Vài lời Vài lời về Hoa-sơn và cuốn Chiến-sĩ sông Thu
Pha chút sắc-màu lãng-mạn, sông Thu-bồn ở tỉnh Quảng-nam được gọi là
"Sông Thu". "Chiến-sĩ sông Thu" là một cuốn truyện lịch-sử với nhiều hưcấu. Chất-liệu của sự hư-cấu là những sự-kiện có thật, đã xảy ra trong cuộc
đấu-tranh giành độc-lập dân-tộc của các nhà cách-mệnh Quảng-nam, được
kể lại theo trí nhớ từ thế-hệ nầy qua thế-hệ khác. Khác với một cuốn sách
sử-liệu, bằng thể loại hư-cấu, Hoa sơn đã ung-dung chấm-phá làm sống lại
những hình ảnh hiên-ngang hào-hùng trong chiến-đấu cũng như khi đối-diện
với cái chết của các bậc anh-hùng đất Quảng. Cũng với thể loại hư-cấu,
những khía cạnh tiêu-cực xảy ra trong lòng của cuộc chiến-đấu giành độclập cũng được lột trần, góp cho hậu thế những bài học cần tránh về sau.
Là một nhà thơ tiền-chiến, đã cùng với Thanh-Tịnh đạt giải nhất đồng hạng
cuộc thi thơ do Hà-nội-báo tổ-chức năm 1936, Hoa-sơn đã đem tâm-hồn
thơ, lòng ngưỡng-mộ các bậc anh hùng tiền-bối mà hiến-dâng thật nhiều
công-phu để xây-dựng nên cuốn "Chiến-sĩ sông Thu". Phong-thái lãng-mạn,
thi-văn đã bao-phủ từng trang lưu-cảo. Độc-giả yêu thơ sẽ gặp lại những
bài thơ mà các nhà cách-mệnh tiền-bối đã cảm-tác trong những hoàn-cảnh
nguy-nan của cuộc chiến-đấu giành độc-lập cho quê-hương.
Trong cuộc tấn-công đầu xuân năm Mậu-thân (1968), Hoa Sơn đã mạo-hiểm
trong lửa đạn, từ nơi tạm-cư, trở về với mục-đích duy-nhất để lấy bản-thảo
cuốn "chiến-sĩ sông Thu". Con cái nhìn ông trở lại nơi tạm-cư với tập bảnthảo trên tay mà cảm-nhận bao nhiêu tâm-huyết ông đã dành cho đứa con
tinh-thần của mình. Cuốn sách đang viết dở-dang, Hoa Sơn chưa kịp đọc lại
để hiệu-đính. Một lưu-cảo như vậy không thể nào tránh được sai-sót. Rất
mong người đọc bỏ qua và đóng góp thêm những chi-tiết nếu có. Gia-đình
Hoa-Sơn xin ghi nhận với lòng biết ơn.
" Chiến Sĩ Sông Thu" đã được Hoa-sơn thai-nghén từ những năm 1958 bằng
việc đi sưu-tầm tài-liệu ở những con-cháu, bạn-hữu còn sống của các nhà
cách-mệnh vùng sông Thu-bồn. Bốn mươi lăm năm sau khi Hoa-sơn nằm
xuống, cuốn sách mới được phát hành. Đó là do thế-sự thăng-trầm? nhưng
cái chính là do lòng con cái không đủ chữ hiếu. Nhưng chậm còn hơn không.
Tiếc thay, những người đã được nghe Hoa Sơn nói về cuốn sách và chờ-đợi
để xem cuốn sách xuất-hiện trên văn-đàn như nhà văn Nguyễn văn Xuân,
giáo-sư Vủ-Ký, các thân-hữu của Hoa Sơn như Lê quang Châu, Phạm quang
Vạng, chờ đợi mỏi-mòn đã rủ áo ra đi, không trở lại. Con cái Hoa Sơn xin cúi
đầu tạ-lỗi.
