
THA HÐ÷NG 
TÆp truyŒn ng¡n cûa Ngô Du Trung 
Làng Væn xuÃt bän và phát hành, tháng 9 næm 1994 
 
ñ†c Tha HÜÖng cûa Ngô Du Trung 
Ti‹u ñæng 

 

TÆp này gÒm mÜ©i truyŒn. Tha HÜÖng là 
truyŒn hay nhÃt. 

ñ†c truyŒn cûa Ngô Du Trung, tôi nhÆn thÃy 
có khi truyŒn ng¡n hay là nh© ª nh»ng cái nho 
nhÕ. Có khi là m¶t k‰t thúc bÃt ng©, có khi là 
m¶t š tÜªng ng¶ nghïnh, có khi là m¶t câu nói 
thú vÎ... Væn cûa Ngô Du Trung vui, dí dÕm, có 
khi cÛng táo båo, làm dáng, nhÜng chÌ vØa 
phäi. Ngô Du trung cÛng châm bi‰m, nhÜng 
không cay Ç¶c. Là vì ông nói rõ ra. Châm bi‰m 
mà cay Ç¶c là châm bi‰m mà không nói rõ ra. 

TruyŒn Tha HÜÖng k‹ låi câu chuyŒn g¥p g« 
gi»a m¶t ông già ngÜ©i ViŒt ÇÎnh cÜ tåi MÏ tình 
c© g¥p m¶t ngÜ©i tài x‰ xe bušt cÛng ngÜ©i 
ViŒt. Hai ngÜ©i nói chuyŒn v§i nhau, t¿ nhiên 
cäm thÃy gÀn gûi, thân thi‰t. Tác giä dùng lÓi væn ÇÓi thoåi dÅn d¡t câu 
chuyŒn, nhÜng không låm døng. ñây, m©i các bån Ç†c Çoån mª ÇÀu: 

"...ngÜ©i khách già cuÓi xuÓng, lÀn tØng bÜ§c thÆn tr†ng bÜ§c vào xe. SÖn 
l¥ng lë ngÒi ch©. Bàn tay ngÜ©i khách run run, s© soång, lÀn mò trên thanh 
s¡t tròn d†c theo lÓi vào. Lên h‰t ba b¿c cÃp, ÇÙng h£n vào trong xe rÒi, 
ngÜ©i khách b¡t ÇÀu cho tay vào túi áo løc tìm vÆt gì Çó. 

SÖn cÃt ti‰ng chào: 
"Chào cø." 
"Hä?" 
NgÜ©i khách già sºng sÓt, bàn tay dØng låi nÖi mép túi, ngÜ§c m¡t nhìn 

SÖn dò xét. SÖn cÜ©i, lÆp låi: 
"Chào cø." 
NgÜ©i khách ngÆp ngØng: 
"Ông là ngÜ©i ViŒt Nam?" 
"Vâng, thÜa cø. Cháu là ngÜ©i ViŒt Nam."... 



RÒi hai ngÜ©i tha hÜÖng, m¶t già m¶t trÈ, nói v§i nhau Çû chuyŒn. 
ChuyŒn xÙ mình, chuyŒn xÙ ngÜ©i. ChuyŒn nào cÛng buÒn. Ông già k‹ 
chuyŒn cô ÇÖn cûa ông; ngÜ©i tài x‰ trÈ nói "cha mË cháu cÛng vÆy". Khi xe 
t§i b‰n: 

"Ông cø quay lÜng bÜ§c Çi. SÖn ngÒi yên n§i tay lái nhìn theo dáng ngÜ©i 
nhÕ nh¡n, gÀy y‰u cûa ông cø låc lõng gi»a Çám ngÜ©i bän xÙ to l§n kŠnh 
càng. BÜ§c Çi cûa ông cø hÖi xiêu; thÌnh thoäng ông dØng låi ngÜ§c m¡t dò 
tìm v§i m¶t vÈ ngÖ ngác. BÃt ch®t SÖn thÃy lòng chùng xuÓng, buÒn bã lå 
thÜ©ng." 

