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Mẹ tôi trước đây có một người bạn trai tên là Glen Baxter. Lúc đó vào năm 1961. Chúng tôi - mẹ 

và tôi – đang sống trong một căn nhà nhỏ cha tôi để lại nằm phía trên Dương Giang, gần Victory, 

Montana, phía tây Great falls. Vào lúc đó, mẹ mới ba mươi mốt. Tôi mười ba. Clen Baxter tuổi 

vào khoảng giữa hai chúng tôi, nhưng tôi không biết chắc là bao nhiêu.  

 Thời đó chúng tôi đang sống nhờ tiền bảo hiểm nhân thọ của cha tôi, mẹ đang làm việc 

bán thời gian, hầu bàn ở tận trên Great Falls, và mẹ thường đến các quán ba vào buổỉ chiều, 

chính là nơi tôi biết mẹ đã gặp Glen Baxter. Đôi khi ông đi về với mẹ và ở lại qua đêm trong 

phòng của bà, hay bà từ trên phố gọi về cho biết bà ở lại với ông trong một căn nhà nhỏ trên 

đường Lewis cạnh sân GN. Mỗi lần như thế, bà cho tôi số điện thoại của ông, nhưng tôi không 

bao giờ gọi. Tôi nghĩ có lẽ mẹ nghĩ rằng việc bà đang làm là kinh khủng, nhưng bà không thể 

cưỡng được. Mẹ trẻ, và tôi ngay từ thời đó cũng biết điều đó.  

Glen Baxter là một người cộng sản, thích đi săn, đó là hai điều ông ta vẫn ưa nói. Gà lôi. 

Vịt. Nai. Ông nói ông giết sạch. Ông đã đến Việt Nam ngay từ thời đó, và khi ở trong nhà của 

chúng tôi, ông thường nói về chuyện bắn thú ở nơi đó – những con khỉ và con vẹt xinh đẹp – 

dùng súng quân sự chỉ cho chuyện săn bắn. Chúng tôi lúc đó chưa biết Việt Nam là gì, và Glen, 

khi nói về nơi đó, chỉ gọi đó là miền “viễn đông”. Bây giờ tôi nghĩ rằng ông hẳn phải làm việc 



cho CIA, và bị vỡ mộng vì điều gì đó ông thấy được hay khám phá ra và bị sa thải, nhưng chúng 

tơi chẳng bận tâm một chuyện như vậy. Ông là người cao lớn, mắt đen, tóc đen và dày, và 

thường vui tính. Theo ông nói, ông đã học đại học đến nửa đường tại Peoria, Illinois, là nơi ông 

lớn lên. Nhưng khi lui tới với chúng tôi, ông làm việc ở những trang trại lúa mạch, là công nhân 

đào mương. Vào mùa đông, ông không đi làm, ngồi ở những quán rượu với những phụ nữ như 

mẹ tôi, những người có việc làm và có tiền. Cách sống như thế cũng chẳng có gì lạ ở Montana.  

 Chuyện tôi muốn giải thích xảy ra vào tháng mười một. Chúng tôi lâu lắm rồi không gặp 

Glenb Baxter. Đến cả hai tháng. Mẹ tôi quen những người khác, nhưng hầu hết mọi ngày, mẹ đi 

làm, về nhà và ở trong nhà uống bia và xem truyền hình trong phòng ngủ. Có một lần tôi hỏi 

thăm về Glen, bà chỉ nói bà chẳng biết ông ở đâu, nên tôi đoán có lẽ họ đã xung đột, và ông đã 

bay về Illinois hay Massachusetts, nơi ông nói có bà con thân thích. Tôi phải nói tôi ưa ông. Ông 

luôn luôn có chuyên gì đó trong đầu. Ông là một người lao động và cũng là một người cộng sản, 

và ông thích nói rằng đất nước này đang bị nhiễm độc bởi nguời giàu, và những người mạnh mẽ 

phải xây dựng lại cuộc sống cho đất nước, và tôi thích quan điểm này vì cha tôi cũng là một 

người lao động, nhờ thế chúng tôi có một căn nhà để sống và tiền để chi dùng. Cũng đúng lúc đó 

tôi đã đấu được vài trận quyền Anh - chỉ với một vài thanh niên trong thành phố cùng với một 

người da đỏ từ Choteau – và nhờ thế quen một số bạn gái. Tôi chẳng muốn mẹ có nhà buổi tối 

thường xuyên lắm, nên cứ ước gì Glen Baxter trở lại, hay một người khác sẽ đến và vui chơi với 

bà ở một nơi nào khác. 

Vào hai giờ chiều một ngày thứ bảy, Glen lái xe vào sân nhà chúng tôi. Ông có một chiếc 

Harley Davidson lớn màu nâu mà ông chạy gần suốt năm, trong bộ áo quần của người làm công 

tac thủy nông màu đen và đỏ và một chiếc mũ chơi baseball đội ngược. Nhưng lần này ông lại 

xe, một chiếc Nash Ambassador màu xanh dương. Mẹ và tôi đứng ngoài thềm nhà khi ông 

ngừng xe bên trong những cây olive cha tôi trước đây trồng làm một vòng rào trú ẩn, trên mặt 

mẹ có một vẻ chẳng mấy hào hứng. Trời lúc đó bắt đầu lạnh dữ. Tuyết đã bắt đầu đổ xuống vùng 

Fairfield Bench, cho dù hôm đó gió luồng thổi phần phật, và có thể đã vào mùa xuân, dù rằng 

bầu trời phía trên đang chuyển qua những đám mây màu xanh và màu bạc của mùa đông.  

“Lâu rồi tụi này không thấy anh đâu cả, phải không?” Mẹ nói, giọng lạnh lùng. 

“Cô em chậm lớn của anh chết,” Glen nói, ông đứng ở cửa chiếc xe cũ của mình. Ông 

mặc chiếc áo khoác VFW màu cam và đi đôi giày vải mà chúng tôi gọi là giày wino, trước đây 

tôi chẳng thấy ông mang bao giờ. Ông xem chừng đang cao hứng. “Gia đình chôn cô bé gần nhà 

ở Florida”.  

 “Chỗ đó tốt đấy,” mẹ nói, giọng như thể ân hận chuyện gì đó. 

 “Anh muốn đưa cháu đi săn hôm nay, Aileen ạ,” Glen nói. “Bây giờ dưới hồ đang có 

ngỗng trời. Nhưng mình phải đi ngay, nếu không ngày mai chúng sẽ bay đi Idaho”.  

 “Nó chẳng muốn đi đâu,” mẹ nói. 

 “Có chứ, con muốn,” tôi nói và nhìn mẹ. 

Mẹ nhíu mày nhìn tôi: “Tại sao con thích?” 

 “Tại sao phải có lý do,” Glen Baxter hỏi và cười. 