Là một thi-nhân, Hoa-sơn luôn thả tâm-hồn rung-động trước cái thiện, cái
đẹp của cuộc sống. Khi cầm bút viết văn, nhất là văn-sử của một giai-đoạn
đấu-tranh đầy những mưu-mô thâm-độc, đầy sự giết-chóc tàn-bạo, Hoa
Sơn, qua ngòi bút tả chân, đã truyền tải đến người đọc sự đau-khổ băn-

khoăn của tâm mình trước sự giết hại một con người, dù đó là một kẻ thù.
(xin đọc: "vụ phục-kích Hương-An"). Sẽ không sợ sai lầm nếu nói rằng, tâmhồn Hoa Sơn mong-manh, dễ rung-động, thích hợp với văn thơ hơn là chínhtrị, cách-mệnh. Có lẻ chính Hoa Sơn cũng nhận ra điều đó, ông thường
khuyên bảo con cái: "Hãy làm chuyên môn mà sống, đừng làm chính-trị".
Là một thi-nhân, Hoa Sơn say-đắm trong cái đẹp của phong-cảnh thiên
nhiên. Lặn-lội mười năm cho hoạt-động cách-mệnh và bị tù-đày trong các
trại giam giữa núi rừng Tiên-phước, cảnh-sắc u-tịch, hùng-vĩ của miền sơncước Quảng nam đã ngủ sâu trong tâm-hồn nhà thơ. Khi cầm bút viết văn,
những kỷ-niệm lại bừng-bừng thức-giấc, dẫn-dắt ngòi bút sa-đà vào cái
thiên nhiên thơ-mộng mà quên đi cái thực-tại hiểm-nguy của các nhân-vật.
Những địa-danh đầy thi-vị như sông-Tiên, Thảo-huy,Thảo-đế, Hòn-kẽm đádừng, Cẫm-khê, Hương-an.... đã mê-hoặc lòng Hoa Sơn. Những ai xa xứ, sẽ
có cơ-duyên sống lại những kỹ-niệm quê nhà qua từng địa-danh, từng giòng
tả của Hoa Sơn.
Là một nhà hoạt-động cách-mệnh hậu-bối so với các nhân-vật trong sách,
Hoa Sơn đã dùng những nhân-vật trong truyện để trải tấm-lòng ưu-tư cho
dân-tộc nước-nhà. Ông viết, không chỉ để ghi lại sự-kiện mà còn để hồn
mình đi theo bước thăng-trầm của các biến-chuyển, thành bại của các nhà
cách-mệnh Cần-vương. Nỗi lòng buồn vui của nhà cách-mệnh Nguyễn Thành
khi nằm ngoài Côn-đảo, chính là nổi lòng của Hoa Sơn. (Xin đọc: chương 23
- con đường gian-nan). Bằng cách chỉ đơn-thuần ghi lại sự-kiện, Hoa Sơn đã
cho hậu-thế thấy sự thâm-độc và sự tàn-phá của những kẻ bán nước như
Nguyễn Thân, Châu đình Kế, Hồ đắc Trung, Trần bá Lộc ... đối với công-cuộc
đấu-tranh giành độc-lập dân-tộc và công-băng xã-hội. Lịch-sử đang xoay
vần trở lại, một thời-kỳ lệ-thuộc mới có thể sắp xảy ra. Nếu "Chiến-sĩ sông
Thu" đem lại cho các chiến-sĩ đang giương lá cờ đầu cho độc-lập dân-tộc, tựdo, dân-chủ và nhân-quyền trong nước, một bài học nhỏ-nhoi nào đó từ sự
"ôn-cố tri tân" thì chắc Hoa Sơn sẽ rất thỏa lòng nơi chín suối.

Viết tại Hoa-kỳ, mùa xuân 2013.
Gia đình Hoa sơn

Mở đầu một trang sử.
