầy cấy mấy sào vừa ruộng nhà, vừa ruộng công. 

Anh đã từng thấy người làng anh bị chôn chân, phơi nắng vì không có tiền đóng thuế. 

Anh phẫn uất. Nhưng anh không có tiền đóng thuế thay cho người ta. 

Thấy Tây đoan đến làng, khám nhà, đánh người bắt người, anh phẫn uất. Nhưng sợ 

súng của Tây, anh không dám đánh tháo cho người bị bắt. 
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Một hôm, anh Đào, người bạn học cũ, ở Hà-nội về, tới thăm anh. 

Hai anh em truyện trò thủ-thỉ mấy ngày liền, có khi tới khuya. 

Anh thấy rõ ràng hơn những nỗi khổ-sở của anh, của đồng-bào. Trước kia anh chỉ cảm 

thấy lờ-mờ trong tâm hồn chất-phác của anh. 

Anh bỗng thấy lòng phẫn-nộ đối với bọn thực-dân, đối với bọn quan-lại, hào-lý tay sai 

của thực-dân. 

Anh cũng thấy ngoài cuộc đời lầm than của người dân mất nước, người Việt Nam còn có 

quyền và phải có quyền được sống một cuộc đời tươi sáng, tự-do của một nước độc-lập. 

Lòng anh rạo-rực. 

Và anh đã tham gia tổ-chức cách-mạng của anh Đào. Anh đã bán một nửa số ruộng của 

anh để hiến vào quỹ đảng. Và năm 1930, anh đã tham-dự cuộc khởi nghĩa của đảng. 

Cuộc khởi nghĩa thất-bại. Anh Tư bị bắt. Anh Đào cũng bị bắt. 

Cùng với anh, mấy trăm đồng-chí bị đưa ra tòa Đề Hình. 

Anh Đào bị kêu án tử hình rồi bị chết chém. 

Anh Tư chỉ bị đầy đi Côn Đảo. 

Ngôi nhà ba gian của anh bị triệt hạ. Tài sản của anh bị tịch-thu, rồi đem bán đấu giá. 

Ở trong tù, được tin, anh ứa nước mắt. 

Anh khóc không phải là anh tiếc ngôi nhà, tiếc mẫu ruộng, tiếc mảnh vườn của anh. 

Anh khóc vì tiếc những cột nhà sẫm mầu thời gian, cái bàn thờ ám khói hương đã chứng 

giám lịch-sử bé nhỏ của gia-đình anh, trên một trăm năm qua; tiếc mảnh vườn, thửa ruộng 

nhuốm mồ-hôi, nước mắt của ông cha anh, của vợ chồng anh. 

Năm năm sau, anh được ân-xá. 

Người ta giải anh về làng, trả tự-do cho anh. Nhưng cứ 15 ngày, anh lại phải lên huyện 

trình diện để lấy chữ ký của quan huyện vào cuốn sổ tay của anh. 

Cùng vợ con anh, anh lại cặm cụi làm thuê, mướn ruộng, dành dụm... 

Mười năm sau, anh chuộc lại được miếng đất, mẫu ruộng. 
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Những người mua đấu giá được nhà ruộng của anh khi trước thương hại anh, đã vui vẻ 

nhường lại nhà và đất cho anh theo giá họ mua khi trước. 

 

Đầu năm 1945 ... 

Một thanh-niên đến kiếm anh. 

Thanh-niên đó lanh lợi, hoạt-bác. Y nhắc lại những kỷ-niệm xa xa về cuộc đấu-tranh ái 

quốc của anh khi xưa và mời anh tham gia  phong-trào giải-phóng dân-tộc. 

Y cũng khôn-khéo nhắc tới tên những người bạn cách-mạng mà anh đã làm quen trong 

khi bị tù đầy; nhắc lại những nỗi đau khổ của đồng-bào, nạn đói (1) khủng-khiếp vừa qua, 

những ức-hiếp của hai đế quốc Pháp - Nhật. 

Anh Tư lại thấy hiển-hiện trước mắt những xác người chết đói nằm còng queo ở bên 

đường, đen thui, trần truồng như những cành khô. 

Anh lại nhớ lại việc làm 15 năm trước. Nhớ lại những anh em bị chém đầu hay bị tù 

ngục. Nhớ lại ngôi nhà cùng những kỷ niệm truyền đời bị đốt phá. 