 “Em muốn nó phải có một lý do, đó là tại sao,” Mẹ nhìn tôi trông lạ lùng. “Mẹ nghĩ ông 

Glen này đang say, Les ạ”. 

 “Không, anh có uống đâu,” Glen nói, đó là điều bao giờ cũng khó tin. Ông nhìn cả hai mẹ 

con chúng tôi, và mẹ cắn nhẹ một bên môi dưới và nhìn tôi trong cách làm cho tôi nghĩ rằng mẹ 

nghĩ rằng có điều gì đó không thực ở đây, và bà chẳng ưa chuyện này tí nào. Bả rất đẹp, dù rằng 

khi giận, nét mặt bà đanh lại, và bớt đẹp đi nhiều. “Được rồi, tôi chẳng quan tâm”. Bà nói giữa 

thinh không như chẳng nói với ai. “Săn bắn, giết, bằm xác. Cha của con cũng làm như thế”. Bà 

quay lưng đi vào bên trong.  

 “Tại sao em không đi với tụi anh, Aileen,” Glen vẫn tươi cười, vẻ hài lòng. 

 “Để làm gì?” mẹ hỏi. Bà đứng lại và rút ra báo thuốc từ túi áo và đặt một điếu thuốc lên 

môi.  

 “Rất đáng xem”. 

 “Xem thú vật chết ư?” mẹ hỏi. 

 “Những con ngỗng này từ Siberia, Aileen,” Glen giải thích. “Chúng chẳng giống những 

con ngỗng thường. Có lẽ anh sẽ mời em và cháu đi ăn tối sau đó. Em nghĩ sao?” 

 “Mời ăn trả bằng cái gì đây?” mẹ tôi hỏi. Thú thật, tại sao mẹ lại có vẻ ghét ông đến thế. 

Tôi đã tưởng mẹ hẳn phải vui khi gặp lại ông. Thế nhưng mẹ đột nhiên trông oán ghét bất cứ thứ 

gì liên quan đến ông.  

 “Anh có chút tiền đây,” Glen nói. “Để cho anh chi tiền này cho một thiếu nữ xinh đẹp 

đêm nay”. 

 “Nếu anh kiếm ra được người nào đó thì quả thật anh còn may mắn,” mẹ lại nói, quay về 

hướng chiếc cửa chính. 

 “Anh tìm ra rồi,” Glen Baxter nói. Nhưng cánh cửa đóng sầm, nên ông nhìn tôi một cái 

nhìn nay tôi nghĩ là tuyệt vọng, cho dù tôi chẳng thấy có cách nào để làm thay đổi được gì. 

 

 

Mẹ ngồi băng sau trong chiếc xe Nash của Glen, bà nhìn qua cửa sổ khi xe chạy. Cây 

súng hai nòng của tôi nằm ở chiếc ghế giữa chúng tôi, bên cạnh cái bơm Bỉ của Glen, mà ông đã 

lắp năm viên đạn trong trường hợp, theo ông, ông thấy có gì đó bên đường mà ông muốn bắn. 

Trước đây tôi đã đi săn thỏ, và cũng đã bẩy được các con chim mỏ đỏ và các loại chim khác, 

nhưng chưa từng đi săn thực sự như bây giờ, một chuyến đi đến một nơi nào đó, và làm chuyện 

này một cách có chuẩn bị. Cho nên tôi thấy hào hứng. Tôi có cảm giác là một chuyện gì quan 

trọng sắp xảy ra cho tôi, và đây là một ngày tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ. 

Mẹ tôi chẳng nói gì trong một lúc lâu, và tôi cũng thế. Chúng tôi lái băng qua Great Falls 

và ra đầu bên kia về hướng Fort Benton, nơi này nằm trên một dãi đất hẹp xuyên qua thung lũng, 

là nơi người ta trồng lúa mạch.  

“Ngỗng kết bạn với nhau cả đời,” mẹ nói, có lẽ trong cơn buồn nản, khi chúng tôi đang 

chạy xe. “Em hy vọng anh biết chuyện đó. Chúng là loại chim đặc biệt”. 

“Anh biết điều đó,” Glen ngồi ở băng trên nói. “Anh quí trọng loại chim này”. 

“Thế anh đi đâu ba tháng nay?” mẹ hỏi. “Em chỉ tò mò thôi”. 



“Anh ở trong vùng Big Hole một thời gian,” Glen nói. “Sau đó anh đến Douglas, 

Wyoming”. 

“Anh tính làm gì ở đó?” mẹ lại hỏi. 

“Anh muốn kiếm việc làm, nhưng không ra”.  

“Em đang tính đi học college,” mẹ chợt nói. Và đây là điều tôi chưa từng nghe. Tôi quay  

nhìn mẹ, nhưng mẹ đang nhìn qua cửa sổ và không thấy tôi đang nhìn bà. 

“Anh từng biết tiếng Pháp,” Glen nói. “Rose là màu hồng. Rouge là màu đỏ”. Ông nhìn 

tôi và cười. “Anh nghĩ đó là một ý hay đấy, Aileen. Thế khi nào em bắt đầu?” 

“Em không muốn Les nghĩ rằng nó được nuôi dưỡng bởi những người điên khùng trong 

suốt đời nó”, mẹ nói. 

“Les cũng phải tự lo,” Glen nói. 

“Sau khi em tự lo, nó cũng sẽ tự lo”. 

“Cháu nghĩ gì về chuyện đó, Les,” Glen hỏi và cười. 

“Nó nói cũng được thôi,” mẹ đáp. 

“Cũng được thôi,” tôi nói. 

Nơi Glen Baxter đưa chúng tôi đến là một cánh đồng cỏ cao, bằng phẳng, dành cho lúa 

mạch, có nhũng ngọn núi cao, chất ngất ở phía đông, có những ngọn đồi thấp xẻ ở giữa. Tôi còn 

nhớ, đó là một ngày bầu trời xanh, và nhìn ra xa phía dưới có thể thấy thị trấn nhỏ Floweree và 

con đường xa lộ tiểu bang chạy ngang qua đó đi về hướng Fort Benton và môt con đường cao. 

Chúng tôi lái xe lên tận trên cao của cánh đồng cỏ, chạy trên một con đường bùn lầy bụi bặm hai 

bên được rào lại, và sau khi xe chạy được ba dặm thi Glen ngừng xe. 

“Tới rồi,” ông nói, nhin mẹ tôi trong tấm kính chiếu hậu. “Em không nghĩ ở đây có gì cả 

phải không?”.  

“Mình đến đây,” mẹ nói. “Anh đã đưa tụi này đến đây”. 

