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THỰC VÀ MỘNG 

 

Lan và Khuê dắt tay nhau đi trên đường đất quanh co, giữa cánh đồng mênh mông 

xanh rờn. 

Bộ quần áo trắng, hồng của Khuê và Lan vẽ thành một nét sáng tươi nổi bật lên trên 

cánh ruộng lúa đồng mầu và đám người nâu sồng cũ kỹ. 

“Đã đến chưa anh?” 

Khuê đang lơ đãng nhìn về chân trời như theo đuổi một ý nghĩ xa xôi bỗng giật mình 

quay lại nhìn Lan tuy đã có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn còn tươi cười nắm tay Khuê mà dấn 

bước. 

“Gần đến rồi em ạ.” 

Nhưng chàng lẩm bẩm nhắc lại như ân hận: 

“Gần đến!  Ừ gần đến!  Nhưng còn những ba cây số nữa kia…” 

Khuê đã bảo trước Lan đường xa không bóng cây, không xe cộ, nhưng Lan không 

nản chí lại còn âu yếm vui vẻ mà trả lời rằng: 

“Như thế em càng thích, anh Khuê ạ. Còn gì thú bằng được dắt tay đi chơi, một buổi 

sáng thu êm dịu, giữa cảnh chất phác của chốn thôn quê.” 

Mặt trời đã cao. Ánh thu gần tàn nhưng hãy còn gay gắt. Hơi nước ruộng bốc lên 

nặng nề, không có một cây nào bên đường đi mà đường vẫn kéo dài xa tắp. 

Lúc bước chân ở ga ra, Lan nhẩy nhót như con khướu, đuổi bắt những con bướm 

trắng nhởn nhơ trên bờ ruộng, hay tìm nhặt những bông hoa xanh tím lẫn trong đám cỏ 

bên đường. 

Bây giờ chân Lan đã bước cao bước thấp. Câu hỏi “Đến chưa anh” mỗi lúc một gấp 

hơn, cũng như nụ cười theo sau mỗi lúc một nhạt. 

Tay Lan lúc này tì vào vai Khuê nặng hơn, làm cho Khuê liên tưởng tới cái nhiệm vụ 

nặng nề ghê gớm chàng vừa đảm nhận: nâng đỡ Lan trong bao nhiêu tháng năm sẽ đến 

và xây đắp cho cả đôi một tương lai êm ấm, đẹp vui. 
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Khuê ân hận trách minh đã để cho Lan bỏ nhà theo chàng, bỏ một cuộc đời trang 

trọng êm vui mà đem hòa thân thế nàng với một thân thế nghèo nàn cơ khổ. 

Ngay từ lúc mới biết Lan, cũng như lúc Lan giục Khuê đi trốn, chàng đã bao lần bảo 

cho Lan biết gia đình tầm thường của chàng. Chàng mồ côi cha từ nhỏ, ở nhà quê chỉ 

còn mẹ già sống một cuộc đời giản dị của những nông gia bực trung. Chàng đã nhắc đi 

nhắc lại cho Lan hay rằng:  cuộc đời ở nơi thôn dã không thể mang lại cho Lan được 

những ngày sung sướng vui tươi. 

Nhưng mặc Khuê nói gì thì nói, Lan cứ một mực gạt đi: 

“Anh gàn lắm, cần gì phải lâu đài xe ngựa mới có hạnh phúc. Quí hồ chúng ta yêu 

nhau là đủ rồi. Anh vào rừng kiếm củi, em ở nhà quay tơ, cơm cháo rau dưa có nhau 

cũng vui sướng chán!  Em chỉ cần một túp lều tranh và một trái tim, còn danh lợi, xa hoa 

là hão huyền, là phi lý cả ..." 

Rồi huyên thuyên Lan tả cho Khuê nghe cái thú vui những cuộc đi chơi buổi sáng 

mùa xuân ở ngoài đồng, những đêm mùa hạ lướt thuyền trên hồ sen thơm ngát hay 

những chiều thu êm ả, hai vợ chồng sánh vai ngồi ngắm non nước mây sương. 