Một lần nữa, lòng anh lại nao-nao. Mắt anh lại sáng lên. Anh nhận lời làm chủ-tịch một tổ 

chức "cứu quốc"! 

Anh đã cầm đầu dân làng chống việc chánh quyền bắt dân trồng đay và trồng thầu dầu. 

Anh đã cầm đầu một toán dân quân phục-kích quân Nhật, cướp được một số súng đạn 

để võ trang một đội tự-vệ. 

Anh đã tổ chức cướp thuyền chở thóc của Nhật, đem chia cho dân nghèo. 

 

Tháng 8, 1945. 

Lệnh tổng khởi nghĩa. Lễ tuyên bố độc-lập. 

Anh Tư sung sướng vì thấy nước nhà đã được giải thoát khỏi ách đế-quốc Pháp, Nhật. 

Thấy bọn cán bộ hống hách, tố khổ bừa bãi, anh cố khuyên nhủ họ, nhưng anh không 

thể ngăn cản được họ, vì họ bảo làm vậy mới là cách-mạng. 

Chính anh Tư cũng bị bọn cán bộ cảnh cáo về tội có tư tưởng phong kiến, lạc hậu. 
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Anh bị bắt làm những việc trẻ con hay vớ-vẩn như học thuyết giai-cấp đấu tranh, hay 

hoan hô những đồng chí Xít-ta-lin (Stalin), Mao Trạch Đông (Mao Tse Dong), hay đóng tiền, 

quyên vàng, v.v. 

Anh thấy khó chịu, nhưng tự an ủi "nước mới độc-lập, phải khổ đã rồi sau mới sướng!" 

Một hôm anh gặp một người bạn cũ, sống sót từ cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Anh mời về 

nhà chơi. Mời bạn ăn cơm một bữa, ngủ chơi nhà anh một đêm. 

Ngày hôm sau viên chủ-tịch xã cho tự-vệ tới bắt bạn anh, dẫn đi, rồi mang ra chợ bắn 

chết vì bảo rằng người đó là việt-gian. 

Còn anh Tư, người ta buộc anh vào tội tư-thông với việt-gian, định lật đổ bác Hồ và 

Đảng. 

Người ta dẫn anh lên huyện. Người ta tra-tấn, kìm kẹp anh. 

Anh không có gì khai, chỉ biết nói sự thực là anh biết anh bạn là một đảng viên Việt Nam 

Quốc Dân đảng mà anh đã quen từ 15 năm về trước ... 

Chánh phủ Dân-chủ Cộng-hòa tịch thâu tài sản của anh, triệt hạ nhà anh. 

Còn anh, người ta giam anh vào một trại tâp-trung để chỉnh-huấn. 

Lần này anh lại khóc. 

Anh khóc vì uất-ức, không hiểu tại sao nước độc-lập rồi, bạn anh cũng là một người 

cách-mạng có công với Tổ-quốc mà lại bị coi là việt-gian và bị giết chết một cách oan-uổng 

như vậy. Còn anh, anh tưởng anh cũng có chút công lao trong công việc cách-mạng, tại sao 

anh cũng bị đồng-bào, đồng-chí phá nhà, tịch thâu tài-sản. 

Sáu tháng sau anh được trả tự-do. 

Anh vay mượn bà con, anh em, xin chuộc lại mẫu ruộng bị tịch-thâu, cất lại ngôi nhà trên 

nền đất cũ. 

Một lần nữa anh làm lại cuộc đời. 

 

Năm sau, Việt Nam vùng dậy, kháng chiến chống Pháp. 

Anh cho con trai, con rể gia nhập bộ đội. 
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Chính phủ ra lệnh tiêu thổ kháng chiến. 

Chính anh đã châm lửa đốt nhà anh, đem vợ và đứa con út tản cư lên trên vùng rừng núi 

Việt Bắc. 

Anh khốn đốn, bị đói, bị rét. Để sống, khi thì anh đi chặt nứa ở Chiêm Hóa, khi thì anh đi 

đào củ mài ở Nghĩa Lộ; có lần anh cất một túp lều bán nước trà vối bên đường đi Thái 

Nguyên. 

Không bao giờ anh kêu ca. 

Anh đã tìm thấy vui trong khổ, vì anh cho thế là góp phần vào công việc kháng chiến 

trường kỳ của dân tộc. 