“Nhưng em sẽ hài lòng,” Glen nói, và tôi trông ông có vẻ tự tin. Tôi cũng nhin quanh, 

nhưng chẳng thấy gì. Không có nước, không cây cối, không có gì để có thể nghĩ đây là một nơi 

săn bắn tốt. Chỉ có đất hoang. “Có một cái hồ lớn ngoài kia, Les,” Glen nói. “Ở đây cháu không 

thể thấy gì cả vì nơi đây thấp. Nhưng ngỗng trời ở cả ngoài kia. Rồi cháu sẽ thấy”.   

 “Nơi này giống như mặt trăng, em nhận thấy như thế,” mẹ nói, “nó còn tệ hơn thế nữa”. 

Bà đứng nhìn ra khoảng đất trồng lúa mạch bằng phẳng và khoanh lại như thể mẹ thực sự có thể 

thấy đặc biệt một cái gì đó và muốn biết tìm hiểu thêm. “Làm sao anh kiếm ra được chỗ này?” 

 “Anh đến đây một lần vào mùa lúa mạch,” Glen nói. 

 “Chắc là người chủ ở đây bảo anh cứ trở lại và đi săn bất cứ lúc nào anh thích và mang 

đến đây bất cứ ai anh muốn. Đến một lần thì đến mọi lần. Phải không?” 

 “Không ai được quyền làm chủ đất đai,” Glen nói. “Ai cũng phải được sử dụng nó”.  

“Les, Glen đang đi vào đất của người ta,” mẹ nói. “Mẹ muốn con biết điều đó, bởi vì làm 

thế là phạm pháp và luật pháp sẽ bắt con về chuyện đó. Nếu bây giờ con đã là ngưòi lớn, chắc 

chắn con phải chịu hậu quả của việc con làm”.  

 “Chẳng phải thế,” Glen Baxter nói, ông buồn nản nhìn qua tay lái ngó ra ngoài con đường 

bùn lầy chạy đến núi. Dù về phần tôi, tôi biết quả đúng như thế, nhưng tôi chẳng màng. Tôi 



chẳng bận tâm tới bất cứ chuyện gì vào lúc đó ngoài chuyện được thấy ngỗng trời bay qua đầu 

tôi và tôi bắn được chúng. 

 “Thế thôi, chắc chắn em sẽ không đi ra ngoài đó,” mẹ nói. “Em thích thành phố hơn, vả 

lại em cũng đã có đủ chuyện rắc rối rồi”.  

 “Cũng được thôi,” Glen nói. “Khi mấy con ngỗng bay lên em sẽ được thấy chúng. Anh 

chỉ muốn thế thôi. Les và anh sẽ đi bắn chúng, phải không Les?”. 

 “Vâng,” tôi nói, và tôi đặt tay vào cây súng của tôi, chính là cây súng của cha trước đây, 

nó nặng như đá.  

“Thế thì mình đi,” Glen nói, “nếu không thì trời tối mất”. 

 Chúng tôi ra khỏi xe, mang theo súng của mình. Glen cởi đôi giày vải và đi vào đôi giày 

lội nước màu đen ông lấy từ thùng xe. Rồi chúng tôi băng qua hàng rào kẽm gai và tiến bước vào 

cánh đồng cao phía trước, không nhắm hướng nhất định. Tôi nhìn lại mẹ ở đàng sau khi chúng 

tôi đi chưa xa, nhưng tôi chỉ có thể thấy phía trên đỉnh đầu đen và nhỏ của mẹ, nằm thấp ở băng 

ghế sau của chiếc xe Nash, nhìn ra bên ngoài và suy nghĩ những gì tôi không thể biết được.  

 

Trên con đường đi đến hồ, Glen bắt đầu nói chuyện với tôi. Tơi chưa bao giờ ở một mình 

với ông, và cũng chẳng biết gì nhiều về ông ngoài những gì mẹ nói – ông uống nhiều, và có 

những lúc ông là người dễ thương nhất mẹ từng biết trên đời và một ngày nào đó, một phụ nữ sẽ 

nhân ông làm chồng, nhưng mẹ không nghĩ người đàn bà đó là mẹ. Khi chúng tôi vừa đi vừa nói 

chuyện, Glen nói ông ước gì đã học xong đại học, nhưng bây giờ thì quá trễ, và đầu óc của ông 

đã quá già. Ông nói ông thích “vùng viễn đông” lắm, người ở đó biết cách cư xử với nhau, và 

một ngày nào đó ông sẽ trở lại nơi đó, nhưng lúc này thì chưa được. Ông cũng nói ông muốn 

sống ở nước Nga một thời gian, và nói đến tên một vài ngưòi đã đến nơi đó, những tên mà tôi 

chẳng biết. Ông nói lúc đầu thì phải khó khăn, bởi vì nơi đó rất khác, nhưng chắc chắn chẳng bao 

lâu ai cũng sẽ thấy thích thú và rồi chẳng còn muốn sống ở nơi nào khác nữa, và người Nga đối 

xử ngưòi Mỹ đến nước của mình sống như vua chúa. Ông nói bây giờ ở đâu cũng có người cộng 

sản. Mình không biết người ta, nhưng họ ở đó. Montana có nhiều người, và ông liên lạc với tất 

cả những người này. Ông nói rằng người cộng sản bao giờ cũng bị đe dọa và ông phải luôn luôn 

tìm cách bảo vệ lấy thân. Và khi nói thế, ông kéo ngược chiếc áo VFW khoác ngoài để cho tôi 

thấy cái báng súng lục ông nhét vào dưới chiếc áo sát với da. “Có những người hiện đang tìm 

cách giết tôi,” ông nói, “và nếu tôi thấy cần phải giết người thì tôi cũng phải giết mà thôi”. 

Chúng tôi tiếp tục đi. Rồi một lúc, ôhg nói: “Tôi không nghĩ biết cháu nhiều lắm, Les, nhưng tôi 

muốn tìm hiểu. Cháu thích làm gì?” 

 “Tôi muốn đánh quyền Anh”, Tôi nói. “Cha tôi cũng thế. Tôi biết chuyện đó cũng hay”. 

 “Tôi nghĩ cháu cũng phải tự bảo vệ thân mình,” Glen nói. 

“Tôi biết phải làm gì,” tôi nói. 

 “Cháu có thích xem TV không,” Glen hỏi và cười. 

“Cũng ít thôi”.  

 “Tôi rất khoái,” Glen nói. “Tôi có thể xem TV mà không cần ăn uống gì nếu tôi có máy”. 



 Tôi nhìn thẳng ra phía trước một vùng cây xanh trên cao nhô lên ở cạnh cánh đồng được 

khoanh lại, hy vọng được thấy cái hồ mà Glen nói nằm ở đó. Có một không khí mát lạnh và một 

mùi ngọt ngào mà tôi nghĩ có thể là nơi chúng tôi đang đi tới, nhưng tôi chẳng thấy được nó. Tôi 

hỏi: “Chúng ta săn những con ngỗng này cách nào đây?” 