Kể từ Bến-ván, Nam-trai,
Hai bên Trảng Chuổi, đường dài thậm xa.
Kể từ Ông Bộ kể ra,
Cây Trâm, Trà-lý bước qua Bầu-bầu.
Tam-kỳ, chợ Vạn đâu đâu?
Ngó lên đường cái thấy lầu ông Tây.
Chiên-đàn, chợ Mới gần đây,
Kế-xuyên buôn bán đông tây rộn ràng.
Ước gì thiếp bén duyên chàng,
Đường xa cách mấy dặm tràng cũng theo.
Vào khoảng cuối thế kỷ thứ mười chín, cô Nở, một người con gái đa tình, đi
khắp tỉnh Quảng-nam và hát những câu trên. Nếu chịu khó theo dõi người
thục nữ và đi xa hơn nữa trong thực tế, miền sông Thu-bồn còn dành cho ta
nhiều sự mới lạ. Lúc bấy giờ, nền kinh tế ở Quảng-nam không chỉ thâu hẹp
vào một vài thị-trấn nho nhỏ ở về miền duyên hải hạt Tam-kỳ mà còn quy tụ
vào hai cửa bể Đà-nẳng và Hội-an. Cửa Hàn, nơi qua lại của những chiếc
tàu thủy hùng-dũng, kiêu-ngạo, khỉ-hành từ phương tây, đương ở trong thời
kỳ phát triển. Thành phố Hôi-an, ở trên cửa-Đại, chổ tập trung của những
chiếc ghe mành nặng nề, chậm chạp, vươn mình thở hổn hển, lim dim hồi
tưởng lại cái thời kỳ xa xưa, khi người Anh-cát-lợi, người Nhật-bản, người
Hà-lan còn lui tới buôn bán tấp nập. Ngoài hai hải cảng nói trên, là chổ phồn
hoa đô hội vào bậc nhất, kinh kỳ phố Hiến của miền trung, ta còn phải chú ý
đến Dương- yên và Vỉnh-điện. Thị trấn sau này không mảy may quan trọng
về thương mại hay kỹ thuật, nhưng lại được nổi tiếng vì ở đây có tỉnh-thành,
lí sở của quan tuần-vủ, người chịu trách-nhiệm về mặt hành chánh. Dươngyên, thị-trấn thứ nhất ở miền sơn-cước, chỉ là một cái làng nghèo-nàn thưa
thớt, chìm ngập từ lâu đời trong một vùng núi non cực kỳ hiểm-trở, quanh
năm dân chúng chỉ biết ăn đọt sắn với muối, mặt trời chỉ biết mọc vào lúc
đứng trưa, buổi sáng còn bị sương mù bao phủ kín y hệt như lúc ban đêm.
Trong chốn hoang-vu cổ-truyền ấy, lại xuất-hiện những thành-trì qui-mô,
đồn-lũy vững-chắc. Ở đây có nha sơn-phòng, lí-sở của quan chánh sứ,
chuyên coi về việc quân sự. Nói tóm lại, tất cả sự hoạt-động ở trong tỉnh về
mặt chính-trị đều tập-trung vào hai chổ xung-yếu ấy.
Một buổi sớm, vào thượng-tuần tháng bảy năm 1885, trên con đường thiênlý dài tăm-tắp, nằm vắt ngang qua địa-phận tỉnh Quảng-nam như một tấm
lụa mỏng, người ta trông thấy một vị quan văn, đầu đội nón Gò-Găng, chân
đi giày hạ, ngực đeo bài ngà, mình mặc áo lương La-cả, cởi một con ngựa
Phú-yên màu xám, tiến rất nhanh về hướng nam. Hai tên lính giản mặc áo
dấu lủi-thủi chạy theo sau, một tên mang cái khăn gói khá to ở trên vai, có

vẻ mệt nhọc hơn, một tên nữa, ôm chặt trong cánh tay một cái trắp chửnhật cẩn xa-cừ; cả hai đều cố-gắng theo cho kịp con tuấn-mã sung-sức
đương phi nước đại. Tới trạm Hương-an, ở về hạt Quế-sơn, thầy trò mới
dừng bước. Tên lính hầu vội-vả chạy lại cầm dây cương, kéo con ngựa đương
hăng-hái về một bên, đưa tay đập rất nhẹ vào lông gáy của nó:
-Bum! Bum! ngoan đi nào!
