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MỘT THÂN THẾ 

 

Mới đẻ ra, Đảng đã bị thiệt thòi. 

Nó xấu quá: đầu to, tai vểnh, cằm nhọn hoắt, miệng rộng hoác. Nó xấu đến nỗi mẹ nó 

phải chép mồm: 

“Con với cái, chán quá!" 

Bố nó, bác xã Từ, trả lời với luận điệu luôn luôn an thường thủ-phận của bác: 

“Con giai thế là quí tướng đó!” 

 

Con nhà nghèo, hình như Đảng biết thân phận. Nó không hay khóc, trừ khi đói đòi ăn; 

không biết hờn; không dám đau ốm. 

Má nó cho bú được một tháng thì sữa cạn. Nó ăn nước cháo. Được hai tháng, mẹ nó 

nhá cơm, mớm cho nó. Nó lớn nhanh như cỏ dại. 

Thỉnh thoảng nó hâm-hấp sốt, mẹ nó bảo đó là sốt vỡ da. Không thuốc, tự nhiên bệnh 

hết. 

Có một lần nó làm kinh-phong. Bố nó phải lên tận chợ Bá Giang mua mấy xu thần sa mài 

cho nó uống. Thế rồi nó khỏi. 

Càng lớn nó càng xấu. Tai nó vểnh thêm ra. Mũi nó tuy đã nhờ bác Xã kéo lên cho mà 

vẫn tịt hỉn . Xấu nhất là hàm răng của nó. Xấu quá. Hàm trên vẩu ra, răng thì mọc lệch lạc 

như những cọc tre cắm ở bờ ao. 

Nó xấu người nhưng khôn. 

Năm tuổi đã sai vặt được. 

Trẻ con hàng xóm cùng tuổi sợ nó lắm vì nó khỏe và bạo. Một mình nó dám đánh hai ba 

đứa, cả những đứa hơn tuổi nó. 

Trẻ con xóm trên chế riễu cặp mắt cú vọ, hàm răng quái-ác của nó. 

Lên bẩy nó được đi học. 
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Nó được đi học vì mẹ nó đã chán bữa nào cũng phải đi tìm nó. Vả nó đi học cũng không 

tốn kém gì, vì ông đồ là một người họ xa cho nó được ở luôn trong nhà để hầu hạ điếu đóm, 

quét dọn. 

Bọn học trò ở trường thấy nó xâu xí nên bắt nạt nó. 

Đứa lớn rứt từng mớ tóc hung lông bò của nó. 

Đứa nhỏ nhạo báng hàm răng bồ-cào, đôi mắt cú vọ của nó. 

Mới đầu nó đánh lại tất cả. Có khi thắng. Nhiều khi thua. Nhưng lần nào nó cũng bị đòn 

vì thầy đồ cho là nó ngỗ nghịch. 

Bởi thế nó học được bài học nhẫn nhục. 

Người ta đánh nó, nó để cho đánh. Người ta chế nó, nó để cho chế. Nó làm thinh hoài. 

Chịu đựng hết. 

Chán rồi chúng cũng chán. Để nó yên. 

Dần dần những đứa ghét nó cũng yêu nó. 

Mỗi khi bơi thi, nó bao giờ cũng nhất, đánh bại cả những đứa lớn. Hai lần nó đã cứu 

được thằng Mùi và thăng Quân suýt chết đuối, trong khi những đứa lớn chỉ biết đứng kêu 

hay chạy trốn. Trèo cây lấy tổ chim cũng không ai bằng nó. Lấy được chim xong nó không 

giữ phần, chia hết cho những đứa khác. 

Nó học được ba năm thì bác Xã, bố nó, chết. Mẹ nó bắt nó ở nhà. 

Nó bắt đầu làm người lớn từ mười tuổi: nó đi chăn vịt cho ông Lý Bá. Cơm ba bữa và 

năm cắc một tháng. 

Mấy ngày đầu nó bỡ-ngỡ. Nó khổ sở vì bọn vịt không kỷ-luật, vào vườn ăn rau của 

người ta, xuống ruộng phá hoại mạ hay ùa xuống ao phá hoại bè rau muống. 

Chỉ ít hôm nó thấy thích. Cầm cái roi tre xua đàn vịt đi trước mặt nó hãnh diện như là một 

ông tướng cầm quân. 

Dần dần nó quen từng con vịt. Nó nghe hiểu tiếng vịt. Nó ra lệnh cho vịt bằng những hiệu 

lệnh riêng cho nó, và vịt hiểu. 

Từ đấy, nó chỉ chơi với vịt. Nó thấy vịt tử tế hơn người. Vì không bao giờ vịt hành-hạ nó 

và vịt thương yêu nó hơn cả cha mẹ nó nữa. 
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Đáp lại nó cũng thương yêu vịt. Những buổi trời đông mưa lạnh, nó đi nhặt củi khô đốt 

cho vịt sưởi. Những con vịt nhỏ quá đi chậm, nó bế trong tay nó. 

Hãy nhìn nó nâng-niu những con vịt con mới theo đàn! Hãy thấy cái sung-sướng của nó 

khi nó dẫn vịt ra đồng! Hãy trông nó buổi chiều lúc nó huýt sáo ra lệnh triệu tập đàn vịt chung 

quanh nó, để kiểm điểm trước khi về! 

Có một hôm nó suýt chết bỏng vì nhẩy xuống một hồ vôi để cứu một con vịt con vô ý ngã 

xuống hố. 

Một lần khác, đang ngủ, nghe vịt xáo xác, thằng Đảng sực tỉnh chạy vào chuồng vịt. 

Dưới bóng trăng, nó thấy một con trăn đang nuốt một con vịt. Giận quá, nó xô vào bóp cổ 

con trăn. 

Sáng hôm sau, người ta thấy nó nằm sóng sượt bên cạnh con trăn, giữa đám lông vịt. Ai 

cũng tưởng nó bị trăn quấn chết. Không. Nó đã bóp cổ trăn chết, rồi mệt quá ngủ lăn ra bên 

cạnh. 

Ông Lý Bá từ đó thương nó lắm. Ông vẫn bị mất gà vịt luôn mấy năm mà không biết ai 

bắt. Để thưởng công nó, ông cho nó hai con vịt cái làm vốn riêng. 

 

Vịt đẻ trứng. Trứng ấp thành vịt con. Vịt con lớn lại đẻ trứng. Nó bán trứng vịt, nuôi vịt 

con. Chẳng bao lâu nó đã có cả một đàn vịt. 

Tết, năm nó lên 13 tuổi, nó xin ông Lý cho nó nghỉ việc. 

Từ đấy, nó chăn vịt cho nó. 

Rồi đàn vịt của nó là đàn vịt lớn nhất vùng. Mẹ nó không mắng chửi nó là thằng ăn hại 

như trước nữa. Bà nay đỡ vất vả vì nó ở nhà, nấu cơm nấu nước nữa. Bà khỏi phải đi chợ 

bán rau nữa. Bây giờ chỉ ở nhà tiếp các lái vịt đến mua vịt, và chăm nom mấy luống khoai 

lang trồng trước cửa nhà. Bí quyết nuôi vịt béo của Đảng là ở mấy luống rau lang đó. Kể ra 

thì cũng phải nói đến cả lòng tận-tụy, yêu vịt của nó. 

Bán vịt được bao nhiêu tiền, mẹ nó giữ hết, sửa lại nhà. Mua được hai sào ruộng. Chơi 

phường. Bỏ ống. Bà cụ quyết để dành lấy tiền cưới vợ cho nó. Nhưng số bà cụ không được 

bế cháu. 