Khuê đã từng trải đau thương nên không còn tin những mơ ước đẹp tươi ấy nữa, 

nhưng mỗi khi chàng muốn kéo Lan từ tưởng mộng đến thực chân, nàng lại làm ra bộ 

giận hờn, nghiêm mặt mà bảo Khuê: 

“Anh không thực tình yêu em hay sao." 

* * * 

Lan bị cha mẹ nhận gả cho một người quyền quý. Thấy Lan thúc giục, Khuê đã đánh 

bạo cậy người mối lái, song cha mẹ Lan thấy cảnh nhà Khuê thanh bạch đã lạnh lùng từ 

chối, bảo rằng đã nhận lời với đám khác rồi. 

Không được chính thức yêu nhau, Lan bàn với Khuê bỏ nhà trốn đi để được trọn lời 

nguyện ước. Khuê yêu thương Lan rất mực và chỉ có một hi vọng là được chung sống 

với Lan. Song trải bao nhiêu năm khổ sở lao đao đã hiểu cái nhục nhằn, chua xót của sự 

nghèo nàn, Khuê đã nhiều lần cố quên rằng ái tình của Lan là hạnh phúc duy nhất của 

mình mà hết sức khuyên Lan phải suy tính cẩn thận. 
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Rồi đến hôm qua, chàng thấy Lan không trang sức, không son phấn, chỉ mang theo 

mấy cái quần áo thường dùng, chạy đến giấu đầu vào ngực chàng mà thổn thức. 

Thế rồi chẳng hiểu làm sao, chàng viết giấy cho ông chủ sở xin thôi và sáng nay hai 

người lên đường về quê, Lan vui vẻ, với cái hi vọng một tương lai mới lạ. Khuê băn 

khoăn nghĩ tới những ngày bất trắc sẽ tới. 

* * * 

Hai người đi theo một cái ngõ con đầy rêu cỏ, qua một cái cổng tre xiêu vẹo vào nhà. 

Ba gian nhà cũ kỹ, cột tre, mái lá, ở góc một khu vườn nhỏ xơ xác mấy ngọn ngô và mấy 

dây khoai. 

Mùi đất ẩm xông lên làm cho Lan choáng váng. Mắt nàng nổi hoa lên, không trông 

thấy những vật trong nhà bao phủ bóng tối mờ vì mái thấp. 

Khuê kéo tay bảo Lan chào mẹ. Lan sửng sốt như người vừa tỉnh mộng, cúi đầu thi 

lễ và nhìn người mẹ mới của mình. 

Bà cụ là một người nhà quê tuổi ngoài sáu mươi, vẻ mặt khắc khổ và đăm đăm như 

mọi người nhà quê khác, áo sống xộc xệch tả tơi. 

Lan ngượng nghịu thấy bà cụ lạnh lùng nhìn mình và trả lời cộc lốc: 

“Không dám, chào cô.” 

Nàng sượng sùng nhìn xuống bàn chân bụi trắng cho đỡ ngượng; song cũng may bà 

cụ vội xuống dưới nhà để làm cơm, nàng thấy thư thái như trút được một gánh nặng. 

Lúc bấy giờ nàng mới bắt đầu nhìn ngắm cái “tổ êm ấm” của hai vợ chồng nàng. 

Một cảnh trí nghèo nàn và quê kệch; cái bàn độc trước bàn thờ, đôi ghế dài làm 

bằng tre khói bụi và thời gian ám đen; hai gian bên, hai ghế ngựa, chiếu trải trên đã rách 

để hở những chỗ mục nát, và trên vách một bức tranh sơn thủy ngây ngô lòe loẹt, bên 

cạnh mấy cái tranh gà, tranh lợn dán la liệt từ dịp Tết năm xưa. Lan hơi thất vọng, song 

thấy Khuê lo ngại nhìn theo chừng như để đoán cái cảm tưởng của nàng thì Lan mỉm 

cười bảo Khuê: 

“Chúng ta sẽ sửa sang cho thành một tổ ấm cúng phải không anh?” 
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Lan đặt mình xuống giường. Màn chiếu xông lên một mùi mốc ẩm; nàng vắt màn lên 

cho thoáng hơi. Muỗi từng đàn vo vo bay đến cắn đốt, nàng đành chịu, lại buông màn; 

rồi mệt quá, trong bầu không khí nặng nề, nàng cố nén ghê tởm, ngả mình xuống rồi 

thiếp đi. 