Ngày đêm, anh cầu mong cho chóng đến ngày kháng chiến thành công để được trở về 

nhà xây dựng lại cơ nghiệp đã ba lần bị phá. 

Đứa con nhỏ của anh không chịu nổi nước độc, chết ở Phủ Đoan. 

Vợ chồng anh cũng bị sốt rét, ngã nước. 

Không có thuốc men ngoài mấy khúc giây đắng mà người bạn Thổ lấy trong rừng cho. 

Cả hai vợ chồng gần chết mới chịu dìu nhau về để có chết cũng được chôn xác nơi quê cha 

đất tổ, không phải làm ma đói ma khát ở nơi xó núi, đầu rừng. 

Nhưng anh chị Tư không chết. 

Trông thấy đất ruộng, anh khỏi hết bịnh. 

Trên nền nhà cũ lúc đó đã bị rêu xanh, rau má phủ kín, anh dựng lại một túp lều nhỏ. 

Trên mảnh ruộng của anh lúc đó cỏ cao ngập ngang lưng, anh làm trâu kéo, vợ anh cầm 

cầy, 

Hai vợ chồng anh lại trồng khoai, gieo mạ... 

Một hôm, đứa con lớn của anh đi du-kích, rẽ về thăm nhà. Đi với nó có mấy người bộ đội 

có súng. 

Anh Tư cho họ ăn, họ ngủ. 
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Anh cũng đã biết nếu có người tố cáo với Pháp đóng ở một đồn gần đó, rằng anh đã 

chứa chấp du-kích, thì nhà anh sẽ bị đốt phá, anh sẽ bị đánh, bị bỏ tù. Nhưng làm sao 

được?  Anh không thể không thương con anh. 

Con anh và các bạn nó ở nhà hai ngày. 

Ba hôm sau, một toán quân Pháp tới nhà bắt anh vì có người tố cáo anh giúp du-kích 

vừa tấn công đồn Pháp hai hôm trước. 

Viên quan hai Pháp thấy anh già yếu, thấy vợ anh kêu van, có vẻ ái ngại. 

Nhưng chiến tranh là chiến tranh. Nhà anh lại bị đốt. Nhưng anh không bị đánh đập và 

không bị bắt mang đi. 

 

1954... 

Con rể anh chết trận ở Vĩnh Yên ba năm trước. 

Con trai anh chết trận ở Điện Biên Phủ. 

Nhưng kháng chiến đã thành công! 

Anh nay già rồi. 

Con anh đã chết mấy đứa rồi, nhưng anh còn đứa con gái và đứa cháu ngoại. Anh lập 

đứa nhỏ làm thừa tự để hương-khói cho vợ chồng anh khi anh và vợ trăm tuổi. 

Anh tưởng sẽ yên vui tuổi già trong vinh-quang của đất nước độc-lập. Anh tưởng sẽ 

được sống những ngày còn lại trong một đời sống phong-lưu vì nay anh làm chủ ba gian 

nhà, ba mẫu ruộng. 

Anh từ chối không chịu dâng nhà anh cho ủy-ban nhân dân làm trụ-sở. Anh không chịu 

hiến điền cho chánh-phủ. 

Trong cuộc cải-cách ruộng đất, anh bị tố-khổ là địa-chủ, phong-kiến, phản-động. 

Tài sản anh bị tịch thâu. Cả nhà, cả ruộng. 

Lần này anh Tư không chịu nổi nữa. 

Cùng với người vợ già, con gái, đứa cháu ngoại, anh theo làn sóng di cư vào Nam. 
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Tôi đã gặp anh Tư ở Trảng Bàng năm 1955. 

Anh lại nhào ít bùn đất, nhặt chút rơm rạ, dựng lên một túp lều mới, phá một khoảng 

rừng. Một lần nữa - mà cũng chưa chắc là lần cuối cùng - anh lại cố xây-dựng lại sự-nghiệp, 

lập lại cuộc đời. 

Anh lại thấy yêu thương nền nhà mới, mảnh vườn nhỏ, nương khoai mì của anh cũng 

như yêu-thương vợ con anh. Anh cũng lại thương yêu xóm thôn của anh như nơi chôn nhau 

cắt rún của anh. 

Anh lại thấy yêu thương những người hàng ấp, hàng xã của anh, tuy họ khác tỉnh, khác 

xứ với anh nhưng cũng vẫn là người Việt Nam. 