Đảng được 18 tuổi thì bà cụ mất. 
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Đảng bán ruộng làm ma chay cho mẹ, đủ hết lệ-bộ. Quan viên tế ba tuần. Đòn rồng 36 

đô tùy. Chay bẩy tuần. 

Cả làng ai cũng khen Đảng là người có hiếu. Và từ đấy người ta quên cái bộ mặt xấu-xí 

của Đảng. 

Ma chay cho mẹ xong, Đảng lại chỉ còn ba gian nhà vắng và miếng vườn trước nhà. 

Cũng may còn đàn vịt, tài sản và nguồn vui của anh. 

 

Đảng lại cặm cụi làm ăn. Mẹ không còn, còn đàn vịt. Nhưng nhiều khi Đảng cảm thấy ba 

gian nhà trống quá. Đã có khi Đảng cảm thấy lòng bơ-vơ. Buổi sáng dậy, lủi thủi một mình, 

khóa cửa nhà đưa vịt ra đồng. Buổi tối lủi thủi về, ngồi ăn cơm một mình trong gian nhà 

trống. Một vài khi nóng sốt, nằm một mình nghĩ chết cũng không ai biết. Đảng có ý nghĩ kiếm 

một người vợ. 

Đảng nhờ người đến dạm cô Mận. Cô là người cùng xóm thỉnh thoảng gặp Đảng, 

thường dừng lại hỏi thăm chuyện này, chuyện khác. Cô Mận không chịu. Đảng lại nhờ người 

hỏi cô Xuân. Cô này kiêu-hãnh hỏi Đảng có mấy mẫu ruộng mà đòi chơi trèo. Đảng còn nhờ 

người hỏi đám này, đám khác nữa. Song nơi thì chê Đảng không cha, không mẹ; chỗ thì chê 

Đảng xấu; chỗ thì chê Đảng chân trắng không có chức phận gì. 

Rốt cuộc Đảng chán không nghĩ đến việc lấy vợ nữa. 

 

Một buổi chiều trời gần tối, Đảng đang lùa vịt về trên bãi sông gần nhà. Bỗng có tiếng vật 

gì rơi xuống nước. Đàn vịt xáo-xác. Đảng chạy lại gần sông. Một hình người nhấp nhô giữa 

dòng, rồi chìm nghỉm. 

Không kịp cởi quần áo, Đảng lao mình xuống nước. Bốn sải, Đảng tới chỗ người bị ngụp 

. Đảng hụp xuống nước. Vài phút sau kéo vào bờ một người con gái. 

Bãi sông vắng, không bóng ai. Đảng cõng người bị nạn về nhà. Đốt lửa cho sưởi. Lấy 

quần áo cho thay. Nấu cơm cho ăn. 

Đảng hỏi cô ở đâu để đưa về. Cô gái chỉ khóc và lắc đầu. 

Đêm đó, Đảng trải rơm nằm nhà ngoài, nhường giường chiếu cho người con gái lạ. 
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Sáng hôm sau, cô gái ngập-ngừng kể duyên cớ tại sao đã trầm-mình. 

Cô tên Cúc. Mồ côi cha mẹ, chỉ còn chú. Cô làm cho ông Hàn Tống ở làng dưới. Hàn 

Tống hứa lấy cô làm hầu. Nay cô có mang, hắn kiếm cớ đuổi đi. Cô xấu-hổ, không biết đi 

đâu, đành phải tự-tử. 

Đảng bảo để đưa cô xuống nhà Hàn Tống để làm cho vỡ lẽ. Cúc khóc, không đi. 

Đảng lại bảo để đưa về nhà chú. Cúc van Đảng đừng đưa về nhà vì cả nhà sẽ bị bêu-

rếu, làng sẽ phạt vạ và chú Cúc sẽ đánh chết. 

Thế là Cúc ở đấy với Đảng. 

 

Từ ngày đó, đời Đảng vui vui, không thấy bơ-vơ, hiu-quạnh như trước. 

Có người biết chuyện, chế riễu Đảng lấy vợ thừa. Đảng trả lời: đó là duyên-số! 

Mấy tháng sau Cúc sanh được một đứa con gái. Đảng khai sinh nhận làm con mình. 

Trước khi sanh nở, Cúc ngoan-ngoãn sống trong bóng Đảng như một con chó trung-

thành, biết ơn. 

Sanh nở xong rồi, Cúc đổi tính, đổi nết, nhiều khi gây sự với Đảng vì những chuyện 

không đâu. Nhiều khi Cúc bỏ đi cả ngày, không nấu cơm cho Đảng ăn. Đảng ôn-tồn hỏi đi 

đâu, Cúc lại lồng-lộn bù-lu, bù-loa, cãi lộn với Đảng. 

Một hôm Cúc bỏ đi, không thấy về nữa. 

Đảng phải nuôi một đứa nhỏ để trông con Minh, con của Cúc. Lại mua một con bò đỡ, 

lấy sữa cho con Minh uống. 

Thiên-hạ có người thương Đảng gà sống nuôi con, nhưng cũng có người chế-riễu Đảng 

tò-vò mà nuôi con nhện. 

Đảng không trả lời, bế Minh trên tay, để con bé bá cổ, đặt cặp môi xinh-xinh của nó trên 

má sạm nắng, bẩn vì bụi, nhẫy nhụa mồ hôi của Đảng. 

Năm ấy, kinh-tế khủng-hoảng. Lúa bán chưa được hai cắc một thùng. Vịt bán sáu xu một 

con mà không ai mua. 
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Khốn nữa cho cả làng, bãi đất tự nhiên lở, trôi qua bên kia sông. Không có ăn, nhiều 

người phải bỏ làng ra tỉnh kiếm việc. 

Đảng viết thư cho một người anh họ làm ở sở Canh-nông Hà-Nội, kể tình cảnh và nhờ 

tìm giúp việc làm. 

Lúc đó, người Việt-Nam nào còn cội rễ với làng xóm thì tình trong gia-đình còn nặng. 

Nhờ vậy, ít lâu sau Đảng nhận được thư của ông anh báo cho biết đã tìm cho một chân trồng 

cây trong sở ươm cây của thành-phố, mỗi tháng 12 đồng. Trong thư, Đảng lại thấy thêm một 

tin mừng nữa:  ông anh nói rằng nhà ông ta rộng lại ở ngay gần vườn ươm cây, Đảng có thể 

đến nhà ở tạm. 

Đảng mừng lắm. 

Hôm sau anh gọi người bán hết đàn vịt, bán nốt mấy mảnh ruộng để trả nợ. Còn bao 

nhiêu tiền, anh xây mộ cho bố mẹ. Rồi lưng cõng con Minh, vai đeo khăn gói, anh theo dọc 

đường đê, đi bộ ra Hà-Nội. 

Người anh con nhà bác của Đảng là người rất tốt. Các con lại phần nhiều cũng chạc tuổi 

với Minh cho nên Minh được coi như con cháu trong nhà. 

Đảng đỡ bận về con cho nên cũng đỡ khổ. 

Ở tỉnh đời anh cũng không kém vất vả như ở đồng ruộng. Sáng chưa tờ mờ đất, anh đã 

dậy nấu cơm ăn rồi đi làm. Trưa về ăn cơm nguội. Tối về thổi cơm ăn rồi dọn dẹp nhà cửa 

đỡ bà chị họ. 

Ngày nào cũng như ngày nào: cơm ăn với rau muống luộc, hay muối vừng. Chủ nhật 

anh cũng đi làm để lấy tiền phụ. 