`”Chẳng khó gì,” Glen nói. “Chuyến đi săn này thực ra cũng chẳng phải là đi săn. Chi là 

chuyện bắn. Nó như thế đó. Ở Illinois, ngưòi ta đào lỗ trong mặt đất để ẩn và đặt ra miếng mồi 

của mình. Rồi ngỗng đến, lui tới mãi. Nhưng chúng ta không có thì giờ làm chuyện đó ở đây”. 

Ông nhìn tôi. Mình phải chắc điều này trong lần đầu đến đây”. 

 “Làm sao ông biết hiện giờ chúng ở đâu?” tôi hỏi. Và tôi nhìn mông lung ra rặng núi 

Highwood Mountains cách đó cả hai mươi dặm, một nửa chìm trong tuyết và một nửa màu xanh 

đen ở phía dưới núi. Tôi có thể thấy thị trấn Floweree, nhìn xấu xí, lờ mờ từ xa. Một bảng hiệu 

tiệm rượu màu đỏ chiếu lên. Một chiếc xe chạy chậm ra khỏi những căn nhà rãi rác trong vùng.  

 “Chúng luôn luôn đến ngày một tháng mười một,” Glen nói.  

 “Chúng ta có định luộc chúng hay không”. 

 “Như thế thì sao?” Glen hỏi. 

 “Không, chẳng sao cả”. 

 “Thế thì chúng ta sẽ không làm thế,” ông nói. 

Chúng tôi đi một quãng, chẳng nói chuyện gì. Có một lần tôi quay lại nhìn chiếc Nash 

nằm xa và nhỏ trong khoảng cách mặt bằng này. Tôi không thể thấy được mẹ, và tôi nghĩ mẹ hẳn 

phải vặn radio và ngủ, là điều bà thường làm, để cho nghe suốt dêm trong phòng ngủ. Đàng sau 

chiếc xe, mặt trời đang xuống gần những rặng núi uốn tròn ở phía tây nam, và tôi biết rằng khi 

trời tắt hẳn sẽ khá lạnh. Tơi ước gì mẹ đã quyết định đi với chúng tôi, và trong một lúc tôi chợt 

nghĩ ra rằng mình thực biết mẹ quá ít.  

 Glen đi với tôi thêm một phần tư dặm đường nữa, băng qua một hàng rào kẽm gai khác là 

nơi bụi cây xô đang mọc, và rồi đi khoảng một trăm mét băng qua đồng cỏ lúa mạch và bụi cây 

đại kích cho đến khi thấy mặt đất đi lên và hình thành một hố cát dài quanh đồi do một chủ nông 

trại nào đó xây nên để chống gió. Và tôi nhận ra có cái hồ ở ngay phía trước. Tôi có thể nghe 

tiếng còi xe inh ỏi và tiếng chó sủa đâu đó trên con đường của thị trấn phía dưới, gió dường như 

đang di chuyển, và vào lúc đó và sau đó nữa, tôi chỉ còn nghe được duy nhất tiếng của đàn 

ngỗng. Trong âm thanh của chúng thì quả có nhiều ngỗng trời, cho dù tôi vẫn chưa thấy được 

con nào cả. Tôi đứng yên và lắng nghe tiếng kêu chát chúa, một âm thanh tôi chưa từng nghe gần 

như thế, một âm thanh có kích thước của nó – cho dù nó không lớn. Một âm thanh có nghĩa là có 

nhiều con, làm cho ngực của ta căng lên và đôi vai cứng lại vì hồi hộp. Đó là một âm thanh làm 

cho ta cảm thấy tách rời với nó và tất cả mọi thứ, như thể mình chẳng là gì trong cảnh tượng 

mênh mông chung quanh.  

 “Cháu có nghe chúng hát hay không?” Glen hỏi tôi. Ông đưa tay lên bảo tôi đứng yên. 

Và cả hai chúng tôi lắng nghe. “Như thế này, cháu nghĩ là có bao nhiêu con, Les?” 

“Cả  trăm,” tôi đáp. “Hơn trăm”. 

“Năm ngàn,” Glen nói. “Khi thấy chúng, cháu không thề tưởng được đâu. Đi xem nào”. 



Tôi đặt cây súng xuống và chống tay và đầu gối bò trên mặt đất, qua đám cỏ lúa mạch và 

cây kế cho đến khi có thề nhìn xuống mặt hồ và thấy đám ngỗng. Chúng ở đó, như một tấm băng 

vải trắng đặt trên mặt nước, rộng và dài và liên tục, một khoảng bao la những con ngỗng như 

tuyết, cách tôi bảy mươi mét, trên bờ, nhưng trải dài xuống hồ, cái hồ cũng mênh mông - đến 

nửa dặm bờ bên kia, với những đám bụi cây dày ở phía xa và những cây mận hoang xa hơn nữa 

với rặng núi màu xanh đàng sau.  

“Cháu có thấy đám ngỗng chen chúc không?” Glen đang ở phía dưới tôi, thì thầm nói lên. 

“Tôi có thấy,” tôi nói, vẫn theo doõ. Đúng là một cảnh tượng phải quan sát, một cảnh 

tượng trước đây tôi chưa từng thấy, và từ đó đến nay chưa thấy lần nào nữa. 

“Có con nào trên đất hay không?” ông hỏi. 

“Vài con trong đám lúa mạch,” tôi đáp. “Nhưng phần lớn đều đang lội”. 

“Tốt,” Glen nói. “Chúng phải bay. Nhưng mình không thể đợi đến lúc đó”. 

Và tôi bò ngược xuống phía dưới chỗ Glen đang nằm, mang theo cây súng của tôi. Chúng 

tôi đang mất ánh sáng, và trời đang nổi sương mù và lạnh dần. Tôi nhìn về hướng chiếc xe, 

nhưng không thấy nổi, và chẳng còn biết chắc nó nằm đâu dưới bầu trời đó. 

“Thế chúng bay đi đâu,” tôi thì thào hỏi, vì tôi chẳng muốn vì mình nói hay làm gì đó mà 

làm hỏng chuyện. Glen bắn đàn ngỗng là điều quan trọng với ông, và tôi cũng muốn bắn.  

“Chúng vào đồng lúa,” ông nói. “Nếu không thì sẽ bay đi luôn. Giá mà có mẹ cháu đến 

đây, Les. Bây giờ, bà phải thấy tiếc”. 

Tôi có thể nghe tiếng đàn ngỗng quang quác với nhau, kêu lớn trên mặt hồ. Và tôi chẳng 

hiểu chúng có biết hiện giờ chúng tôi đang ở đây hay chăng. “Có thể mẹ sẽ tiếc,” tôi nói, tim đập 

mạnh. Nhưng tôi không nghĩ mẹ tiếc gì lắm.  