Và hàng năm, tới ngày 10 tháng 3, anh cũng vẫn làm giỗ Tổ. 

Tôi hỏi anh có buồn không? 

Anh trầm tĩnh trả lời: 

“Tôi không buồn, tôi không oán. Vận nước như vậy!  Số tôi như vậy!  Nước còn không 

yên, dân yên sao được? " 

 

Mười hai năm nay, cuộc đời anh Tư cứ luẩn quẩn trong trí não tôi. 

Nếu ai hỏi tôi thế nào là một người quốc-gia, tôi sẽ kể truyện anh Tư và cho rằng anh 

điển hình cho con người quốc-gia. 

Vì người quốc-gia không phải là những nhà đại cách-mạng, đại chính-trị, tiểu cách-

mạng, tiểu chính-trị. Cũng không phải chỉ là những vị quốc trưởng, thủ tướng, bộ trưởng, ủy 

viên ..., do thời cơ đưa tới những địa vị bất đắc dĩ. 

Cũng không phải là những người đông đảo lợi-dụng tình thế để vinh thân phì gia dưới 

chiêu bài chống cộng sản, chống xâm lăng, cách mạng quốc gia, giải phóng dân tộc ... 

Người quốc gia Việt Nam là con người thiết tha với đất nước, khoảng đất vật chất và non 

sông tinh thần; không nghĩ tới lợi riêng của mình, của gia đình mà chỉ biết lẳng lặng hòa mình 
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với vận mệnh của dân tộc, vui cái vui của dân tộc, nhận cái khổ của dân tộc; hy sinh cho 

quốc gia dân tộc mà không  phàn nàn đau khổ, không khoe khoang hy sinh. 

Dân tộc Việt Nam còn tồn tại, nhân loại còn tồn tại là nhờ có những người như anh Tư. 

 

 

Trần Văn Tuyên 

Sài-gòn, 1967 

 

___________________ 

(1) Nạn đói năm 1945 tại BắcViệt dưới thời chiếm đóng của quân đội hoàng gia Nhật Bản. 
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A MAN NAMED TƯ 

(Truyện Anh Tư) 

 

Tư was simply a peasant. 

He owned an acre or so of land, a little three-room wooden house, a little garden where 

he planted chrysanthemums, a few banana trees and some lettuce, green onion, basil, chili, 

cabbages, just for daily staples. 

Tư loved his land as much as he loved his wife and his children. He felt it strongly 

because this land, for generations, had been amply fertilized with sweat and tears of his 

family – from his forefathers' down to his and wife's. 

He loved his hamlet he was so familiar with, every one of its winding lanes and roads, 

every one of its trees, bushes, blades of grass, every single of its moats of soil. 

He loved his fellow-villagers because they all lived and thought the same way, because 

every day they saw one another, cared about one another's families, and talked about the 

weather or their individual work in the fields. 

He loved all the inhabitants of his town and his province, and all his other countrymen, 

because ever since his was a boy attending elementary school, he often was told by his 

teacher: 

"All Vietnamese came from one single father - King Hùng Vương (or Đức Tổ Hùng 

Vương) - whose shrine still stands in Phú Thọ!" 

Every year, on the tenth day of the third moon (March 10th on the lunar calendar), he 

would commemorate this king's anniversary with special offerings. 

He loved his country because he knew Vietnam was a great legacy bequeathed him by 

its founders. He loved his fellow countrymen as much as he loved his village friends; he loved 

his Vietnam as much as he loved his own little acre of land. 
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Tư grew up in his village, married a girl from a village nearby. When he turned twenty, he 

took over his father's workload on both their family-owned land and public land. 

He had seen some of his fellow-villagers buried alive, feet in the ground while the rest of 

their bodies exposed to burning tropical sun, because they did not have enough money to 

pay land taxes to the authorities. That had infuriated him. Sadly, he had no spare money to 

help those fellow-men pay their taxes. 

He was infuriated when he saw colonialist tax-collectors come to the village to inspect 

villagers' properties, or beat up and lock up their owners for no good reason. But, because he 

dreaded their powerful firearms, he dared not try to rescue the victims. 

One day, Đào, a classmate from school days, came to the village from Hanoi. Đào 

stopped by for a visit. The two old friends chatted for hours, and late into the night. 