Có khi ở nhà một buổi chiều chủ nhật để trồng rau trong khu vườn nhỏ chung quanh 

nhà:  một cách trả ơn người anh họ. 

Những tờ giấy bạc quý báu chất dần trong cái rương gỗ mọt của Đảng. Trừ tiền ăn, 

không hề có một đồng xu nào phí phạm. Lâu lâu anh mua quà cho Minh hay may mặc cho 

nó. Quần áo anh, anh cũng chẳng để ý đến. 

Bẩy tháng sau anh mới trở về quê. Anh không đi xe, anh nói đi bộ cho mát và đi bộ thì đi 

tắt băng đồng gần hơn. 
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Sáng sớm thứ hai, anh đi làm, bạn cùng sở thấy anh vui vẻ khác thường, và làm việc 

cũng hăng hái khác thường. 

Anh mới mua được một miếng ruộng. 

 

Tháng ngày lặng lẽ qua; công lao, hy sinh chất chồng trên đời anh. Nhưng đất ruộng, 

những mảnh đất thơm tho, xanh mát cũng lớn lên, rộng ra. 

Con Minh cũng đã lớn. Nó đi học với các chị, các anh họ nó. Nó không thiếu thốn gì cả. 

Nó cũng có áo lụa mầu. Nó cũng chân giầy, chân giép như các anh chị nó. 

Đảng vẫn mang mấy cái áo nâu vá mấy mảnh, vẫn đi chân không; chỉ khi nào dẫn Minh 

đi chơi mới mặc thêm cái áo tây vàng anh mua lại của người cai trong sở và đi đôi giầy nâu 

anh mua ở hàng đồ cũ. 

Những buổi đi chơi đó cũng càng ngày càng thưa vì Minh bây giờ lớn đã hiểu. Nó không 

thích đi chơi với Đảng xấu-xí, cũ-kỹ. 

Đảng thấy vậy cũng ít khi đi ra ngoài với con nữa. 

 

Mười năm qua. 

Đời Đảng không thay đổi. Như cái máy, năm giờ sáng dậy nấu cơm; ăn rồi đi làm; trưa 

về ăn cơm, ngồi nghỉ ngơi chút đỉnh hai giờ lại đi làm; sáu giờ về, nấu cơm ăn, dọn dẹp quét 

tước rồi đi ngủ. Ở sở, anh trồng cây, tưới cây, săn sóc cây cũng tận tâm như khi anh săn sóc 

đàn vịt của anh khi xưa. 

Nhưng tóc anh đã điểm nhiều sợi trắng tuy anh chưa 40 tuổi. Da mặt sám nắng của anh 

đã tạm đen thêm. Những nét răn trên trán anh đã xâu thêm xuống. Hàm răng hô của anh 

cũng xô thêm ra. 

Nhưng lương của anh cũng tăng thêm. Mỗi lần tăng là anh may áo thêm cho con Minh 

và nghĩ tới những miếng ruộng người ta đang dạm bán. 

Minh bây giờ đã lớn, xinh đẹp, sang trọng như một cô gái nhà giầu. Trong bọn bạn của 

các con ông bác có Châu. 
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Châu là cậu con giai nhà giầu. Lúc nào cũng diêm dúa: tóc chải mượt, quần là thẳng, 

giầy bóng nhoáng. Nhưng hai mươi tuổi vẫn chưa đỗ bằng sơ-học. Thấy nó lớn tuổi, cha mẹ 

cho ở nhà để trông nom một cửa hàng lớn ở phố Tràng Tiền. 

Châu phải lòng Minh, thỉnh thoảng rủ các con ông bác Minh đi chơi, đi xem hát, đi xem 

chiếu bóng. Lẽ tất nhiên là rủ cả Minh. 

Một hôm Đảng trông thấy anh chàng ngồi trò chuyện với Minh, Đảng bảo con: 

“Con gái lớn không được chơi với con trai.” 

Minh có vẻ không bằng lòng: 

“Các đứa khác chơi với con trai, có ai nói gì đâu!” 

Đảng ôn-tồn: 

“Chúng khác, con khác.” 

Minh ngúng nguẩy cãi lại: 

“Thầy bảo con khác ở chỗ nào ?” 

Đảng lặng thinh, không biết nói gì thêm nữa. 

 

Một hôm chủ nhật, Minh nói xuống phố chơi. Tối chưa thấy về, Đảng bỏ cả cơm,  đứng 

trên đường để chờ. Chín giờ tối, Minh cũng chưa về. Đảng lo ngại. 

Đảng nhớ có một hôm Châu mời Minh và các con ông bác đi ăn cơm ở Hàng Buồm, rồi 

đi xem hát. 

Đảng xuống phố Hàng Buồm. Như người điên, anh phăng phăng rẽ đám đông đang la 

cà nhìn các hàng trái cây lộng lẫy, thơm tho, hay những bàn gà, vịt quay béo ngậy. 

Đảng đi từng tiệm ăn một. Có kẻ thấy anh ăn mặc cũ kỹ, thái độ kỳ quặc, cản đường 

không cho anh vào. Đảng gạt ngang, sầm sầm chạy vào trong tiệm, nhớn nhác nhìn quanh 

rồi lại chạy ra. 

Tới tiệm ăn Mỹ Kim, Đảng thấy Minh và Châu ngồi trong một góc. 

Châu ôm ngang lưng Minh, lả-lơi cười nói. 
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Người chung quanh tấp nập, nhưng không ai để ý tới những chuyện ấy. Nhưng hình ảnh 

đó làm cho Đảng nổi điên. 

Đảng đến trước hai đứa. 

Minh thấy Đảng, mặt dữ ác quá, sợ hãi, tái mặt gỡ tay Châu. Đảng bảo con: 

“Về đi, con!” 

Minh đứng dậy. Châu kéo Minh ngồi xuống. 

“Đứa nào đó?  Em cứ ngồi xuống đây, có gì mà sợ. Đã có anh!” 

Đảng gạt đổ bàn. Bát đĩa loảng xoảng rớt xuống đất. Châu giơ tay định đánh, cánh tay 

cứng rắn của Đảng gạt mạnh làm anh chàng nằm sóng sượt trên đất. 

Đảng dắt Minh ra cửa bảo người thâu tiền tính tiền ăn uống và bát đĩa đổ vỡ hết bao 

nhiêu, lấy tiền trả, rồi dẫn Minh về. 

Đảng không mắng Minh, chỉ bảo: 

“Con gái lớn rồi, phải cẩn thận, không thì khổ suốt đời.” 

Từ đó Đảng bắt đầu lo ngại cho con. 

Cuối tháng Đảng xin thôi việc. Hai cha con về quê. Thật ra Đảng tiếc chỗ làm lắm. Công 

việc gần như không có gì vì chỉ là những công việc giống như việc nhà mà Đảng đã quen 

thuộc, lương Đảng giờ đã cao vì đã được 40 đồng một tháng, giá một sào ruộng. Người ta 

đã cất nhắc Đảng làm cai và vào ngạch nhà nước. Chỉ 10 năm nữa Đảng được ăn lương 

hưu trí và biết đâu không xin được cái hàm Cửu phẩm, để được ăn trên ngồi trước trong 

làng. 

Nhưng Đảng nghĩ đến những cám dỗ của thành thị nên tránh, nghĩ đến những thửa 

ruộng đang chờ Đảng ở quê nhà, và trên hết, nghĩ đến con Minh. 

Ở tỉnh nó hư mất! 

Vì Minh, Đảng bỏ hết để về quê. 