Ông có một kế hoạch đơn giản. Tôi ở lại, núp sau ụ đất, ông sẽ bò tới với cây súng, xuyên 

qua ruộng lúa đến càng gần đàn ngỗng càng hay. Rồi ông cứ việc đứng dậy và bắn những con 

trong tầm của ông, đang bay trên không hay đang ở mặt đất. Và khi tất cả con ngỗng bay lên, nếu 

may ra vài con sẽ bay về hướng của tôi khi chúng lạc trong gió, và tôi có thề bắn chúng và xua 

chúng trở lại phía ông, và ông lại có thể bắn nữa. Ông nói may ra ông có thể giết mười con, tôi 

bốn con. Xem chừng chẳng khó khăn gì cả. 

“Đừng để cho chúng thấy mặt,” Glen nói. “Đợi cho đến khi cháu nghĩ có thể đụng đến 

chúng, lúc đó hãy đứng dậy va bắn. Do dự là thua đó”. 

“Được rồi,” tôi nói. “Cháu sẽ thử”. 

“Bắn một con vào đầu, rồi bắn con khác,” Glen nói. “Chẳng khó gì đâu”. Ông vỗ vào 

cánh tay của tôi và cười. Và ông cởi chiếc áo khoác VFW ra và đặt xuống đất, bò lên trên ụ đất, 

cặp cây súng trong tay, và tuột xuống đám cỏ vàng khô phía dưới và khuất dạng. 

Lần đầu tiên trong cả ngày hôm đó tôi ở một mình. Mà tôi cũng chẳng để ý chuyện đó. 

Tôi ngồi phệt xuống cỏ, cho đạn vào cây súng hai nòng của tôi, và lấy ra hai băng đạn còn lại 

trong túi.  Tôi đây chốt an toàn lui tới để thử xem. Gió hơi bùng lên, làm cho cỏ nằm rạp xuống 

và tôi rùng mình. Bây giờ không phải là làn gió ấm vùng Tây Bắc, mà là cơn gió từ phía bắc, 

những con ngỗng vẫn bay tránh xa nếu chúng bay được. 



Và rồi tôi nghĩ đến mẹ một mình trong xe, nghĩ đến mình còn ở với mẹ bao lâu nữa, và 

nếu tôi ra đi, mẽ sẽ như thế nào. Và tôi chẳng hiểu đến khi nào thì Glen Baxter chết và phải 

chăng ai đó sẽ giết chết ông, hay mẹ tôi sẽ lấy ông và như thế tôi sẽ cảm thấy như thế nào. Và dù 

cho chẳng biết tại sao, vào lúc đó tôi chợt có ý nghĩ Glen Baxter và tôi sẽ không là bạn được khi 

mọi chuyện diễn tiến như thế, bởi vì tôi chẳng cần quan tâm ông đã từng cưới mẹ hay chưa.  

Rồi tôi nghĩ đến môn quyền Anh và những gì cha tôi đã chỉ cho tôi. Phải siết chặt nắm 

tay. Phải từ vai đấm thẳng ra và không bao giờ đấm bồi. Làm thế nào đề chận một cú đấm bằng 

cách đưa nắm tay của mình vào trong, làm thế nào hạ thấp cằm xuống, và bước đến khi người ta 

đang ngã để có thể đấm người ta nữa. Và quan trọng nhất, mở rộng cặp mắt khi đánh vào mặt và 

gây thương tích, bởi vì ta cần xem mình đang làm gì để tự thúc đẩy, và bởi vì khi nhắm mắt lại, 

ta sẽ không đánh nữa và chịu tổn thương nặng. “Tiến công tới tấp, Les,” cha tôi nói. “Khi con 

thấy có cơ hội, hãy nhào vào đối thủ và đánh cho đến khi anh ta gục”. Điều này, tôi vẫn nghĩ, sẽ 

luôn luôn là cách xử thế của tôi trong mọi trường hợp. 

Và tôi lại nghe tiếng ngỗng kêu, hợp giọng, lớn hơn, vang ầm hơn, như thể gió đã thay 

đổi và đưa tất cả âm thanh mới vào trong bầu khí lạnh lẽo. Và rồi có tiếng bùm. Tôi biết ông 

đang ở trong đám đó và ông đã đứng dậy bắn. Tiếng kêu của đàn ngỗng vang lên, nghe càng khó 

chịu hơn nữa. Ngón tay của tôi rát nơi tôi bám vào kim loại để giữ chặt cây súng, nên tôi đặt nó 

xuống và mở nắm tay ra cho chỗ rát thoải mái để tôi có thể cảm thấy cái cò súng khi tới lúc. 

Bùm, Glen lại bắn, tôi nghe ông thải vỏ đạn, và tất cả những âm thanh phía bên kia ụ đất dường 

như đang trỗi lên – các con ngỗng, các phát súng, không khí cũng đang dâng lên. Bùm, Glen lại 

bắn một lần nữa, tôi biết ông đang thận trọng nhắm cho đúng muc tiêu. Tôi cầm lấy súng, bắt 

đầu bò lên phía trên ụ đất để không bị ngạc nhiên khi đàn ngỗng bay tới và tôi có thể bắn.  

Từ trên cao, tôi thấy Glen Baxter đứng một mình trong cánh đồng lúa, bắn một con 

ngỗng trắng có đôi cánh màu đen đang ở trên mặt đất chẳng xa ông bao nhiêu, nó đang cố lết và 

bay lên. Ông bắn môt phát nữa, nó rớt xuống, nằm chết, đôi cánh còn đập.  

Glen nhìn về phía tôi, mặt ông nhăn nhó và trông lạ lùng. Bầu trời chung quanh ông toàn 

là những con ngỗng trắng đang bay lên và ông dường như muốn tất cả các con ngỗng này. “Sau 

lưng cháu đấy, Les,” ông la lên va chỉ chỏ. “Tất cả đều sau lưng”. Tôi nhìn phía sau, và quả có 

ngỗng trên  không, xa tít trong tầm mắt của tôi, nhiều hơn tôi có thể tưởng, bay rất chậm, đôi 

cánh mở rộng và bình thản lên xuống, làm tràn ngập không gian với tiếng động, dù giọng của 

chúng không ồn hay chat chúa lắm như tôi tưởng. Và chúng quá gần! Chỉ bốn mươi feet, một vài 

con. Không khí quanh tôi rung chuyển và tôi có thể cảm thấy luồng gió từ đôi cánh của chúng và 

tôi nghĩ rằng tôi có thể bắn phát nào trúng phát đó – một trăm con hay một ngàn con – và tôi 

nâng cao cây súng của tôi, nhắm mục tiêu là cái đầu của một con ngỗng trắng và bóp cò. Nó 

loạng choạng trong không, đôi chân rộng của nó chìm xuống dưới bụng, đôi cánh duỗi ra để giữ 

không khí lại, và nó rơi xuống ngay và đập thân mình xuống mặt đất với tiếng động ghê gớm, 

môt tiếng động thường do con người làm, một tiếng động mạnh, mềm và nặng chịch. Tôi ngước 

lên và lại bắn một con ngỗng nữa, có thể nghe tiếng viên đạn trúng vào ngực nó, nhưng nó không 

rơi xuống, cũng chẳng tách hàng. Bùm, Glen lại bắn phát nữa. Và phát nữa. “Ê,” tôi nghe tiếng 