Câu chuyŒn chÃm dÙt ª Çó. Tôi Ç†c låi m¶t lÀn n»a. Không tìm thêm 
ÇÜ®c ÇiŠu gì Ç¥c s¡c. NhÜng vÅn thÃy hay. Có lë chÌ vì tôi cÛng cäm thÃy 
buÒn nhÜ cø già, nhÜ ngÜ©i thanh niên kia. Trong cänh tha hÜÖng, không 
ch¡c ai cÛng có cäm nghï tha hÜÖng. Nh»ng ngÜ©i không ÇÜ®c sÓng trên quê 
cha ÇÃt t°, chÌ thÃy ÇÒng ÇiŒu v§i nhau, khi còn cäm thÃy mình là tha hÜÖng. 

 
Ÿ trên là truyŒn hay nhÃt toàn tÆp. Sau Çây là truyŒn ÇÀu: NhÜ NÜ§c 

Trong NguÒn. 
ñ†c xong truyŒn này, tôi nh§ låi truyŒn Anh Phäi SÓng cûa Khái HÜng 

vi‰t chung v§i NhÃt Linh th©i tiŠn chi‰n. Hai truyŒn chÎ giÓnh nhau ª Çi‹m 
k‰t thúc: Trong Anh Phäi SÓng, ngÜ©i v® chÎu ch‰t chìm Ç‹ chÒng sÓng nuÓi 
con; trong NhÜ NÜ§c Trong NguÒn, ngÜ©i mË chÎu ch‰t Ç‹ cho ÇÙa con gái 
nhÕ ÇÜ®c sÓng, tìm sang ÇÃt t¿ do. 

Ngô Du Trung d¿ng chuyŒn và k‰t thúc thÆt ra cÛng không hay gì hÖn 
Khái HÜng và NhÃt Linh. NhÜng tôi cÙ Çinh ninh r¢ng ÇÜá bé gái mÜ©i tu°i 
Çang bám vào cái thùng nh¿a gi»a gi»a vùng bi‹n ba Çào kia, phäi ÇÜ®c 
sÓng, sau s¿ ky sinh cûa ngÜ©i mË. Cái gì Çã khi‰n cho tôi phäi tin nhÜ vÆy? 
Có lë chÌ vì ÇÙa bé kia là niŠm hy v†ng chung cûa m†i ngÜ©i Çã bÕ nÜ§c ra 
Çi tìm t¿ do. Nó không sÓng thì vô lš quá! 

Tôi cäm thÃy Ngô Du Trung ngày nay may m¡n hÖn Khái HÜng và NhÃt 
Linh ngày trÜ§c nhiŠu. Ông vi‰t truyŒn, hÜ cÃu trong tâm v†ng chung cûa 
Ç¶c giä; hai vÎ tiŠn bÓi kia hÜ cÃu cho m¶t câu chuyŒn riêng. 

NhÜng khi Ç†c xong truyŒn thÙ hai, TruyŒn Tình K‹ Låi, tôi låi có cái nhìn 
khác vŠ tài Vi‰t cûa Ngô Du Trung. V§i truyŒn trÜ§c, tôi nghï là anh "may 
m¡n". NhÜng v§i truyŒn sau, tôi nghï là anh "vi‰t giÕi". Tôi vÅn thÜ©ng nhÆn 
ÇÎnh r¢ng nhà væn nào có th‹ vi‰t vŠ cách vi‰t cûa mình, thì vi‰t giÕi. Mª ÇÀu 
TruyŒn Tình K‹ Låi, Ngô Du Trung k‹ r¢ng anh Ç°i qua vi‰t  truyŒn tình là 
do ngÜ©i anh "xúi". RÒi cuÓi truyŒn, sau mÃy hàng biŒn luÆn vì sao anh 
không cho hai nhân vÆt trong truyŒn "ly" sau bao nhiêu tr¡c trª, mà låi "h®p", 
anh vi‰t: 



"Cho nên tôi Ç‹ vÆy. H† b¡t ÇÀu yêu nhau khi còn thÖ và gi» ÇÜ®c tình 
yêu Çó qua bao nhiêu b‹ dâu cûa Ç©i sÓng, h† xÙng Çáng ÇÜ®c hÜªng hånh 
phúc. Không nên nhÜ vÆy sao?" 