Đảng sửa lại ngôi nhà cũ, cất thêm một cái nhà ngang, mua một đôi trâu, mướn thêm 

một người giúp việc săn sóc bốn mẫu ruộng mà anh đã gom góp được trong mười năm chắt 

bóp dành dụm. 
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Đời Đảng cũng vẫn theo nhịp cần cù như trước. Sáng sớm tinh sương đánh thức chú 

điền-tốt dậy nấu cơm, cho trâu ăn cỏ, rồi ra đồng từ lúc trời chưa sáng rõ. 

Trưa có khi anh không về vì làm đồng xa. Anh ăn cơm dưới một gốc cây, hay trong một 

cái quán không nào đó…  Tối nhá nhem mới về. 

Minh ở nhà trông nom nhà cửa, gà vịt. 

Nhưng có nhiều buổi chiều, Minh ra đứng ở cổng làng, nhìn ánh sáng mờ xa của Hà Nội 

trên chân trời sương tỏa. 

Trai làng nhiều chàng ngấp nghé, nhưng Minh không để ý tới những anh chàng ngượng 

nghịu, quê-kệch ấy. 

Một hôm, con trai ông Phán Quý ở xóm đình từ Hà Nội về gặp Minh. 

Hai bên mối lái. Đảng thấy ông Phán là người làng, bà Phán là người có đức, và Minh đã 

đến tuổi nên bằng lòng gả. 

Hôm cưới sung sướng trong bộ áo the mới đầu tiên trong đời, Đảng ngồi trên sập, 

ngượng-nghịu nhận lễ của hai con, ngượng-nghịu đưa cho hai vợ chồng Minh văn-tự một 

nửa gia-tài của Đảng: ba mẫu ruộng. 

Ngay hôm sau, hai vợ chồng Minh bán ruộng ra tỉnh ở. 

 

Đảng bây giờ đã có nhiều bà con, quen thuộc, vì đã có nhiều người chịu ơn, vay mượn, 

cấy ruộng của Đảng. 

Tuy nhiên Minh đi rồi, cửa nhà vắng teo. Nhiều người khuyên Đảng tục-huyền. Đảng 

nghe nói chỉ lắc đầu. 

Đời Đảng đã có nhiều người đàn bà rồi: Bà Xã, Cúc, Minh. Về mẹ, Đảng chỉ nhớ những 

khi bà đánh chửi. Về Cúc, Đảng nhớ đến những ngày cãi lộn nhau và những ngao-ngán 

buồn thương quanh quất trong lòng sau khi Cúc bỏ đi. Về Minh, Đảng nhớ tới những lo toan 

rấm rứt từ khi Minh lớn lên, nhớ tới cái cảm-giác như trút được một gánh nặng khi Minh đi 

lấy chồng. 

Và Đảng đã già rồi. Nhỡ Đảng chết, con còn nhỏ, vợ đi bước nữa như cảnh một người 

hàng-xóm, con cái bị bơ-vơ, đầy-đọa, thêm đau lòng cho chúng nó ! 
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Các cụ trong làng khuyên Đảng nên bỏ tiền ra mua một ngôi lý-trưởng, hay ít ra cũng 

mua một ngôi nhiêu, xã, để có chút ngôi vị, đẹp mặt với làng xóm ! 

Đảng không thấy ngồi chiếu trên có ích gì, chỉ thấy mỗi khi có quan khách nào đi qua hay 

đến làng, là các ông chức sắc lôi thôi lếch-thếch kéo nhau đi, rồi đứng chờ cả buổi ở trên đê 

hay ở cổng làng, bên cạnh cái hương án, chết nắng ! 

Người ta cũng không thể trách Đảng keo-kiệt vì Đảng đã dám cất cho làng một ngôi 

trường ba lớp và mỗi khi trong làng sửa đình, chữa chùa, tuy Đảng không giầu nhất làng, 

nhưng Đảng bao giờ cũng chịu gánh vác phần nặng nhất. Trong làng có ai nghèo túng mà bị 

hoạn nạn thì Đảng cũng giúp đỡ. 

 

Minh và chồng chẳng bao giờ về thăm Đảng, cả ngày Tết. Cũng chẳng mấy khi viết thư 

thăm hỏi. Đảng cho là chúng bận rộn làm ăn. Và Đảng biết rằng con gái là con người, vốn dĩ 

như vậy, nói gì được. 

Một hôm, Minh về, khóc kể với Đảng rằng chồng đi làm ở một hãng buôn, thụt két của 

hãng hơn bốn ngàn bạc. Hai hôm không trả sẽ bị chủ bỏ tù. 

Thấy Minh khóc, Đảng thấy nao nao. Bốn nghìn bạc! Cả một gia tài. Bán hết ruộng đất 

đi, Đảng cũng có thể trả được, nhưng Đảng không chịu nổi ý-nghĩ một người đi làm cho chủ 

mà ăn cắp của chủ. 

Đảng trả lời: 

“Ăn không của người ta thì chịu tù!” 

Minh kêu van thế nào Đảng cũng không xiêu lòng. Nhưng Đảng hứa sẽ nuôi Minh và 

đứa con của Minh. 

Chồng Minh bị tù năm năm. Đảng hàng tháng gửi tiền cho mẹ con Minh. 

Đứa bé bỗng nhiên bị đau, chữa mãi không bớt. Bác sĩ chuyên môn bảo là nó bị bịnh 

chết máu, phải chữa lâu, tốn tiền mới khỏi. 

Lần này Đảng không ngần ngại bán ruộng lấy tiền chữa cho đứa nhỏ. 

 

Làn sóng cách mạng từ thành thị tràn tới thôn quê. 
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Làng Thượng Trì cũng như các làng xóm hiền-lành khắp nước cũng thành lập Ủy-ban 

Nhân-dân. Đảng được người ta chọn làm chủ-tịch vì Đảng là người đã làm việc ở tỉnh, vả 

trong làng ai nấy cũng tôn trọng. 

Thực ra, Đảng cũng chẳng hiểu Ủy-ban Nhân-dân là gì, làm gì. Trên huyện ra lệnh gì, 

anh làm nấy. Chỉ có vậy thôi. Thỉnh thoảng có cán-bộ về làng diễn-thuyết, giải thích kia nọ, 

họp dân làng để hoan hô hay đả đảo gì đó. Người ấy đi, không ai còn nói tới chính-trị, chính-

trọt gì nữa. Dân làng để ý đến công việc làm ăn hơn là những chuyện viển vông ấy.  

 

Trong giông tố của cách mạng và chiến tranh, đời sống trong làng Thượng Trì vẫn bình 

thản. 

Nhưng rồi Tây đến. Họ lùng bắt Việt Minh. Đảng bị bắt, nhà Đảng bị cướp phá, rồi bị đốt 

rụi cùng nhiều nhà khác. Đảng bị giam ba tháng, bị đánh đập, tra tấn về tội theo Việt Minh. 

Nhưng sau, cũng được tha về. 

Nhà anh bị đốt, nhưng ruộng vẫn còn. 

Trên nền nhà cũ, anh dựng lên một túp lều nhỏ. 

Anh lại cặm cụi trên đồng ruộng, hai sương một nắng. 

Một hôm anh được lệnh tổ chức mít-tinh. Có cán bộ tỉnh về. 

Cán bộ là chồng Minh. Trông thấy Đảng, nó vênh mặt không chào. 

Nó tuyên bố với dân làng là có lệnh của “Trung-ương” về làng tố khổ bọn địa chủ, phong 

kiến. 

 

Người thứ nhất bị tố khổ là Đảng. 