Now Tư understood a little clearer the suffering his people had been enduring. Much 

clearer than the vague feelings he had felt until now in his innocent and naïve heart of 

peasant. 

And so he was enraged against those colonialists and imperialists and their lackeys. He 

strongly felt that beyond the miserable life of the people who had lost their country to more 

powerful ones, Vietnamese must still have certain rights and should have the rights to live 

with dignity, just like people in free and independent countries. 

His heart was on fire. He decided to join the revolutionary organization with his friend 

Đào. He sold off half of his land and donated the proceeds to the organization. And in the 

year 1930, he joined an uprising organized by this group (1). 

The uprising failed. 

Tư was arrested. So was Đào, together with hundreds of their comrades in arms. They 

were put on trial. Đào was sentenced to death. He was executed. Tư was sent to the hard-

labor prison on Côn Đào Island, off the Vietnam coast. 

Tư's three-roomed house was razed. His properties were confiscated and sold off at an 

auction. When he heard the news in prison, Tư burst into tears. 

He cried not for the loss of his house nor his lots of land, nor his little vegetable garden. 

He cried actually for the pillars in the house that had been tinted with the colors of time; for 
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the altar that had been shrouded with the aroma of joss-sticks as witness to the history of his 

family during the past hundreds of years. He cried for the land that had been fertilized with 

the labor and sweat and tears of his forefathers. 

Five years later, there was an amnesty; Tư was released. He was taken back to his 

village and set free under probation: every fortnight, he must present himself to the province 

seat and obtain the administrator's signature on the little notebook he was issued. 

Together with his wife and his children, he resumed the arduous labor in the fields, at first 

working as a hired hand, trying to save for the future. 

Ten years later, he was able to buy back his auctioned garden and fields. The folks who 

had acquired his properties empathized with him; they sold them back at the same cost they 

had originally paid. 

Early 1945 … 

A young man came looking for Tư. A very smooth talker and alert young man indeed. He 

did all the talking. He reminded Tư of his patriotic activities in the failed uprising; and then he 

invited Tư to join a new movement for the "liberation of the people". 

The man also very slyly brought up names of the revolutionary men Tư had befriended 

while in prison on Côn Đào Island. He recounted the sufferings to which the Vietnamese 

nation had been subject, the recent horrific famine (2), and the oppressions from two 

imperialistic and colonialist domineering countries - colonial France and imperial Japan. 

Suddenly, Tư saw again in front of his eyes the image of dark corpses on the streets, 

victims of famine and poverty. He remembered the activities he was part of 15 years ago. He 

remembered his fallen comrades - beheaded or shackled up in prison. He remembered the 

old house that was filled with traditional memories and love. Now, all gone... 

Once again, he felt as if his heart were moved by ocean waves. His eyes flared up with 

fire. He accepted the invitation to become chief of a chapter of "Salvation of the Country".  

He led his villagers against the order to grow jute and castor oil trees on their land 

instead of rice paddies for food. He led a self-defense militia that ambushed Japanese troops 

and captured a number of weapons to arm his own band. He organized an attack on a 

Japanese barge loaded with rice, and distributed the loot to his starved countrymen …. 
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August 1945... 

Orders to join the general uprising... Ceremonies to declare the Independence of Vietnam 

(3). 

Tư was elated to see his country finally freed from the yoke of colonial France and 

imperial Japan. 

But in the wake of all this, he also encountered the arrogance of the so-called "party 

cadres". He witnessed their unruly denunciations of innocent farmers as "bourgeois"(4)....  

Tư tried to give them advice. But he failed to deter or prevent their actions. They told him 

what they did was in the name of the "Revolution". 

Then, he himself received warning from the Party: "for harboring thoughts that were pro-

imperialist and counter-revolutionary." 

His activity was reduced to handling trivial works like to attend the teaching of the 

"Struggle of Social Classes"; "How to Revere Comrades Stalin and Mao Tse Tung"; or simply 

to collect membership dues and donations … 

 

Tư felt deeply uncomfortable but still tried to remain patient. He thought to himself, “with 

the nascent reclaimed independence, it was going to take some time before life would turn 

around for the better”. 

One day, he ran into an old friend, a survivor of the Yên Bái revolution of 1930(1). He 

invited his friend to stay overnight to catch up. 