Ý-thức được những cái vổ-về âu-yếm ấy, con ngựa cúi đầu xuống và đứng lại
ngay. Vị quan văn chuyển mình, ấn thật mạnh chân phải vào chiếc bàn đạp
nhảy lẹ-làng xuống đất. Thấy ở bên lề đường có một cái quán cơm bằng
tranh sạch-sẽ, cao-ráo, vị quan văn cùng hai tên lính hầu đi vào, người chủ
đi về phiá chiếc sập bằng gỗ mít kê chính giữa nhà, lên ngồi chễm chệ một
mình, hai tên lính-giản đứng khoanh-tay chầu hai bên tương-tự như Châu
Xương, Châu Bình trong một bức tranh thủy-mặc.
Liền khi ấy tên chủ quán, chít một cái khăn lông bờm xờm, từ trong xó bếp
chạy ra, chắp tay vái hết sức kính-cẩn:
-Bẩm cụ lớn !
Mấy tên nông-dân hàng xóm, ý chừng đi làm lụng ở ngoài đồng mới trở về,
luôn tiện ghé vào quán-xá như thường lệ để dọ dẫm thức ăn và đứng dưới
mái hiên trò chuyện rầm-rĩ với nhau. Nghe tiếng chào hỏi ở bên trong, họ
đưa mắt dao cau nhìn vào thật mau lẹ, rồi bấm tay nhau đi tảng lờ về một
phía khác, vưà đi vừa nói rất khẽ:
- Chết bây, quan sơn- phòng!
Mà thật vậy, vị quan văn đương ngồi trong tửu-điếm là tiến-sĩ Trần văn Dư,
người ở làng An-mỹ-đông, phủ Tam-kỳ, lúc bấy giờ đang giữ chức chánh-sứ
tại nha sơn-phòng Dương-yên. Thân-hình mảnh-dẻ, tầm-thước, nước da
trắng trẻo, hai mắt sáng-quắt như hai vì sao, cử-chỉ ngôn-ngữ khoan-thai,
quan sơn-phòng có cái vẻ siêu-phàm của một bậc tu-hành và cái dáng-điệu
thanh-tao của một nho-sĩ.
Lúc quan sơn-phòng mới bước vào, khách hàng ở trong quán còn thưa thớt,
nhưng dần dần kẻ ra người vào lại càng đông đảo thêm.
Quan sơn-phòng-sứ phải nấn-ná ngồi lại để quan-sát tình-hình. Họ là những
kẻ bộ-hành từ phương xa mới đi lại, mỗi người còn mang theo trên khuôn
mặt, trên chéo áo, trên mái tóc, một ít hương-vị nồng-nàn của những miền
viễn-cách. Họ là những tên lính kinh vừa mới đào-ngủ sau những ngày
phiến-biến. Cuộc khởi-nghĩa của Nguyễn văn Tường, Tôn thất Thuyết đã
thất-bại, vua Hàm-Nghi đã xuất bôn ra ngoài Tân-sở, họ mới lên đường chạy
một hơi từ Thuận-hoá vào Quảng-nam, quên ăn quên ngủ, mỗi người chỉ
cầm vỏn vẹn một cành lá để che sương đở nắng, y hệt như những con đồng,
con vía trong một buổi nhập hồn. Họ còn là những thầy khóa rủi-ro vừa mới
bỏ trường-thi để tỏ lòng công-phẩn. Thí-sinh trường Bình-định thì tự-động
rút lui sau khi nghe tin thất-trận, thí-sinh trường La-chữ ở Thừa- thiên thì rủ
nhau chạy loạn trong lúc ban đêm. Tất cả đều có vẻ bơ-sờ, sửng-sốt vì
những chuyện vừa mới tai nghe mắt thấy trong cơn binh-lửa.