Trước mặt dân làng, viên cán-bộ buộc tội Đảng là Việt gian vì trước đã làm việc cho Tây, 

bây giờ vẫn làm do-thám cho chúng. Lại buộc tội Đảng là địa chủ bóc lột, phong kiến ức-

hiếp. Sau, nó yêu cầu dân chúng tố khổ, buộc tội Đảng. 

Nhưng dân làng chính mắt đã thấy Tây đốt nhà, đánh đập, giam giữ Đảng. Ai nấy đều 

nhớ rằng Đảng chỉ có hai bàn tay trắng làm nên, và cơ-nghiệp của Đảng xây dựng bằng mồ 
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hôi, nước mắt. Vả Đảng xưa nay vẫn giúp đỡ người, không điều tiếng gì với ai. Không ai tố 

khổ Đảng cả. 

Vì vậy cuộc tố khổ không thành! 

Tên cán-bộ gầm hét dọa sẽ báo cáo lên thượng cấp rằng làng Thượng Trì là làng phản 

động. 

 

Đảng vẫn đi làm đồng. Nhưng thỉnh thoảng, anh thấy tức ngực. 

Một hôm Đảng không dậy được. Thằng con nuôi vào buồng hỏi: 

“Ông làm sao thế ?” 

Đảng ngượng-ngập trả lời như một đứa trẻ mắc lỗi: 

“Không sao, bệnh lười đó thôi.” 

Nhưng một ngày nữa, rồi một ngày nữa, Đảng vẫn không ngồi dậy được. Thầy lang tới 

bắt mạch, bảo là bệnh già. 

Đảng nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Trước mắt Đảng liên tiếp những đàn vịt 

thân mật quấn quýt quanh Đảng, những luống cầy thẳng muốt, thơm phưng phức; những 

nấm hoa muôn mầu lộng lẫy của vườn ươm cây; rồi hình ảnh khô khan của bà Xã, mẹ Đảng; 

bóng dáng xa vời, mờ mịt của Cúc; khuôn mặt vô tình của con Minh; nụ cười ngây thơ của 

thằng cháu Hậu. 

Suốt đêm hôm ấy, Đảng lảm nhảm gọi vịt, hò trâu, nói chuyện với những bóng ma. 

Sáng hôm sau, Đảng gọi thằng con nuôi đến bên giường: 

“Con Minh đâu?” 

“Chưa về.” 

“Nó có làm sao không? “ 

“Bẩm không, chắc chưa được tin.” 

“Thằng bé Hậu có ngoan không?” 

“Ngoan.” 
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“Đã cho trâu ăn cỏ chưa?” 

“Đã.” 

“Đã tát nước vào thửa ruộng chùa chưa?” 

“Đã.” 

Đảng nhắm mắt, ngả đầu trên gối, thở nhẹ: 

“Được rồi.” 

 

Những nét răn trên chán của anh như thẳng ra. Nét mặt khắc khổ bỗng dịu hẳn. Và trên 

khuôn mặt xấu xí của Đảng, man mác một vẻ gì vui tươi, an tĩnh. 

 

Lần thứ nhất trong đời, Đảng được nghỉ ngơi. 

 

 

Trần Văn Tuyên 

Sài Gòn 1967 
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A LIFETIME 

(Một Thân Thế) 

 

Đảng was underprivileged, right at birth. 

He was born with an awful physique: a huge head, protruding ears, a pointed chin, a wide 

mouth. 

He was so unattractive that his own mother had to let out a long and sad sigh: 

“Alas, how disappointing!" 

His father, on the other hand, maintained an attitude of resignation and self-comforting. 

He told her: 

“In astro-physiognomy, his looks are signs of noble characters!" 

 

Đảng seemed to understand his fate of being born poor. He seldom cried, except when 

he needed food; he never threw a tantrum; never dared to get sick. 

He got breast-fed but about a month after his birth, his mother's milk stopped coming. He 

was fed with rice porridge instead. When he was about two-months old, his mother started 

feeding him with mashed cooked rice. Somehow, he grew, and grew as fast as wild weeds. 

Now and then, if his body felt warm with fever, his mother would say, "that's just a skin 

stretching fever, part of growing up"; thus, neither medical attention nor medicine were ever 

sought after.  Somehow, the fever managed to go away. 

Once he had a convulsion. His father had to walk for kilometers to a big market in Bà 

Giang to buy a few cents worth of herbal drugs for him. Đảng recovered.  

The older he grew, the more unsightly he looked. 

His ears expanded lopsided. His nose remained undeniably flat with no sign of 

improvement in spite of the efforts of a neighbor who had tried to pinch and pull it up higher. 

His teeth grew more crooked and misaligned. The front buck teeth grew awry; they stood out 

from his mouth like leaning bamboo stakes on the banks of the village pond.  
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Yet, unattractive as he was, he was smart. And at five, Đảng was already helpful with 

house chores. 

Kids in the neighborhood were afraid of him because not only was he strong, he was also 

very daring. In fights, he would take on two or three older boys at one time.  

Still they loved to make fun of his round owlish eyes and his strange rows of teeth. 

At seven he was sent to school. He got to go to school because his mother was sick and 

tired of having to fetch him home every day. Besides, it cost nothing sending him to school 

because the teacher was a relative. He accepted to board Đảng at his house so the boy 

could help around with chores and tidy up the school after classes. The school was actually a 

room in the teacher's house. 

Kids at school bullied him because of his uncouth looks. Older boys tried to pull off his 

reddish-brown hair for fun. Younger ones picked on his uncanny teeth and his weird-looking 

owlish eyes. 

In the beginning, he fought back; at times he won, at others he lost. But win or lose, he 

got punished because the teacher assumed he was the unruly one.  

In the end, he learned to endure. He learned humility. 

He endured the beating. He endured the teasing. He accepted the ridiculing. He 

remained silent and restrained from fighting back. 

Gradually, those kids lost interest and left him alone.  

Gradually, those who had disliked him learned to like him. 

At village swimming contests, he always finished first, beating older lads. Twice he had 

rescued and saved two other kids – Mùi and Quân - from drowning while older boys just 

stood there yelling for help, or ran away from trouble. Đảng was also a champion in bird 

hunting. Whatever he collected, he shared with other kids. 

 

Đảng's father died during his third year at school. His mother brought him back home.  

At ten, he became an adult. He was hired to herd ducks for Mr. Lý Bá, for five cents a 

month and three meals a day. 
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In the beginning, unfamiliar with ducks, Đảng felt miserable. These disorderly and 

undisciplined fowls kept running amok: into the pond eating watercress, in someone's garden 

munching on vegetables, or in the fields pulling out young rice shoots.  

Somehow, quickly he came to enjoy his job: holding a bamboo stick in one hand, he 

gathered his troop of ducks like a general leading his soldiers.  

With time, he came to know each individual member of his flock. He learned to 

understand duck language. He used codes to give them orders. And they obeyed him. 

From then on, he played only with ducks. He found them nicer than humans. Ducks 

never hurt him. They loved him, perhaps even more than his parents had ever loved him.  

In return for that love, he took good care of ducks. On cold winter days, he would fetch 

dry wood and twigs and make bonfires to provide heat for them. Ducklings that were too slow 

to follow the flock, he gently carried them in his arms. 

Look how fondly he tended to them! Watch how he glowed with happiness when he took 

them to the pond! Notice how proud and thorough he was when at dusk he gathered his troop 

by giving out a whistling signal, and how they surrounded him in unison and followed him 

home. 

Once, he almost got killed when he jumped into a pit of hot lime to save a duckling that 

had fallen in by accident.  