The next morning, the chief of hamlet sent the militia over to arrest his friend. They took 

his friend away, and then executed this latter at the public market place for "guilty of being a 

traitor". 

As to Tư, he was accused of having ties with traitors and conspiring to overthrow the 

great leader Hồ Chí Minh and the Party. He was taken to the township. He was shackled and 

tortured. He had nothing but truth to tell: 15 years ago he met this friend who was then a 

member of the Việt Nam Quốc Dân Đảng (1). 



 

13 / 17 

 

The authorities of the People's Republic of Vietnam (5) confiscated his properties and 

razed his house to the ground. They incarcerated Tư in a “re-education” camp. 

Tư shed tears again. 

He wept out of frustration. He could not understand why now that the country had rid of 

the colonialist yoke and his friend who had joined the fighting for this independence, had 

been accused of being a traitor and executed by fire squad in such a callous way. He himself, 

he thought, had contributed toward the revolutionary activities, why then was he confined and 

his property taken and his house destroyed. 

Six months later he was released. 

He borrowed money from relatives and asked for the permission to buy back his fields 

and the little lot of land where his house used to stand. 

Once again, he tried to rebuild his life and his future. 

 

A year later, Viet Nam uprose and revolted against colonialist domination (6). 

Tư allowed his older son and his son-in-law to join the militia. 

The Vietnamese authorities ordered its population to burn down their properties and join 

the resistance. Tư himself torched his own house, then evacuated his wife and his youngest 

son further north in the maquis. 

His life became more miserable; he lived in hunger, cold, sickness. To survive, he tried to 

find work chopping down wild bamboo trees in Chiêm Hóa, or digging taro roots in the jungles 

of Nghĩa Lộ, or selling bud-tea on the roadside to Thái Nguyên …. 

He never uttered a complaint about his misfortunes. He found joy in his miseries which 

he considered as his own contributions toward the long-term resistance against foreign 

tyranny. 

Day and night, he prayed for the day when the resistance would be successful so he 

could return to his village and rebuild the life that had been destroyed three times in the past. 

His younger son died of typhoid fever in Phủ Doãn. He and his wife both suffered from 

malaria... There were no medicines other than a few wild roots given him by his friends of the 
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Thổ tribe. As they felt their time was near, he and his wife decided to return to their hamlet 

where they would prefer to die in peace on their own land instead of becoming errant ghosts 

among the lost souls in the midst of those remote jungles and mountains up North. 

But Tư and his wife did not die. Soon after they reached their village, they regained their 

strength and survived the disease. On the foundation of his old house - now covered with 

moss - Tư erected a little hut. They cleared the fields that were covered with weeds as tall as 

their head. They worked as a team: Tư took the place of the buffalo and pulled the plow while 

his wife steered it. They grew vegetables and yams and planted rice. 

One day, his older son who had joined the guerrilla forces stopped by. Together with him 

were some of his troop comrades, all armed. Tư fed them and gave them room where to 

sleep. 

He was fully aware that if someone reported this to the French army at an outpost 

nearby, he would be put in prison and tortured; and his hut would be torched. But what else 

could he have done?  How could he not care about his own son, how could he turned his son 

and this latter’s comrades away? 

His son and comrades stayed for two days. 

On the third day, French troop came and arrested Tư because someone had reported 

that Tư had given assistance to the guerrillas who had attacked a French outpost a couple of 

days earlier. 

The young French lieutenant seemed sympathetic to this elderly man and his aged wife 

who was crying and begging for mercy. But war was war. Tư's hut was torched, but he was 

not tortured and was not put in jail. 

1954... 

Tư's son-in-law had been killed in a battle at Vĩnh Yên three years earlier. Tư's son had 

been killed at the horrific battle at Điện Biên Phủ (7). 

The resistance had been successful, so he heard! 

Tư was getting old now. His sons had died before him, but he still had his daughter and a 

grand-son. He counted on the child to be his heir who would take care of his and his wife's 

graves after they would have left this world. 
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He thought he would be enjoying his old age in the glory of a free and independent 

country. He thought he would be living his retirement in a comfortable lifestyle since now he 

had been the owner of three houses and three acres of field. 

Tư declined a request to volunteer one of his houses for use as the People's 

Headquarters office. He declined to donate his land to the local authorities. 

So during the "Land Reform" movement initiated by his government, he was denounced 

as "feudal, reactionary, and a member of the bourgeoisie" (4). 