Một lát nữa, bọn khách thập-phương lại kéo nhau vào ngồi chật ních ở trong

tửu-điếm để nghe câu chuyện thất-thủ. Nông-dân ở những vùng lân-cận,
thương-nhân ở miền nguồn, phường-chài ở miền duyên-hải, ai nấy cũng
hăm-hở muốn biết thời-sự. Một tên lính hộ-thành làm ra vẻ thông-thạo, ngồi
tréo mảy trên cái rương xe đặt ngoài hiên cất giọng nói thật to như muốn
làm cho mọi người phải chú ý:
- Có tất cả hai vị tiến-sĩ bị chết !
Một thầy-khoá vừa mới ăn mì gà xong, miệng còn dính cả mỡ, đứng xỉa răng
một cách khoái-chí ở bên ảng nước lạnh bắc gần chái bếp, thấy ngứa ngáy ở
trong mình, cũng chạy xồng-xộc lại mà hỏi:
-Tôi đố anh biết vị nào chết vì tạc đạn?
Biết câu chuyện của mình đã có dư-âm trong quần-chúng, tên lính hộ-thành
vội-vã đứng dậy trả lời một cách lãnh-đạm:
- Không có vị tiến-sĩ nào trúng phải tạc đạn. Tiến-sĩ Nguyễn Thích, ở huyện
Hà-đông chết không rỏ vì sao trong cuộc hổn loạn. Còn tiến-sĩ Hoàng văn
Hoè, người ở Hà-nội, đã nổi tiếng trong khoa uyên-bác, vào ẩn-núp trong
một căn nhà ở gần cầu Thăng-long, bị bom nổ mà thiệt-mạng.
Tên lính hộ-thành vừa nói dứt lời thì mọi người đễu chắt lưởi:
-Tội- nghiệp!
Một ông đồ già, không rỏ từ phía nào đi lại, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chămchú nghe câu chuyện thất-thủ, liền cất giọng ngâm-nga một mình. Ta lược
thuật ra đây, theo di-cảo của Song-nguyên Huỳnh thúc Kháng, bài "Cảmthuật" mà ông đã ứng khẩu trong tiệm cơm, bên cạnh một bàn đèn, giữa hai
bát nước chè quắn đậm như máu đĩa:
Kinh-đô thất-thủ việc khôn-lường,
Thương Chúa từ đây trải gió-sương.
Cam-lộ dời ra nhờ có Thuyết,
Nhà chung ở lại giận cho Tường.
Vua ta thế ấy, rồng nằm vực,
Giặc nọ dường kia, cá đứng mương.
Chưa rỏ cơ trời sao vậy nhỉ !
Bao giờ đem lại của đồ-vương?
Bài "Cảm-thuật" vừa chấm-dứt thì đoàn người di-cư ở trong quán xá lại càng
huyên-náo hơn nữa. Ai nấy cũng thi đua, mồi người chêm một câu để kéo
dài cuộc hội-họp vì họ cho rằng kinh-đô thất-thủ là việc ngàn năm một thuở.
Trong lúc quần-chúng đang xao-xuyến tới cực-điểm như vậy thì ở trong tửuđiếm tiến-sĩ Trần văn Dư vẫn ngồi tỉnh-ruội một mình, có vẻ trầm-tư mặctưởng. Quan chánh-sứ lắng tai nghe tất-cả những mẫu chuyện rời-rạc có
liên-hệ đến việc khởi-nghĩa ở kinh-đô. Cuối cùng không kiềm-chế được mối
cảm-xúc, quan chánh-sứ phải để cho hai giọt lệ nở ra trong khoé mắt.