One night the quacking of ducks awoke him from his sleep. He jumped out of bed and 

ran to the coop. Under the moonlight, he saw a boa swallowing one of his ducks. The sight so 

enraged him that, without hesitation, he jumped straight at the neck of the boa. With his bare 

hands, he wrestled with the reptile.  

Early next morning, people found him lying next to a huge boa constrictor, and all 

covered with duck feathers. They believed the snake had killed him.  

Not so!  Đảng had choked the boa to death. 

He had fought so hard and at the end, too exhausted, had fallen asleep right next to the 

dead reptile. The ducks must have gathered around him that night to keep him warm. 
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Since that incident, Mr. Lý Bá became very fond of him. In the past, he had lost so many 

chicken and ducks, but could never figure out who had stolen them. So, as a reward, he gave 

Đảng two female ducks to rear for his own, as personal "savings". 

These two ducks laid eggs. Eggs got hatched. Ducklings grew up and laid eggs. Đảng 

sold some while continuing to raise more ducks. And his flock grew larger and larger. 

On New Year's Day of his thirteenth birthday, Đảng informed Mr. Lý Bá he wanted to 

return home to raise his own ducks.  

Thence, he took care of his flock. 

His ducks grew fast and became the largest flock in the region. His mother had now 

stopped calling him names or saying what a lousy oaf he was. Her life had become 

comfortable and easier now that Đảng was home and took care of her. He cooked for her, he 

did all the housework. She no longer had to sell vegetables at the market. Her job now was to 

take purchase orders from merchants of ducks. She watched over the patch of yam in the 

front yard. The secret of Đảng's fat and delectable ducks lay in those yam leaves. And 

naturally, the love and devotion he gave them should also be counted as crucial ingredients. 

Proceeds from duck trading were in his mother's hands. She had the house fixed up. She 

bought two acres of land. She joined the lending club. She put the money in savings. She 

was determined to save enough for Đảng's future wedding. Sadly, fate was not in her favor; 

she was not fortunate enough to see the grandchildren she had always wished for. She died 

as Đảng turned eighteen. 

Đảng sold off a part of his land to give his mother a huge funeral. He followed through 

with all the traditional funeral rites; he had a three-week praying memorial held for her soul at 

the pagoda; he maintained a seven-week vegetarian diet in her honor.  

People in the region admired his filial piety. They praised and showed respect for this 

man who had a great heart. Since then, they whole-heartedly forgot his unattractive features. 

After his mother's funeral, Đảng was left alone with his three-room house and his yam 

garden. Fortunately, he also got his pack of ducks. These ducks were now his assets as well 

as the source of his happiness. 
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Đảng carried on with his life. No mother; but even surrounded by his ducks, he 

sometimes felt lonely at home. At sunrise, he locked his door and took his troop out to the 

pond. At sunset, he herded them home. He ate by himself. When he got sick, he lay in bed, 

and at times saying to himself, "If I died, no one would know.”  That led to the thought of 

getting a bride. 

Đảng talked to the village matchmaker about Miss Mận. Miss Mận lived in the same 

neighborhood. Sometimes when they crossed each other on the road, she would say hello 

and stop to chat with him for awhile. But Miss Mận said she was not interested. Đảng made 

inquiries about Miss Xuân. This girl conceitedly asked the matchmaker how many acres of 

land did he own, meaning, for him to have the temerity of proposing to her. 

Đảng asked the matchmaker to look to some other parties but no party had interest in a 

“so-not-attractive” man, a man who had no parents, or a man who had neither position nor 

title. 

In the end, Đảng gave up the idea of getting a wife. 

 

One evening, on his way home along the river, Đảng heard a loud splash, the sound of 

something or someone falling into the water. The ducks scattered out with fear. Đảng ran to 

the bank and caught glimpse of a sinking human shape.  

Without hesitation, he dove straight in after the object. With four strokes, he caught up 

and grabbed it. In no time, he pulled up to shore a young person. 

The entire place was deserted. As he could get no help, Đảng lifted the young woman 

and piggy-backed her home. His started a fire to warm her up. He looked for some decent 

clothes of his late mother’s for her to change. He cooked a dinner for her. 

He asked her where she lived so he could take her home. All the young woman did was 

to cry and shake her head. 

That night, Đảng let the woman sleep in his bed. He spread some hay on the ground in 

one of the other empty rooms and slept there. 

The next morning, the young woman hesitantly told him the reason of her suicide 

attempt.  
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Her name was Cúc. She was orphan and had only one surviving uncle in this world. She 

worked as a maid for a man named Hàng Tống who lived in the neighboring village. This man 

had promised to take her as his concubine, but now that she was carrying his child, he 

reneged, made excuses and dismissed her. She was so ashamed of herself. She did not 

know what to do or where to go, so she decided to kill herself as the last resort. 

Đảng told her he would take her to Hàng Tống's house and confront him with the fact. 

Cúc kept crying and refused to go. Đảng suggested taking her back to her uncle's. She 

begged him not to as this would bring shame and ridicule onto her uncle. Besides, her uncle 

might be fined by the authorities; and he might never forgive her and might beat her to death 

because of the scandal. 

Cúc preferred to stay with Đảng. 

From that time, Đảng's life became happier. He no longer felt lonesome.  

Some folks ridiculed him for having picked up a "discarded”, “used” wife. Đảng's reply 

was: "That's god's will." 

A few months later, a baby girl was born. Đảng registered her as his daughter. 

 

Prior to the birth, Cúc was a docile woman, living under Đảng's shadow like a loyal and 

obedient puppy. After the baby was born, she changed totally, from manners to attitude. For 

no reason, she would instigate verbal rows with Đảng. There were times when she would go 

out for hours, or refused to give him food. If Đảng nicely asked where she had been, she 

would scream and yell and pick a violent fight with him. 

One day, Cúc left home. She never returned. 

Đảng had to hire a young woman to take care of baby Minh, Cúc's daughter. He also 

bought a milk cow to draw milk for Minh. 

Some folks in the area empathized with Đảng; others ridiculed him for being stupid to be 

raising someone else's child. 

Đảng never let these comments bother him. He toted Minh around with love and tender 

care; he let her hug him, and kiss his sun-burned dry cheeks that were often covered with 

sweat and dust. 
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Then came a year when the economy failed. Rice cost less than two dimes a barrel. 

Ducks were priced at six cents a head, yet no takers. 

On top of the recession, the village also suffered from severe drought. The land was so 

parched and brittle that it broke up and crumbled into the river. The area experienced harsh 

food shortage; most villagers had to leave homes and move to cities, looking for other lines of 

work. 

Đảng too. 

He wrote to a cousin who had a position in the Agriculture department in Hanoi and 

asked for help finding a job. 

In those days, family relations remained very strong. City residents who had relatives in 

villages maintained a tight family bond and affection. Thanks to that, not long after, Đảng 

received a reply from his cousin, saying he had found a job for Đảng as garden-planter at the 

city nursery. The pay was 12 piasters a month. The cousin also gave Đảng another good 

news: his house in the city was fairly close to the nursery, and Đảng could even lodge there 

temporarily if he wished. 

Đảng was exalted.  

The next day, he sold his ducks. He sold his landed properties as well. He paid up all 

outstanding debts, then with the remaining money, he had his parents’ graves erected. Once 

his personal affairs wrapped up, Đảng packed his belongings and toted baby Minh along to 

Hanoi. Instead of taking the bus, he hiked all the way to the city. 

Đảng's cousin, who was his uncle's son, was a very good-hearted man. Most his children 

were about the same age group with Minh, so Minh fitted in well with them. Thanks to that, 

Đảng had less worry about babysitting. 