* * * 

Sáng hôm sau, bừng mắt dậy Lan thấy ngoài hiên đầy ánh sáng. Nàng vùng dậy gọi 

Khuê cùng nhau xếp dọn đồ đạc trong nhà:  nào lấy nước lau rửa bàn thờ, nào khua cời 

những mạng nhện, nào xé bóc những bức tranh lợn gà dán lộn xộn khắp nhà, nào lấy 

nhật trình che kín những khe vách hở. 

Cả buổi sáng hai vợ chồng cặm cụi, nhưng đến khi ngắm lại cái kết quả của mấy giờ 

xếp dọn, Lan vừa buồn vừa tủi thấy đồ vật tuy đã sạch sẽ hơn, mà cảnh trí vẫn trống trải, 

vẫn cũ kỹ, vẫn thô bẩn như trước vậy. 

Mấy hôm sau, Khuê dắt vợ đi chơi những nơi lân cận, nhưng đâu cũng một kiểu đình 

chùa, đâu cũng là những ruộng lúa liên miên cùng sắc; từ cảnh đến người, chỗ nào cũng 

một hình, một vẻ làm cho Lan chóng mệt, chóng chán. Hết muốn đi chơi, Lan cố giúp mẹ 

chồng làm những v việc vặt trong nhà. Nhưng thúng cám lợn nặng quá, thường làm cho 

nàng vấp ngã trên khoảng đất chỗ cao chỗ thấp. Xoong, chảo bẩn thỉu, mỡ màng. Củi 

gai, gốc rạ nàng đun không quen. Tất cả những thứ đó cũng như những con mắt tò mò 

và xa lạ của tất cả trẻ già trai gái trong làng làm cho nàng chua xót và cảm thấy rằng nơi 

này không phải là nơi mà nàng sống được. 

Mới đầu, Lan có ý muốn trở về nhà, song tưởng đến nét mặt nghiêm nghị của cha, 

nghĩ đến những lời châm chọc của các chị em, những lời nhạo báng của người quen 

biết, nàng biết rằng đời nàng không còn mong gì tươi vui được nữa. 

 

Bàn tay xinh xắn của Lan nay gió bụi đã làm bẩn sám. Quần áo trắng tinh đã đầy 

những vết hoen ố. Nét mặt vui tươi kiều diễm ngày xưa nay đã nhuộm vẻ âm thầm vì lo 

buồn mệt mỏi. 

Nàng không ngủ được. Một tiếng chó sủa, một tiếng chuột động làm cho nàng giật 

mình. Nàng ăn không được, vì nuốt sao cho trôi miếng cơm gạo đỏ lẫn sạn, những 
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miếng đậu nướng ruồi nhặng bâu đầy, những lá mồng tơi nhớt nhát, hay những cọng rau 

muống già dai. 

Khuê thương Lan nhưng chàng không làm sao được. 

Trông thấy Lan lam lũ, mỗi ngày càng thêm tiều tụy, chàng lại ngại ngùng ân hận 

buộc tội mình. Cũng vì thế mà có khi hai ba ngày chàng lê la sang chơi với bạn bè làng 

bên cạnh để tránh mặt vợ, để khỏi trông thấy nỗi khổ sở của người yêu. 

Một hôm mẹ chàng gọi riêng ra: 

“Nó là con nhà giầu phải không?” 

“Không mẹ ạ.” 

“Thế cậu rước nó về làm gì. Hạng này chỉ ăn hại:  người yếu như sên. Cả ngày chỉ 

nằm thườn thượt hay ngồi như bụt ốc. Bộ này thì gặt cấy sao được, nuôi chỉ hại cơm!” 

Khuê đã nhiều lần phải gắt mẹ vì Lan, nhưng cũng vì thế mẹ chồng nàng dâu đã lâm 

vào cảnh thường tình mẹ chồng nàng dâu: hai người đã trở nên kình địch. Và bà cụ bấy 

giờ gập ai cũng hậm hực phàn nàn rằng Khuê quí vợ hơn mẹ. 