ông kêu. “Ê, ê”. Và trên đầu tôi ngỗng đang bay, bay từng hàng, từng hàng tiếp nối nhau. Tôi bẻ 



cò súng và lại lắp đạn, vừa làm vừa nghĩ trong lòng: Ở đây tôi phải tự tin, tôi cần vững tâm trong 

việc này. Tơi hướng về một con ngỗng khác và bắn vào đầu nó, nó cũng rơi xuống giống như 

con đầu tiên, đôi cánh duỗi ra, cái bụng rớt xuống, và cũng với âm thanh nặng chĩu đó khi trúng 

đạn. Rồi tôi ngồi xuống đám cỏ trên ụ đất và để cho đàn ngỗng bay qua đầu tôi. 

Đến bây giờ cả đám ngỗng đã bay lên trời, tất cả di chuyển vòng vòng chậm rãi phía trên 

đầu tôi, trên hồ và khắp mọi nơi, tìm thấy nguồn gió, và bay về hướng nam theo những đường 

run rẩy trong những tia nắng cuối cùng trong ngày và chuyển qua màu bạc khi đã bay được một 

đoạn đường. Đúng là một cảnh tượng đáng nhìn, giờ đây tôi có thể nói thế. Cả năm ngàn con 

ngỗng trắng trên không, chung quanh ta, trỗi lên một âm thanh chưa hề nghe. Và tôi nghĩ đây là 

một cảnh tượng tôi chẳng bao giờ thấy được nữa. Tơi chẳng bao giờ quên dược. Tôi đúng. 

Glen Baxter bắn hai phát nữa. Một phát hụt, nhưng phát kia, ông bắn trúng một con đang 

cố bay xa khỏi ông, con ngỗng trúng đạn hơi nhào xuống và bay ngay vào mặt hồ trống trải 

chẳng xa bờ bao nhiêu, nó bắt đầu bơi như thể chẳng bị gì và kêu lên tiếng của nó. 

Glen đứng trong đám cỏ thấp, nhìn ra con ngỗng, cây súng của ông hạ xuống. “Tôi chẳng 

cần bắn nó, phải không Les?’ 

“Tôi chẳng biết nữa,” tôi nói, ngồi trên khoảnh đất nhỏ trồi lên, nhìn con ngỗng đang lội 

trong hồ. 

“Tôi chẳng hiểu tại sao tôi bắn chúng. Chúng đẹp quá,” ông nói và nhìn tôi. 

“Tôi cũng chẳng biết nữa,” tôi lại nói. 

“Có lẽ chẳng có cách gì khác với chúng,” Glen nhìn con ngỗng lần nữa và lắc đầu. “Có lẽ 

đây đúng là lý do khiến cho chúng có mặt trên đời này”. 

Tôi chẳng biết nói gì vì chẳng biết ông thực muốn nói gì, dù những gì tôi cảm thấy là một 

nỗi bối rối trước số ngỗng trời vô kể, và một cảm giác ngơ ngẩn như thèm khát vì cuộc săn bắn 

đã ngưng và nay đã chấm dứt đối với tôi. 

Glen bắt đầu nhặt những con ngỗng của ông, tôi bước xuống lấy hai con của mình đã rơi 

xuống gần nhau và đều chết. Một con bị trúng đạn, bao tử của nó bị rớt ra và vài thứ trong thân 

nó tuôn ra.  Dù con kia có vẻ không sao cả, cái bụng trắng mềm của nó trông giống như cái gối, 

cái đầu và răng chỉa ra và cặp mắt đen nhỏ nhìn như thể nó còn sống.  

“Mấy người thợ săn đang có chuyện gì đó?” Tôi nghe có tiếng nói. Đó là mẹ, trong chiếc 

áo màu hồng, mẹ đứng trên gò đất trên cao, hai tay ôm lấy thân mình. Dù lạnh, bà đang mỉm 

cười. Và tôi nhận ra rằng tôi đã mất tất cả những ý nghĩ về mẹ trong vụ săn bắn. “Ai đã làm tất 

cả chuyện này? Phải con không, Les?” 

“Không,” tôi đáp. 

“Dù sao, Les cũng là một tay thợ săn, Aileen ạ,” Glen nói. “Cháu từ từ sẽ khá”. Ông đang 

nắm cổ hai con ngỗng trắng, mỗi tay một con, và ông đang cười. Ông và mẹ trông có vẻ hài lòng.  

“Em thấy anh không bắn hụt nhiều lắm,” mẹ nói và cười. Tôi có thể nói bà ngưỡng mộ 

Glen vì chuyện mấy con ngỗng này, và khi ngồi một mình trong xe bà cũng đã suy nghĩ chuyện 

này chuyện nọ. Bà nói: “Tuyệt, Glen. Em chưa hề thấy như thế. Trông như tuyết”.  

“Nó đáng nhìn đấy chứ?” Glen hỏi. “Anh lẽ ra phải giết thêm nhiều con nữa, nhưng anh 

quá bồn chồn”. 



Mẹ sau đó nhìn tôi. “Thế của con đâu, Les?” 

“Đây này,” tôi nói và chỉ hai con ngỗng của tôi nằm trên đất bên cạnh tôi. 

Mẹ gật đầu một cách trìu mến, tôi nghĩ bà ưa thích tất cả những gì vào lúc đó và muốn 

ngày hôm đó mọi chuyện đều êm đẹp cho tất cả mọi người đều vui vẻ. “Sáu con, tổng cộng. Hai 

người bắn được tất cả sáu con”. 

“Ngoài kia còn một con,” tôi nói, chỉ ra hồ nơi con ngỗng đang bơi lòng vòng. 

“Được rồi,” mẹ nói, lấy tay đặt trên mắt để nhìn. “Nó đâu nào?” 

Glen Baxter nhìn tôi và có một nụ cười lạ lùng, một nụ cười nói lên ý của ông ước gì tôi 

đừng bao giờ đề cập tí gì đến con ngỗng kia. Và tôi cũng ước gì đã không nói chuyện đó. Tôi 

nhìn lên bầu trời và có thể nhìn thấy những đường bay của các con ngỗng với hàng ngàn vệt 

sáng, và tôi chỉ mong rời khỏi nơi đây ngay lập tức để về nhà. 