Đảng's life in the city was no less rigorous than in the village. Every day, at the crack of 

dawn, he arose from bed to cook breakfast and lunch before leaving for work. At lunch break, 

he came home and ate a cold lunch. In the evening he also helped his cousin's wife cook 

dinner and clean up afterward. 
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Day in and day out, he ate his meals of rice and boiled vegetables or roasted sesame 

seeds mixed with salt. He also worked on Sundays to earn extra money. Now and then, he 

stayed home on a Sunday afternoon to take care of the little garden around the house. This is 

his way to pay back his cousins for having extended their help. 

As time went by, he stashed his precious cash earnings in a small wooden trunk that held 

all his belongings. Except for food and clothing and an occasional present for Minh, he never 

spent a cent from his wages. He never cared about his own needs or the clothes he wore. 

One day, about seven months later, he decided to make a visit to his village. He did not 

take the bus; again, he preferred to walk, saying to himself it would be much more pleasant 

and because he knew a shortcut, it would not be that far. 

The Monday after that visit, his co-workers noticed him joyous and happy in addition to 

the extraordinary energy he put to his work. 

He just bought a lot of land! 

 

Time passed by silently, piling up on Đang’s shoulders more hard work and more 

sacrifices. Nevertheless, his ownership of land and fields also grew larger. Minh had grown 

taller. She attended school with her cousins. She had everything she wanted. She wore silk 

clothing; she had leather shoes, just like her cousins. 

Đảng still wore the same old brown clothes he had had for years. His shirts had a few 

mended patches. He still went bare feet at work. 

He had bought himself a used dark yellow jacket from a co-worker and a pair of second-

hand brown shoes that he wore only when he took Minh out shopping. Those shopping 

sprees became fewer and fewer as Minh grew older.  

She did not want to be seen with an unattractive and old-fashioned man. Đảng noticed 

that and accepted that, and gradually let it be. 

Ten years went by. 

Đảng's life had not changed a bit. Just like a machine, he woke up at five in the morning, 

prepared food for breakfast and lunch, departed for work, returned home at noon for lunch 

and siesta. At two in the afternoon, he went back to work till six, cooked food for dinner, ate, 
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cleaned up, and went to sleep. At the nursery, he planted his plants and trees; he watered 

them and took care of them with the same devotion he had given his flock of ducks. 

However, his hair had now been dotted with grey, even though he was yet forty. His sun-

burned face was getting darker each day. The furrows on his forehead had gotten deeper 

and wider. His buckteeth had grown more prominent and more misaligned. His salary had 

also risen with time. Each time he received a raise, he bought new clothes for Minh, and he 

thought about another acre of land the broker had asked if he wanted to buy. 

Minh had blossomed into an attractive young lady, no less fashionable than any other 

girls from well-to-do families.  

Among friends of her cousins', there was a young man named Châu.  

Châu was from a wealthy family. He dressed in fancy fashion. His hair was smoothed 

with pomade, his pants were always neatly pressed, and his shoes well polished. At twenty 

years old, he still could not pass the grammar school test. His parents had decided to let him 

manage a large retail store on the glitzy Tràng Tiền shopping avenue in Hanoi. 

Châu had a crush on Minh. He often invited Minh's cousins - his friends - to the theaters 

or movies. Naturally, under that pretext, he also invited Minh along.  

Đảng noticed one day that Châu had been chatting with Minh for long hours. Later, he 

told his daughter:  

“You're a big girl now. Be careful and do not hang out with boys.” 

Minh asked, not very happy: 

“Why?  No one said anything about other girls hanging out with boys!”   

Đảng quietly said to her:  

“You are not other girls. You're different.” 

Minh was upset and angrily wanted to know why she was different. But Đảng did not 

know what to tell her, so he kept silent. 

One Sunday Minh told him she was going downtown. By dusk, she was not home. Đảng 

waited for her at dinner, unable to eat.  
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He went to the street corner and waited and waited for her. Past nine o’clock and she still 

did not show up. Đảng heart was burning with anxieties.  

He remembered Châu had one day invited his cousin's children and Minh to dinner at a 

restaurant on Hang Buom Street, then to the movies.  

He rushed to downtown like a madman, jostling and pushing strollers and shoppers along 

Hang Buom Street that was lined with restaurants and stores selling expensive commodities. 

He entered every restaurant, looking and searching for Minh. Some store staffers barred him 

from entering. 

When he arrived at the restaurant My Kim, he saw Minh and Châu sitting at a table in the 

back. Châu was holding Minh at the waist. He laughed and talked to her in a lewd manner.  

The restaurant was packed but no one seemed to pay attention to the young couple or 

what they were doing. And that turned Đảng into a ball of fire. He planted himself right in front 

of the pair. 

Minh startled and was livid when she saw the angry Đảng. She pushed Châu's arms off 

from her body. Đảng said to his daughter: 

“Come, let's go home." 

Minh stood up, but Châu pulled her down:  

“Who's this crazy guy?  Why don't you just sit down; don't be afraid, I'm here." 

Đảng kicked at the table and turned it upside down. The dishes crashed on the floor. 

Châu lifted his fist to hit him. One swing of Đảng's arms knocked him off to the floor. Đảng 

pulled Minh to the cashier, paid for the damage, and took her home.  

He did not scold her; he just said quietly: 

“You're a big girl now. You have to be cautious with boys. If you make a mistake, you'll 

suffer all your life." 

Since that day, concerns for his daughter’s future weighed heavily on Đang’s mind. At the 

end of the month, he quit his job. Deep down inside, he liked the job and did not want to 

leave. The work was so familiar and easy to him and the salary was fairly high. Now he 

earned 40 piasters a month, that was the price of an acre of land. He had been promoted to 

supervisor and he had become a graded government employee. In less than ten years, he 
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could take his retirement and would also receive a pension. Perhaps, after his retirement, he 

even could get a position of seniority in the village.  

But Đảng dreaded city negative influence on his daughter. He also missed his village and 

his land that had been beckoning to him. Above all, he thought a lot about Mính's future. 

City temptations might lead her astray! 

For his daughter’s sake, he left the city behind and returned to village life. 

He had the old house renovated and added a new wing. He bought a pair of oxen and 

hired a farm-hand to take care of the four acres of field he had so meticulously and frugally 

saved for. 

He resumed the same rhythm of and devotion to work as in the past. He was up at the 

crack of dawn. He woke up his farm-hand; they cooked and ate breakfast. He fed the oxen 

then took them out to the fields. Morning light barely broke. 

At lunch break, Đảng did not even go home as the fields were a little away from his 

house. Instead, he would sit and eat under a tree or inside an abandoned shed on the road 

side. He worked till dusk or up to when sunset light faded into darkness. 

Minh took care of the household and the brood of chicken and ducks. Many an afternoon 

Minh would stand on the village dikes, staring in the direction of Hanoi. She would let her 

gaze linger on the blurred outline of the city which was often shrouded in haze at dusk. 

A great number of young men in the area tried to find their ways to make acquaintance 

with her, but she paid no attention to those boorish and uncouth country bumpkins. 

One day, the son of Mr. Phan Quy, a resident in the village, visited his parents from 

Hanoi. He met Minh.  

Soon thereafter, there were matchmaking activities between the young couple’s families. 

Đảng had no objections as Mr. Phan Quy's family was from the same village and his wife, 

Mrs. Phan Quy, was known to be a good woman. Besides, Minh had reached the right age 

for marriage. 

On the wedding day, Đảng was so happy in his ever first and brand new traditional robe 

of gauze. Sitting straight up in an armchair, Đảng shyly accepted the traditional bows from 
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the newly weds. He awkwardly handed them the deed to half of his estate – three acres of 

land – as wedding dowry. 