Tư's land and Tư's houses were confiscated. 

This time, Tư could not stand it any more. Together with his aging wife, his widowed 

daughter and his young grandson, he did what over million people in North Vietnam were 

doing:  they left their native land and their communist government behind in the North. They 

chose freedom; they evacuated to South Vietnam as the 1954 Geneva Agreement had 

stipulated. 

 

I met Tư in Trảng Bàng, a small town south of Saigon, in 1955. 

Once again, he had cleared out the woods for farm land. Once again, he mixed hays with 

mud and erected another hut for his family. Once again – and god knows if this would be for 

the last time – he tried to rebuild his life and his fortune. 

His love for his new little mud house with a thatch roof grew stronger each day. He loved 

his small garden where he planted taro and manioc roots and vegetables as much as he 

loved his family. He loved his new village as much as he had loved his old place of birth. He 

felt love for his new fellow-villagers and also for people from other towns. They might come 

from different hometowns and different provinces, but they were all Vietnamese like him.  

Every year, on the tenth day of the third month, he never failed to commemorate the 

anniversary of his country's founder Tổ Hùng Vương. 

I asked if he ever felt sad and disappointed. He calmly replied: 

“I don't feel sadness. I don't feel grudge. It's the circumstances! It's fate!  When the 

country has no peace, how can its people be at peace?"  
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For the past 12 years, the life story of Tư kept gnawing at me. If someone asked me, 

"What is a nationalist, a patriot?" I would tell the story of Tư's life and say that Tư was 

typically a nationalist and a patriot. 

To me, a nationalist does not have to be a great revolutionary man or a great politician; or 

a small revolutionary, a small politician. A nationalist does not have to be a political leader, a 

head of state, a prime minister, a commissioner… These are simply people whom 

circumstances have put in a public position or given a public title which sometimes may go 

against their will. 

Nor are those who had taken advantage of the circumstances to gain wealth and power 

for themselves under the guise of fighting against communism, against foreign domination, 

doing revolution for the country or liberating the nation …. 

A nationalist Vietnamese is one who carries a deep love for his or her homeland - that 

tangible parcel of land - blended with a spiritual earnestness that emanates from the 

mountains, rivers and landscapes of this nation.  

It is he who does not believe in gaining benefits for himself or his family. Instead, it is he 

who mingles his own body and soul with the situations against which his nation is facing. It is 

he who enjoys the wellness as well as suffers the havocs of his nation. It is he who sacrifices 

for his people without a word of complaint or bragging about his sacrifices. 

 

If the Vietnamese nation continues to exist, if humanity remains alive, it is definitely 

thanks to those people - people such as Tư. 

 

 

 

(Translated from "Truyện Anh Tư", Chapter 4 of “Người Khách Lạ,” a collection of short 

stories by the author Trần Văn Tuyên; published in 1967, Saigon, Vietnam) 
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Editor’s Notes: 

(1)  In 1930, the uprising of Việt Nam Quốc Dân Đảng (National Democratic Party of Vietnam) led 

by Nguyễn Thái Học against French colonial authorities. 

(2)  Famine in Vietnam under the invasion by Japanese imperial army. 

(3)  August 1945, after the bombing of Hiroshima Japan surrendered and withdrew from Vietnam 

and other countries they had invaded. The Communist party (Việt Minh) under Hồ Chí Minh took 

advantage of the event and declared the independence of Viet Nam from colonial France.  

(4)  1954-1956 "Land Reform Movement" (Phong Trào Cải Cách Ruộng Đất), a campaign by 

Communist government of North Vietnam during which thousands of innocent farmers and 

landowners were denounced as “bourgeois”, persecuted and killed. 

(5)  People’s Republic of Vietnam was another name of the government under the Communist 

Party. 

(6)  After the surrender of Japan in 1945, French colonial forces returned to Vietnam. 

(7)  French armed forces lost this horrific battle (June 1954 at Điện Biên Phủ) and agreed to 

withdraw from Vietnam. At the 1954 Geneva Conference on Indochina, then world powers, the 

Western Allied (Great Britain, the US and France) versus the Communist bloc (the USSR and China), 

agreed to partition Vietnam at parallel 17 into Nationalist South Vietnam (capital Saigon) and 

Communist North Vietnam (capital Hanoi). 

 