Muốn cho trong nhà đỡ quẫn bách, Khuê viết văn gửi cho mấy tờ báo ngoài Hà 

thành, song mỗi bài đăng báo chỉ mang về cho chàng vẻn vẹn một tờ báo trả công.  

 Chẳng bao lâu mẹ Khuê mắc bệnh. Bộ đồ thờ bằng đồng, mấy quyển sách của 

Khuê, vài cái quần áo còn lành của hai vợ chồng, lần lượt phải cầm bán để lấy tiền ăn 

uống và thuốc thang. Rồi bà cụ mất. 

 

Khuê bán nốt mấy mẫu ruộng để trả nợ và làm ma chay cho mẹ; rồi để Lan ở nhà, 

chàng ra tỉnh kiếm việc làm. 

Lan bây giờ đã có con. Mỗi tuần lễ, chiều thứ Bẩy Lan đã được cái vui bế con ra tựa 

cửa chờ chồng như ngày xưa nàng mong ước; nhưng Lan bây giờ nào có phải là Lan 

ngày xưa nữa đâu. Người thiếu nữ đẹp vui nay đã trở nên một thiếu phụ sồ sề, hốc hác, 

quần áo dơ dáy, tả tơi. 

Lan đã biết rằng tình yêu thương quý mến của Khuê đã chết từ lâu. Lan nhớ lắm, 

ngày hôm ấy thấy chồng mỏi mệt, nàng âu yếm giơ tay ra đón đỡ, nhưng Khuê hung tàn 

gạt mạnh tay nàng rồi cau mặt, sỗ sàng gắt: 
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“Xê ra, cho người ta đi!” 

Lại một hôm nữa, vì chuyện tiền nong hai vợ chồng cãi lộn. Trong khi tức giận Lan 

dọa mang con bỏ Khuê đi. Khuê chua chát cười gằn: 

“Ta thách đấy, muốn đi đâu cứ việc đi!” 

Mà Lan cũng biết rằng không đi đâu được thực!  Bây giờ Lan cứ để cho mình sống 

lạnh lùng, trông tháng ngày trôi qua, không chờ đợi, không ước mong; ngày này qua 

ngày khác, quanh quẩn trong những chuyện nợ nần, bận rộn vì phải đi vay tiền mượn 

gạo. 

Lan quen. Thỉnh thoảng nàng cũng biết cãi nhau bằng những câu thô bẩn tục tằn, 

hay ngồi lê la ở sân đình, bờ giếng, điềm nhiên vạch vú cho con bú, hay ăn chịu xu ốc, 

xu bánh đúc riêu. 

Rồi có khi hai ba tuần, Khuê không về nữa và khi về thế nào hai vợ chồng cũng lại 

cãi cọ nhau. 

Một hôm Lan lên giường nằm; chân nàng ruỗi thẳng, cả người nàng xưng to lên. 

Người láng giềng lấy cám hòa với cháo cho Lan ăn, nhưng ba hôm sau, không một 

lời giối giăng, Lan chết, cùng chết với đứa con nằm trên ngực mẹ, mồm hãy còn ngậm 

cái vú khô răn. 

Lan chết hai ngày rồi Khuê mới về. Khuê không khóc. 

Khuê bán nốt cái nhà và miếng vườn, mua cho Lan một cái áo quan thực đẹp, cắt 

mấy cái hoa râm bụt và hoa mào gà đặt trên phần mộ. Còn bao nhiêu tiền, chàng làm 

một bữa tiệc thực to, mời mấy người bạn cuối cùng đã giúp mình chôn cất vợ con. 

Sáng sớm hôm sau người ta thấy Khuê lủng lẳng dưới một cành cây mọc trước nhà. 

Cái cây đó, chàng vẫn một mực không cho người ta ngả xuống và chặt làm củi bán; có lẽ 

vì xưa kia, trong những ngày chung sống ban đầu, Lan và Khuê thường ngồi sánh vai ở 

dưới bóng râm cùng nhau thủ thỉ… 

 

Trần Văn Tuyên 

Saigon, 1967 
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Reality and Fantasy 

(Thực Và Mộng) 

 

Lan and Khuê walked hand in hand on the country road that snaked to no end between 

the expanded lush rice fields.  