Tiến-sĩ Trần văn Dư hồi-tưởng lại những trang-sử giông-tố nhất trong đời
sống cuả mình. Vừa mới hôm kia, nhận được bức mật-thư của Tôn thất
Thuyết, ông liền từ-giả nha sơn-phòng trong một buổi sớm đầy sương mù và

đi thẳng một mạch ra tới Vĩnh-điện. Tại đây ông đã gặp phó-bảng Nguyễn
duy Hiệu, người ở làng Thanh-hà, phủ Điện-bàn, lúc ấy giữ chức thương-biện
tỉnh-vụ. Hai người bàn luận với nhau thật lâu rồi dắt nhau vào tỉnh-đường để
yết-kiến quan tuần-vũ Nguyễn-đăng-Ngoạn, người ở làng Kim-giao, huyện
Mộ-đức, tỉnh Quảng-ngãi.
Tiến-sĩ Trần văn Dư đi ngay vào vấn đề:
- Nhà vua đã chạy ra Cam-lộ, Ngài định làm thế nào ?
Quan tuần-vũ Nguyễn đăng Ngoạn trả lời một cách gián-tiếp:
- Nhà vua xuất-bôn thì đã có tam-cung và nhiếp-chính Thọ xuân Vương thay
thế.
Tiến-sĩ Trần văn Dư có vẻ không bằng lòng vì lối phúc-đáp ấy:
-Ở đây ai cũng biết nhiếp-chính Thọ xuân Vương và tam-cung làm tay sai
cho Pháp. Ta sẽ ăn nói làm sao với dân-chúng ?
Tuần-vũ Nguyễn đăng Ngoạn cũng cảm thấy những nổi khó-khăn trong việc
đối-xử sau nầy, liền chất-vấn:
-Nếu không theo chính-quyền hiện-hữu, ta còn biết làm gì hơn ?
Nghe câu hỏi ấy, Tiến-sĩ Trần văn Dư đứng dậy và nói một cách dõng-dạc:
-Tại sao ta không nắm lấy cơ-hội, chiếm-đoạt tỉnh-thành và chống cự với
người Pháp ?
Tuần-vũ Nguyễn đăng Ngoạn suy-nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu:
-Tôi không phải là người thổ-trước, trách-nhiệm ấy không phải về phần tôi
đãm-nhận.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu cũng lấy đại-nghiã để khích-lệ tấm lòng trungquân ái-quốc của vị tỉnh-trưởng, nhưng cuối cùng tuần-vủ Nguyễn đăng
Ngoạn vẫn khư khư từ-chối, không dám đài-đương những việc to lớn.
Cuộc thương-thuyết đã hoàn-toàn thất-bại. Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu bèn
rủ quan sơn-phòng Trần văn Dư tới dự một phiên họp bí-mật tại nhà cử-nhơn
Lê tấn Toán, người ở làng Hà-lộc, phủ Điện-bàn. Lần nầy giữa chiến-sĩ với
nhau, sự đồng-ý về chánh-kiến có thể thâu-thập một cách dễ-dàng hơn. Ai
nấy cũng muốn lấy việc "cần-vương" và "bình tây sát tả" làm phương-châm
cho cuộc đấu-tranh của mình. Tuy vậy một khi nhóm văn-thân bàn tới việc
đề-cử một vị lảnh-tụ, người ta mới bắt đầu suy-nụy, thối-thác lẫn nhau.
Cử nhân Lê tấn Toán người được sĩ-dân tán-thành và tín-nhiệm hơn hết, lại
viện lấy tuổi già, sức yếu mà từ-khước.
-Tôi xin đứng ra ngoài và đem hết tài-sức ra làm việc cho chính-nghĩa.