“Con đó là lỗi của anh,” Glen Baxter nói, mở miệng cười. “Lẽ ra anh không nên bắn con 

đó, Aileen. Nhưng anh quá hăng”. 

Mẹ nhìn ra hồ trong cả một phút, rồi quay nhìn Glen và lại nhìn ra hồ. “Tội nghiệp con 

ngỗng,” mẹ lắc đầu. “Giờ mình làm sao đây, Glen?” 

“Anh chẳng thể lấy được con đó,” Glen nói. 

Mẹ nhìn ông. “Anh nói sao?” mẹ hỏi. 

“Anh phải bỏ nó lại,” Glen nói. 

“Không được. Anh không thể để mặc nó,” mẹ nói. “Anh bắn nó. Anh phải mang nó đi. 

Đó chẳng phải là qui định hay sao?” 

“Không,” Glen nói. 

Mẹ nhìn Glen rồi lại nhìn tôi. “Lội ra đó, đưa nó vào, Glen,” mẹ nói, giọng nhẹ nhàng, và 

bởi lý do gì đó, trông mặt mẹ trẻ ra, như một cô gái, trong chiếc áo bình thường của một nhân 

viên phục vụ ở cửa hàng - tay ngắn, đôi chân trần khẳng khiu trong đám lúa mạch.  

“Không,” Glen Baxter cúi nhìn cây súng của mình và lắc đầu. Và tôi chẳng biết tại sao 

ông không chịu đi, bởi vì chuyện đó chẳng có gì khó. Hồ cạn. Và có thề nói rằng phải lội một 

quãng khá xa mới gặp chỗ sâu, và Glen còn mang giày ống cao cổ. 

Mẹ nhìn con ngỗng trắng, cách bờ hơn 30 mét, đầu con ngỗng nhô lên, di động quanh 

mình chậm chạp, đôi cánh đã nằm yên, bất động cho nên người ta có thể thấy cái đuôi đen của 

nó. “Chịu khó lội ra đưa nó vào bờ đi, Glen, em nhờ anh đấy,” mẹ nói. “Chúng là loài đặc biệt”. 

Nhưng Glen nói: “Em không hiểu chuyện đời, Aileen. Chuyện này có thể xảy ra. Nó 

chăng sao cả”. 

“Nhưng như thế thì độc ác quá, Glen, “mẹ nói, nụ cười hiền lành thoáng hiện trên môi bà. 

“Em đưa hai tay của em lên trời đi. Aileen,” Glen nói. “Anh chẳng thể thấy ở đâu có đôi 

cánh thiên thần cả. Les, cháu có thấy không?”. Ông ta nhìn tôi, nhưng tôi nhìn qua hướng khác. 

“Thế thì con đi ra ngoài đó và đưa nó vào đi, Les,” mẹ nói. “Mẹ chẳng điên rồ khi nuôi 

con khôn lớn”. Tôi định đi, nhưng Glen Baxter chộp lấy vai tôi, kéo tôi lại, mạnh đến mức đầu 

ngón tay của ông làm trầy da tôi mà sau này tôi mới để ý. 

Ông nói: “Chẳng ai đi đâu cả. Chuyện này chấm dứt ở đây”. 



Mẹ tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Glen. “Anh chẳng có con tim, Glen ạ,” mẹ nói. “Nơi con 

người anh, chẳng có gì là sự thương yêu cả. Anh chỉ là thứ khốn nạn, chỉ có thế thôi”. 

Glen Baxter gục gặc nhìn mẹ như thể ông hiểu được một điều gì đó mà trước đây ông 

không hiểu, nhưng là một điều ông muốn biết. “Được,” ông nói, “Được thôi”. Và ông lấy cây 

súng ngắn từ bụng, cây súng ngắn lớn màu xanh mà tôi mới chỉ thấy được một phần trước đây, 

cây súng ông nói bảo vệ ông, và nhắm cây súng vào con ngỗng ngoài hồ, tay ông duỗi thẳng, và 

bắn nhưng hụt. Rồi ông bắn lần nữa và cũng hụt. Con ngỗng có lúc làm nên tiếng động. Rồi ông 

bắn nó chết, mặt nước không còn lay động nữa. Và ông bắn thêm ba phát nữa, cho đến khi súng 

hết đạn và đầu con ngỗng gục xuống, nó trôi bềnh bồng đến hướng giữa hồ nơi trống trơn một 

màu xanh đậm. “Bây giờ, ai có con tim nào?” Glen hỏi. Nhưng mẹ không còn ở đó nữa khi ông 

quay lại. Mẹ đã đi trở về hướng xe hơi, hầu như mất tăm dạng trong bóng đêm. Rồi Glen cười 

với tôi, trên mặt ông có một vẻ gì hoang dại. “Được không, Les?” ông hỏi. 

“Được thôi,” tôi đáp. 

“Cái gì cũng phải có gìới hạn, phải không?” 

“Có lẽ thế,” tôi lại đáp. 

“Mẹ của cháu là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng chẳng phải là người xinh đẹp duy nhất ở 

Montana”. Tôi chẳng nói gì cả. Và Glen Baxter đột nhiên nói: “Đây này,” và ông chìa cây súng 

cho tôi. “Cháu có muốn cái này không? Cháu có muốn bắn tôi không? Chẳng ai nghĩ họ sẽ chết.  

Nhưng tôi đã sẵn sàng chấp nhận cái chết”. Tôi chẳng biết phải làm gì lúc đó. Cho dù sự thực, 

điều tôi muốn làm lúc dó là đánh ông, lấy hết sức đấm thật mạnh vào mặt ông, để nhìn ông nằm 

xuống đất máu me và kêu la và van xin tôi ngừng tay. Chỉ có lúc đó ông trông có vẻ sợ hãi, và 

trước đây tôi chưa hề thấy một người lớn sợ hãi – dù rằng từ đó tôi đã thấy được một lần – và tôi 

thấy ân hận cho ông, như thể ông đã là người chết rồi. Cuối cùng tôi chẳng đụng gì đến ông cả. 

  

Một ánh đèn có thể tắt ngúm trong con tim. Tất cả những chuyện này diễn ra cách đây mấy năm, 

nhưng bây giờ tôi vẫn có thể cảm thấy cái thế giới này xa vắng và buốn bã như thế nào đối với 

tôi. Glen Baxter, như tôi nay nghĩ lại, chẳng phải là người xấu. Ông chỉ là một ngưòi sợ hãi một 

điều mà ông chưa hề thấy trước đây - một điều gì đó yếu đuối nơi ông – cuộc đời của ông không 

được như ông muốn. Một phụ nữ có một đứa con trai. Ai có thể trách ông ở đây? Tôi chẳng biết 

đàng sau những gì người ta làm hay những gì họ nghĩ, có lẽ phải sống cuộc đời của người khác 

mới có thể hiểu được.  