The few days later, Minh and her husband sold the land and moved to the city. 

 

These days, Đảng had made quite a few acquaintances through the people to whom he 

had given help or had lent the money or rented his fields. But with Minh gone now, he felt 

quite lonely. Village elders advised him to get a wife. Đảng kept shaking his head... 

He reckoned he had lived his life with enough women already. First, his mother, then 

Cúc, then Minh. Of his mother, the only thing he remembered well were moments she had 

beaten him up and threw curses at him. Of Cúc, the vivid remembrances were those when 

they had arguments, followed by the pain and the sorrow he endured after she had left him. 

Of Minh, the heart-rending worries he had felt when he raised her through her teenage years. 

She was married now; and that made him feel as if a heavy load had been lifted off his 

shoulders. 

Besides, he was getting too old to get a wife now. Supposed he got married, then when 

he died, the children he would have had would be in dire straits, especially if his would-be 

wife would have decided to remarry.  

Some village elders recommended that he bought himself a position in the village -- some 

kind of title now that he had sufficient money -- so he could be honored by others.  

Đảng did not believe a village title would make him any happier or prouder. He dreaded 

the thought of having to dress up to the nines and line up on the village main road to 

welcome some city dignitaries who were to pass through or stop by for an inspection tour. He 

disliked those long and slow waits at the village’s official welcoming altar under a burning 

sun, which sometimes had lasted an entire day. 

That being said, he himself was not a stingy man. He had donated a three-classroom 

school toward village children’s education. Every time a village temple or a pagoda needed 

repairs or an extension, Đảng had always been the first to shoulder most of the expenses, 

even when he was not amongst the wealthiest around. He would also, without hesitation, 

hand out loans or donations to any fellow villagers in need. 
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Minh and her husband never returned to visit Đảng. even on Têt, the sacred New Year's 

holiday. They seldom wrote to inquire about his health or wellness. Đảng considered that fact 

as part of their busy city life, or trying to make a decent living in the big city. He also 

comforted himself by saying that as a tradition, a married woman belonged more with her 

husband's family than with her own. 

One day, Minh came home. Through tears and sobs, she told Đảng that her husband, a 

clerk in a trading company, had embezzled more than four thousand piasters... The employer 

gave him two days to restitute the amount, else he would be prosecuted. 

Seeing Minh's tears, Đảng's heart sunk. Four thousand piasters was a fortune! If he sold 

off his land and fields, he might be able to raise the amount. But the idea of an employee 

stealing from his employer did not sit right with Đảng; it made him feel sick. He said to Minh:  

“Thieves should be punished and jailed." 

Minh cried and pleaded to no avail. However, Đảng promised her he would take care of 

her and her child. 

Minh's husband was sent to jail for five years. Every month, Đảng sent the money for 

Minh and her son. Suddenly, the child fell ill. Medical specialists said he had a type of 

leukemia, a blood disease the treatment of which would take time and lots of money. This 

time, Đảng had no hesitation. He sold off his land to provide the required funds. 

 

Political upheavals in urban areas were spreading to the countryside. The village of 

Thuong Tri, like so many other villages in northern Vietnam, had to organize a "People's 

Committee". Đảng was appointed its chairman because he had worked in the city before and 

also because he commanded respect from his fellow villagers. 

Truth was, Đảng had no idea what a "people's committee” was and what it was supposed 

to do. People from the township gave orders; people in villages took orders, as simple as 

that. Now and then, some cadres from towns came over to hold meetings and give lectures; 

and told villagers to cheer or jeer at certain political things that most of them had no clue what 

about. Once the cadres went back to where they came, no one had the time to mind about 

any of those "things". Villagers were too busy minding their own daily businesses and their 

families to have time for intangible stuff. 
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Amid these political storms that were ravaging the country, the village of Thuong Tri 

continued its peaceful existence, until one day, French soldiers came to search for Viet Minh 

guerrillas. Đảng was arrested. His house was ransacked, then like many other village 

houses, it was torched to the ground. Đảng was confined for three months during which time 

he was tortured and interrogated for the crime of being a Viet Minh sympathizer. In the end, 

they released him. 

His house was gone, but he still had the fields. On the foundation of his old home, he 

erected a small thatch-roofed hut. He resumed his works in the fields, everyday from dawn to 

dusk, rain or shine. 

One day, he received the order to organize a meeting with a cadre leader who would be 

arriving from town. The cadre leader was Minh's husband. 

When the cadre saw Đảng, he turned up his nose and ignored him. He told the gathering 

that he was sent by the "Party's Headquarters” to conduct a "cleansing” of rich landowners 

and to denounce those considered "bourgeois". 

And the first person to be denounced was Đảng. 

In front of all the villagers, the cadre accused Đảng of being a traitor because he had 

worked for the French people when he was living in the city, he was then sent back to the 

village as a spy. He also accused Đảng of being a landowner who had exploited and 

oppressed his fellow villagers. He then asked the villagers to join him and denounce Đảng for 

all those crimes and injustices. 

But the villagers remembered well how French soldiers had not only destroyed Đảng's 

house, but had also jailed and tortured him. They also remembered how Đảng had rebuilt his 

property up from ashes with labor and sweat and his own bare hands. Moreover, all these 

years, all Đảng had done to the villagers had been to help them and never had had any 

arguments or any issues with anyone of them. Nobody denounced Đảng. 

The cleansing and denouncing meeting collapsed.  

The cadre was furious. He screamed and yelled at the villagers and threatened serious 

consequences. He said he would report to his superiors at the Party that the village of 

Thuong Tri was a village of reactionary elements and the village inhabitants were anti-party. 
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Đảng resumed his daily labor in the fields but now and then he would felt some sort of 

pressure on his chest. 

One day, he could not bring himself out of bed. The farm-hand he hired years ago – 

whom he had since adopted as his son -- came to his room and inquired if something was the 

matter. Đảng hesitantly and bashfully said,  

"Nothing, really. It's just mere laziness." 

But day in and day out, Đảng was still not able to get out of bed. The village traditional 

herbal medicine man was sent for. After the examination, he declared, "It’s old age". 

Đảng was ordered to remain in bed. Lying there with his eyes wide-opened; he saw his 

flock of ducks around him; he saw the straight-lined furrows in his fields; he smelled the 

fragrances of multicolored flowers in the nursery; he also saw the harsh and unloving 

features of his mother; the uncaring and fleeting image of Cúc; the ungrateful face of Minh 

and the innocent smile on the lips of little Hậu, her son. 

All through that night, Đảng drifted in and out of consciousness. He called out to his 

ducks and his oxen. He held conversations with ghosts of his past… 

The next morning, he asked his adopted son:  

“Where's Minh?”  

“She's not home yet,” his son replied. 

“Is she OK?” he asked again. 

“She may not know you're not well." 

“How's Hậu? Is he all right?  Is he a good boy?" 

“Yes, he is." 

“Are the oxen fed?”  

“Yes, they are." 

“Have you watered the fields by the Temple?”  

“Yes, it's done.” 
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Đảng laid back his head on the pillow and said softly:  

“Very good.” 

The wrinkles on his face suddenly appeared to have been ironed out. The harshness of 

his features seemed to have softened as if slowly melting away. A fleeting joy and a flash of 

peaceful contentment settled in and framed his normally unattractive face. 

For the first time in his life, Đảng rested. 

 

 

(Translated from "Một Thân Thế,” Chapter 6 of "Người Khách Lạ", a collection of short 

stories by the author Trần Văn Tuyên; published in Saigon, 1967) 