Ngự-sử Huỳnh-bá Chánh, người ở làng Khái-đông, huyện Hòa-vang, được
công-chúng đề-bạt kế tiếp theo đó cũng không chịu nhận việc.
- Nếu xét về tuổi tác, ông cử Hà lộc và tôi có trội hơn quan sơn-phòng Trãn
văn Dư non một giáp. Nhưng lấy cái tài-đức và nhất là cái bồ chử ở trong
ruột thì quan sơn-phòng lại bỏ xa chúng tôi đến hàng mấy chục dặm. Chi
bằng ta tôn ngài lên làm minh-chủ rồi ta núp ở đàng sau mà ủng-hộ, việc
lớn tất-nhiên sẽ thành.
Nghe lời Ngự-sử Huỳnh Bá Chánh đề nghị, hầu hết văn-thân đều hưởng-ứng
và mời tiến-sĩ Trần văn Dư lên ngồi trên bộ phản giữa. Miễn-cưỡng quan

sơn-phòng sứ phải chấp-nhận và đứng lên tuyên-thệ trước mặt bá-quan
văn-võ.
Cuộc hội-nghị bế-mạc. Tiến-sĩ Trần văn Dư từ-giã các đồng-chí, rồi một
người một bóng, ông cho con ngựa Bum chạy như bay trên những quãng
đường quen thuộc, mỗi lúc mỗi xa-xôi, vắng-vẻ, hui-hắt như gió biển trăng
ngàn.
Ngày mười chín tháng bảy năm 1885, tiến-sĩ Trần văn Dư về tới nha sơnphòng Dương-yên. Quan tế-tửu Nguyễn đình Tựu, tiến-sĩ xuất thân, người ở
làng Phú-thị, phủ Tam-kỳ, đã mang sắc-chỉ của triều-đình vào chực sẵn tại
đây. Theo lệnh mới, Tiến-sĩ Nguyễn đình Tựu được sung-chức chánh-sứ tại
nha sơn-phòng Dương-yên. Tiến-sĩ Trần văn Dư phải hoán-bổ bố-chánh tỉnh
Bình-thuận. Tin này không làm cho quan sơn-phòng Trần văn Dư ngạc-nhiên
hay bực-bội, vì trong mấy ngày gần đây, ông ráo-riết chuẩn-bị khởi-nghĩa để
chống lại người Pháp. Tin nầy cũng không làm cho sĩ-binh lưu-ý, vì ở tại
Dương-yên, từ đề-đốc, lãnh-binh cho tới người lính thường, ai nấy cũng đều
biết nhà vua đã tạm lìa kinh-thành, tất cả sắc-chỉ đều do nhiếp-chánh Thọ
xuân Vương và Nguyễn văn Tường làm ra.
Vì vậy lúc bàn-giao công-vụ, tiến-sĩ Trần văn Dư vẫn đem ấn-kiếm ra nộp lại
và chỉ nói chua nói mát võn-vẹn có một câu trước mặt công chúng:
- Nhà vua đã xuất-bôn rồi. Ông tề-phụng mệnh ai mà vào nhận chức nầy ?