The colors of their garments - white and pink - painted bright spots against the 

greenness of the paddies and the traditional brownish clothing worn by peasants in the 

fields. 

“Are we there yet, Khuê?" 

The question startled Khuê as his mind had drifted into a deep daydream while his 

eyes wandered aimlessly into the horizon. He turned to look at Lan who seemed tired yet 

still smiling and moving forward. 

“Dear, we're almost there." 

And he continued to mumble as a repenting mantra: 

“Almost there. Yes, almost there!  Just another three kilometers …." 

Khuê had warned Lan earlier that the road would be long; there would be no means 

of transportation, or trees for shade. Nevertheless, that had not deterred her; instead, she 

had lovingly insisted: 

“I'd love that even better. What can be more romantic than walking hand in hand on a 

gorgeous fall morning, among the simply idyllic landscape of the countryside?" 

The sun had moved higher. Tropic autumnal light had softened slightly, but some 

harshness still lingered. The mugginess of stagnant waters emanated from the fields. Not 

a single tree was in sight along the narrow road that kept winding endlessly into the 

horizon. 

When they got off the train earlier today, Lan was springing around like a gazelle, 

running after white butterflies that fluttered over the fields, and gathering blue and violet 

wild flowers from the green pasture along roadsides. Now, her footsteps had turned 
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uneven. The question "Are we there yet?" became more pressing while the smiles that 

followed it earlier began to gradually fade. 

 

Her hand in Khuê's hand grew heavier as her body leant closer and closer to his. 

This reminded Khuê of the responsibilities he had recently assumed: to support and 

protect Lan in the years to come and to build up for themselves a future where love and 

happiness prevail. 

Khuê blamed himself for having let Lan elope with him to a life of uncertainty and 

poverty, leaving behind an existence of wealth and luxury. 

Right after they had met, and up to the time she urged him to elope, Khuê had never 

failed to stress the fact how poor his family was. His father had died when he was very 

young and his widowed mother had continued to live a simple life in the village. He had 

repeatedly told her that life in the country would not be suitable for her nor would it 

provide her with the happiness she was seeking. Nonetheless, Lan had kept a deaf ear 

and discarded whatever he had tried to convey by saying to him: 

“You're being gaga. I need neither palaces nor fancy cars to be happy. As long as we 

love each other, that's all I want. You can go gather the woods for heat; I can work on a 

loom at home; we eat simple food, and we have each other. That'd be more than 

sufficient for us to be happy. All I need is true love inside a little thatch-roofed hut. As to 

fame and luxury, they are mere chimeras, just castles on the sand…" 

Then she babbled on and on, telling him how she would enjoy walks in the pastures 

on spring mornings; boat-rides on the pond where both of them would be wrapped in the 

fragrance of lotus flowers in summer evenings; and autumn evenings during which the 

couple would sit side by side to gaze at the moon-lit landscapes or the misty skies….  

Khuê had had enough experience in life to not handily believe in those puerile 

fantasies, but every time he had tried to pull Lan back to reality, she pretended to pout 

and said: 

“Don't you love me at all?"   

* * * 
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Lan's parents had set their mind on giving her in marriage to a man of fame and 

wealth. So when Lan kept urging him to make a move, Khuê took all his nerves and 

asked a matchmaker to approach Lan's family. Because of his inadequate background, 

Lan's parents coldly turned him down, stating they had already accepted the marriage 

offer of another party. 

Hence Lan suggested to Khuê to elope so they could fulfill their promise of love to 

each other.  

Khuê was so in love; his only desire was to spend his life with her. Sadly, having 

experienced disgrace and bitterness of being poor, Khuê understood his situation too well 

and was ready to sacrifice the love of his life. He had tried to explain to Lan how thorough 

she should ponder and weigh out consequences before making up her mind. 

Suddenly yesterday, she arrived to his place, wearing no jewels, no makeup, carrying 

with her just a small bag with a few simple clothes. She buried her face on his chest, 

sobbed, and wept a thousand tears. Without realizing how this whole situation had 

developed, Khuê wrote to his employer and submitted his resignation. 

 

This morning, they left the city on their way to his home village. Lan was chirpy and 

exuberant, anticipating a brand new life. Khuê, extremely anxious, extrapolated a harsh 

future in the horizon.  