Tôi ÇÒng š v§i Ngô Du Trung. RÃt nên nhÜ vÆy. Và tôi còn nghï thêm, tåi 
sao låi cÙ phäi dùng nh»ng k‰t thúc "không có hÆu" Ç‹ làm cho cu¶c Ç©i 
thêm bi thäm? HÖn n»a, vi‰t truyŒn mà k‰t thúc "có hÆu" chÜa ch¡c Çã dÍ 
hÖn k‰t thúc "không có hÆu". 

 
Còn låi  7 truyŒn. Trong bäy truyŒn này có hai truyŒn vØa bi vØa hài; 5 

truyŒn kia ÇŠu là truyŒn buÒn. 
TruyŒn bi hài cûa Ngô Du Trung (Khúc Ru¶t Ÿ Xa và Làm ñËp) bi ít hài 

nhiŠu:  
- M¶t gia Çình n† (trong nÜ§c) ham tiŠn gä con gái cho m¶t anh chàng 

ViŒt kiŠu sª khanh, cuÓi cùng Çi kiŒn công an Ç‹ nghe nói "cái th¢ng Çó hiŒn 
Çang trÓn ª MÏ, chúng tôi không có cách nào b¡t nó vŠ Çây cho cø ÇÜ®c." 

- M¶t ông chÒng tÓn tiŠn cho v® Çi sºa s¡c ÇËp, rÒi ân hÆn, vì bà v® cÙ 
"anh khéo khéo coi chØng Çøng cái mÛi cûa em", và hay bÕ nhà Çi chÖi 
không chÎu nÃu cÖm. 

 
Næm truyŒn buÒn cûa Ngô Du Trung (NhÆt Kš, Sang Sông, Ông Bån H.O, 

ThÜ Nhà, Cõi Phúc) cÛng rÃt buÒn nhÜng không thäm. Vì tÃt cä không thu¶c 
loåi buÒn Çi vào ngÕ cøt. Nhân vÆt "chÎu buÒn" vÅn có lÓi thoát cho mình. 
Hình nhÜ Ngô Du rung không muÓn tåo b‰t t¡c cho nhân vÆt cûa mình. 
Ngay nhÜ nhân vÆt chính trong NhÆt Kš, m¶t ngÜ©i r§t thanh l†c ª tråi tœ nån 
phäi quy‰t ÇÎnh t¿ thiêu, cÛng không Çi vào b‰ t¡c. Anh ch‰t Ç‹ Çánh thÙc 
lÜÖng tri nhân loåi. Cái ch‰t cûa anh không phäi là m¶t b‰ t¡c. 

 
Ngôn tØ cûa Ngô Du Trung trÈ trung; cách vi‰t cûa anh dí dÕm. Chúng ta 

së g¥p nh»ng ch» nhÜ "h‰t bi‰t", "lãng mån chè tàu"... Và së g¥p nh»ng mÄu 
dí dÕm nhÜ "... khi cô thÜ kš MÏ hÕi Luân ÇiŠu gì Çó, chàng không hi‹u rõ 
mà ch£ng bi‰t làm sao Çành Çáp bØa "yes". Cô thÜ kš trÓ m¡t ra nhìn. Luân 
v¶i vàng ch»a låi "no". LÀn này thì cô thÜ kš tr®n m¡t lên, x£ng gi†ng: 
"What?". Luân thÃy không xong bèn bÕ ra ngoài."◘ 