Mẹ của tôi đã cố gắng nhìn thấy mặt tốt của sự việc, cố lạc quan hy vọng với những gì bà 

có được, cố thận trọng cho cả hai chúng tôi, nhưng mẹ chẳng thành công. Lúc đó và sau đó nữa 

là một khoảnh khắc lạ lùng trong đời sống của bà, một thời bà cố gắng thích ứng để làm người 

lớn khi bà chỉ mới chập chững trước mọi chuyện. Biết nhiều quá vào lúc quá sớm là vấn đề của 

bà, tôi nghĩ như thế. 

Và những gì tôi cảm thấy chỉ là, phần nào đó, tôi đã bị đẩy vào thế giới, vào cuộc sống 

thực, cuộc sống mà tôi chưa từng sống qua. Trong cả một năm tôi phải đi làm phu mỏ, không có 

loại việc làm nhận chi phiếu lương, và không lên đại học. Và tôi đã hơn một lần suy nghĩ mẹ tôi 

nói rằng tôi được nuôi dưỡng lớn lên không bởi những người điên rồ, và tôi chẳng hiểu điều đó 



có nghĩa gì hay giả dụ ngược lại thì sao, có gì khác trong đời tôi, trừ phi nó có nghĩa là tình yêu 

là một món hàng tin cậy được, và ngay cả điều đó không phải bao giờ cũng đúng, như tôi đã 

khám phá ra. 

 Vào lúc khuya khoắt khi chuyện này xảy ra, tôi đang nằm trên giường thì nghe mẹ nói, 

“Ra đây, Les. Đến dây nghe cái này này”. Tôi đi ra ngoài cửa ra vào nhà, chân không mang vớ 

và mặc đồ lót trong người, lúc đó trời ấm như mùa xuân, trong không khí có thoáng hơi sương 

mùa xuân. Tôi có thể thấy ánh đèn từ Fairfield Coach xa xa trên con đường đi lên Great Falls. 

 Và tôi có thể nghe tiếng ngỗng kêu, những con chim trắng trên bầu trời, bay lượn. Chúng 

có tiếng kêu rít lên như giận dữ, và cho dù tôi chẳng thể thấy chúng ở trên trời cao, tôi vẫn nghĩ 

chúng ở khắp nơi. Mẹ nhìn lên và nói: “Con nghe không?”. Tôi có thể ngửi được mùi mái tóc 

ướt từ vòi hoa sen. “Chúng ra đi theo mặt trăng,” mẹ nói. “Vẫn còn đến cả nửa đàn ngoài đó”. 

 Tôi nói, “Con có nghe chúng,” và cảm thấy một cơn ớn lạnh ở khoảng ngực trần của 

mình, lông trên cánh tay dựng đứng như mọi khi trước một cơn bão. Và trong một lúc chúng tôi 

cùng lắng nghe. 

 “Khi mẹ mới lấy ba con, con biết không, mình sống trên một con đường có tên là 

Bluebird Canyon, ở California. Mẹ cho rằng đó là con đường đẹp nhất và tên đường đẹp nhất. 

Mẹ cho rằng chẳng có ai nuôi con lớn lên như người con yêu thương đầu tiên. Con chẳng ngại 

mẹ nói chuyện đó, phải không? Mẹ nhìn tôi với vẻ chan chứa hy vọng. 

“Không đâu,” tơi đáp. 

“Chúng ta phần nào cũng phải giữ cách sống văn minh.”  Rồi mẹ kéo khép lại chiếc áo 

nhỏ mặc trong nhà bởi vì không khí có vẻ se lạnh, một phần cái lạnh sẽ chụp lấy chúng tôi ngày 

hôm sau. “”Mẹ không cảm thấy can dự gì vào chuyện tối nay, có lẽ thế”. 

“Chẳng sao cả,” tôi nói. 

“Con biết mẹ muốn đi đâu không?” mẹ hỏi. 

“Không,” tôi trả lời. 

Tôi biết là lúc đó bà đang tức giận, tức giận vì cuộc sống nhưng không muốn cho tôi thấy 

chuyện đó. 

“Đi đến Mũi Juan de Fuca. Chỗ đó thú vị phải không? Con có thích không?” 

“Con thích,” tôi nói. Trong một phút, mẹ nhìn ra xa xa, như thể bà có thể thấy Mũi  Juan 

de Foca từ những rặng núi xa xa, thấy ánh sáng của những thứ sống động và nguyên cả một thế 

giới mới. 

Một lúc, mẹ nói: “Mẹ biết con thích ông ta. Cả mẹ và con đều giỏi chịu đựng những 

người điên khùng”. 

Tôi nói:“Con chẳng thích ông ấy lắm đâu. Thực sự là con không để ý”. 

“Ông ta rồi sẽ rước họa vào thân. Mẹ chắc điều đó,” mẹ nói. Nhưng tôi chẳng nói gì vì tôi 

không còn quan tâm đến Glen Baxter nữa, và muốn không nói về ông nữa. “Con có nói cho mẹ 

biết một điều nếu mẹ hỏi con hay chăng? Con có nói sự thật không?” 

Tôi đáp: “Có chứ”. 

Mẹ chẳng nhìn vào tôi. Bà nói: “Chỉ nói sự thật thôi”. 

Tôi đáp: “Được rồi”. 



“Con có nghĩ mẹ vẫn còn rất phụ nữ hay không. Bây giờ mẹ đã ba mươi hai. Con chẳng 

hiểu điều này có nghĩa gì đâu. Nhưng con có nghĩ mẹ như thế không?” 

Tôi đứng ở ngay ngưỡng cửa, những cây olive trước mặt, ngước nhìn thẳng vào  bầu trời 

sương tỏa, tôi không thể thấy những con ngỗng trời nhưng còn nghe được chúng đang bay, vẫn 

còn có thể cảm thấy không khí di động dưới những đôi cánh trắng. Và tôi cảm thấy như cách 

người ta cảm thấy khi người ta ở dưới gầm cầu một mình và nghe xe lửa đang chạy đến, và biết 

rằng mình phải quyết định. Nên tôi nói: “Có, con nghĩ như thế”. Bởi vì, đó là sự thật. Và tôi cố 

nghĩ đến một thứ gì khác nên chẳng nghe mẹ nói gì sau đó. 

Vào lúc đó tôi bao nhiêu tuổi? Mười sáu. Mười sáu là trẻ, nhưng cũng có thể đã là người 

lớn. Bây giờ tôi đã bốn mươi mốt, và nghĩ lại thời đó tôi cẳảng thấy có gì hối tiếc, dù rằng mẹ và 

tôi sau đó chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cách đó nữa. 

Và lâu rồi, lâu lắm rồi, tôi không còn nghe được mẹ nói nữa.  