The young couple followed a mossy narrow path leading through a leaning bamboo 

gate to the house. A tiny three-room thatched-roof house stood at one side of a small 

garden where grew a few stalks of corn and some yam. 

The whiff of mildew and earthy dampness that emanated in the air made Lan feels 

dizzy. She felt faint. Stars floated in front of her eyes and made it difficult to see the dim 

inside of the house under the low roof. 

Khuê tucked at Lan's arm to remind her of his mother’s presence. Lan startled as just 

coming out of a dream. She bowed her head and said a few words of greeting as she 

took a glance at the woman who would from now on be her mother. 
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The woman was in her sixties; she had a stern look on a sunburned face, just like 

any other ordinary peasant. Her clothes were worn and frayed. Lan felt totally awkward 

as the elder lady curtly replied:  

“The same to you." 

Abashed, Lan looked down at her feet that were covered with dust.  

She took a sigh of relief when the old lady rushed out to the kitchen to prepare a 

meal. She then had the chance to review the love-nest she would from now on be 

sharing with Khuê. 

The whole décor was of utterly simple poverty: a small table stood in front of an altar; 

two benches made of bamboo trunks that had over time turned dark and covered with 

dust and soot. In each of the next two rooms, stood a settee covered with a tattered 

woven mat of osier – both showed the decayed wood underneath. On the walls hung a 

cheap landscape painted in loud colors, alongside some pictures of farm animals -- 

chicken and cattle -- that must have been pinned there for long-past New Year 

decorations. Lan was so disappointed but realizing how Khuê was watching her as if 

trying to read her mind, she turned around and smiled: 

“We are going to fix all this and turn it into a lovely home, right?" 

Lan laid her body on the bed. She smelled the odor of mildew exalted from the 

bedding. She pulled up the mosquito net to let some fresh air in. Swarms of mosquitoes 

soared up and attacked her, so badly she had to pull down the net. Exhaustion took over 

and amid a sensation of disgust and oppressing muggy air, she passed out. 

 

When Lan opened her eyes the next morning, the bright sunlight outside covered the 

porch. She jumped out of bed and woke up Khuê. Together, they rearranged the furniture 

inside the house. They cleaned up the cobwebs and dusted the altar. They removed the 

pictures of farm animals. They plugged up holes in the walls, and joints at corners and 

cracks in the rooms. 

After the whole morning's hard work, Lan took a look around the house. She felt 

totally disheartened and pitiful. The house might now look cleaner, but the whole 

ensemble was still a décor of emptiness, disparity and plain poverty. 
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A few days later, Khuê took his bride for a visit to the neighborhood. Everywhere they 

went, Lan saw the same repetitive rice paddies, the same design of Buddhist pagodas, 

the same colors; from the landscape to the inhabitants, everything looked alike, the same 

monotonous expressions, shapes and colors... The whole environment exhausted Lan’s 

senses of taste and bored her even faster. And that was the end of their outings.  

 

Lan tried to help her mother-in-law do chores around the house. But the pails of pig 

feed were so heavy they made her trip left and right as she tried to take them out to the 

unpaved yard. The kitchen utensils were filthy, grimy or sticky with oil. The firewood had 

splinters everywhere; and Lan was not at all familiar with burning hays instead of coal or 

wood for cooking. The nosy and inquisitive stares villagers cast at her ripped her heart to 

pieces and made her realize this was not a place she could spend some time, let alone 

the rest of her life. 

In the beginning, the thought of returning home to her parents had crossed her mind. 

Such an idea soon died off when she tried to imagine her father's stern face, or the 

poking words of her siblings and friends, or the jokes in the neighborhood. She knew that 

nothing back there would be of help to make her life any easier. 

 

Sun and wind had now turned her lovely smooth hands dark-tanned and parched. 

Dirt and stains had soiled the clean and pure white clothes she had brought with her. 

Exhaustion and worries had now veiled her once beautiful face with a melancholic look. 

She could barely sleep at night. She startled at a slight barking of dogs or any little 

noise made by mice in the kitchen. She could barely eat those meals of brown rice that 

sometimes had sands and dust, accompanied by a few slices of fried tofu that flies had 

visited on and off, or some boiled watercress the stems of which were so hard to chew 

and swallow. 

Khuê empathized with her but there was nothing else he could do. Each time he 

looked at her diminished beauty and her impoverished appearance, he blamed himself 

silently. Thus to avoid seeing her miseries, he started to pay visits to old friends in the 

neighboring villages. 
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One day, his mother took him aside and asked: 

“Isn't she from a rich family?" 

“No, Mother," he lied. 

“Then why did you bring her home?  This kind of girl is useless, slow as snails. All 

day long they do nothing but sit idle like a statue of Buddha, or just take naps in bed. 

They can't be expected to work in the fields at harvest time. It's just a waste of food to 

feed them!" 

Several times already, Khuê had to ask his mother to stop nagging on Lan's account. 

Because of that, the relationship between his mother and Lan turned typically into that of 

whatever "in-laws” relationship had been for eons. They became foes. And so, each time 

she met someone in the village, Khuê's mother would complain about how Khuê 

pampered his wife and treated her above his mother. 

To earn some income, Khuê started to write articles for a couple of newspapers in 

the city. However, each printed article brought him merely a copy of the issue in which it 

was published.  

Not long after, his mother's health declined and took to the worse. From the set of 

candelabra on the ancestral altar, to some of Khuê's valuable books, to a few seldom 

worn clothes that he and Lan had saved for special occasions, all were gradually pawned 

for medicine and food expenses. Then the elder lady died. 

Khuê sold a few acres of field to pay off debts and the expenses of his mother's 

funeral. He decided to leave Lan home and head out to the city to find work. 

 

Lan had a child. And now each Saturday, she lived the dream she had dreamt long 

ago -- waiting at the porch with her child for her husband’s homecoming from work. But, 

the Lan of today was no longer the Lan of yesteryears. The attractive young lass had 

turned into an unkempt middle-aged woman whose face looked haggard, whose clothes 

were tattered and filthy. 

Lan realized the love Khuê once had for her had died somewhere along the passage 

of time. She remembered well one day, when seeing the tired look on her husband's 
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face, she tenderly reached out to touch him. Khuê's reaction was a brutal brushing her 

aside, and with a frown, he barked at her: 

“Get out of my way!" 

Another time, they had a spat about money. In frustration, Lan said something about 

taking the child and go away. Khuê laughed it off with irony: 

“Go ahead, I dare you. Go away, wherever you want." 

 

Indeed, Lan was fully aware there were no way and no place on earth for her to go!  

Thus she let her existence drift off aimlessly and forlorn, while watching the days and 

months pass by without expectations, or wishes, or desires – with the exception of 

worries about money, how to pay back debts, how to return the borrowed rice …..  

She had gotten used to this life. Now and then, she would also shout back at her 

husband with some rowdy vulgar words; she had gotten accustomed to pulling up her 

shirt and let her baby suckle in public places like the village square or by the common 

water well. She even bought a snack here and there on credit. 

Then, Khuê's weekly homecoming became less frequent. Even when he returned, all 

there was between them were merely arguments and disputes. 

 

One day Lan couldn’t stand up on her legs. She lay in bed, her legs stretched out, 

and her body all swollen. 

A neighbor brought her a bowl of rice porridge mixed with bran, but three days later, 

without saying a word, Lan died. So did the child whose body was lying on top of hers, 

whose mouth was still holding on to his mother’s dried up nipple. 

Khuê did not return home until two days later. He did not cry.  

He sold off the old house and its garden. He buried her in the most beautiful casket 

he could afford. He made her a bouquet of hibiscus and cockscomb flowers and laid it on 

her grave.  

With the remainder of the money, he ordered a huge meal to treat those neighboring 

friends who had helped him bury his wife and child. 
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The next morning, villagers found Khuê hanging from the old tree in front of his 

house.  

He had for many years refused to chop the tree down and sell it for burning wood. 

Perhaps, because in the initial days of their life together, he and Lan used to sit closed to 

each other under its lovely shade, whispering vows of eternal love … 

 

(Translated from "Thực và Mộng", chapter 8 of “Người Khách Lạ“, a collection of short 

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

 