“Sông Thu” đáp lời gọi cần-vương
Trong căn nhà rường tám cột nằm gọn-gàng giữa một khu vườn lịch-sự ngó
ra cánh đồng làng An-mỹ, Tiến-sĩ Trần văn Dư đang ngồi bàn-bạc với một
nhóm tướng lãnh. Còn ở ngoài sân có che trại hẳn-hoi, người ta thấy nhiều
bộ phản ngựa sắp thành hàng song-song, trên mặt có lót chiếu bông, màu
sặc-sỡ. Mấy tên đầy tớ ra vào lăn xăn. Một chốc nữa, chúng nó mang lên
mỗi đứa một cái mâm bằng gỗ và đặt ngay ngắn ở giữa bộ phản. Bên cạnh
mỗi cái mâm lại có một chai rượu quân thắng đã mở nút và một bộ chén
chung úp vào một cái đĩa xưa màu nguyệt-bạch. Thức ăn chỉ gồm vỏn vẹn
mấy món rất quen thuộc ở miễn thôn-dã, thịt heo xắt phay, đựng trong
những cái điã ngang, thịt trâu nấu xáo múc trong những cái bát tai bèo thật
to lớn, bánh tét nếp hương, mì gà và xôi đỏ. Quan khách ngồi xấp bằng
thành vòng tròn, vừa đánh chén vừa nói chuyện thì thầm với nhau. Toán nào
ăn xong thì đứng dậy đi ngay để nhường chỗ cho những kẻ đến sau. Họ
không nấn-ná ở lại để bàn-luận dông-dài hay để xoi-bói lẫn nhau như trong
những thời-kỳ yên-tĩnh. Lẫn nầy không phải là lần đầu tiên trong nhà quan
nguyên sơn-phòng mới có một cuộc đãi đằng đại-qui-mô như vậy. Trước kia,
trong vòng hai mươi năm trở lại, gia-đình này đã tổ-chức hai cuộc đón-rước
thật linh-đình. Lần thứ nhất là khi quan sơn-phòng đỗ cử-nhơn và trở về
quê-quán. Người ta cũng phải mổ heo tàu, cũng phải vật trâu cổ, cũng dọn
mâm bàn, cũng che lều trại. Khách-khứa cũng ăn uống tràn-trề, cũng say-

sưa túy lúy. Nhưng đám rước nào cũng không long-trọng, huy hoàng bằng
khi quan sơn-phòng đổ tiến-sĩ trở về quê-hương cùng một lượt với phái-đoàn
của chính-phủ. Lần nầy dân-chúng hân-hoan vác cờ xí đi biểu-diễn trên
đường thiên-lý kéo dài đến hàng chục cây-số. Tiếng nhạc bát-âm, tiếng bulu, tiếng ốc chen lẫn với tiếng trống chầu đại-doanh. Ngồi trên một con ngựa
ô vạm vỡ, mình mặc áo triều-phục, đầu đội mũ cánh chuồn, chân đi hia mu
cong,tay cầm hốt bạc, quan sơn-phòng trông có vẻ oai-nghi, đường-bệ.
Đoàn biểu-tình uốn lượn nhiều vòng trên những khúc bờ đê, rồi mới đi vào
tòa văn-thánh. Ở đây người ta phải làm lễ tạ ơn trời đất và các vị thánhhiền. Xong xuôi, đoàn người lại tiếp tục diểu-hành để đưa quan sơn-phòng
về nhà làm lể vinh-qui bái-tổ. Thật là một ngày tưng-bừng, lộng-lẫy.
Nhưng đó chỉ là dĩ-vãng. Bây giờ tiến-sĩ Trân văn Dư hội-họp sĩ-dân lại để
làm một việc đại-nghĩa, mở một cuộc chinh-phạt, khôi-phục cho nhà vua,
giải-phóng cho dân-tộc. Từ mửng-tưng sáng, lệnh xuất-quân đã ban ra. Tất
cả mọi người đều lo ăn uống thật mau để lên đường ra mặt trận. Văn-thân ở
những hạt xa-xôi phải trở vễ đơn-vị cuả mình gấp rút để kịp hướng-dẫn
quần-chúng đánh lấy tỉnh thành. Dân chúng thuộc hai hạt Tam-kỳ, Tiênphước phải chuẩn bị ráo-riết để nội trong một ngày, hạ cho được thành
Dương-yên ở về miền sơn-cước. Tiếng loa đã vang dậy khắp nơi, tiếng ngựa
hí mỗi lúc mỗi dồn-dập mà Thương-biện Phạm trọng Thảng, người làng Antây, huyện Quế-sơn, vẫn còn khệ nệ ngồi lại để uống rượu. Tiến-sĩ Trần văn
Dư nghe báo cáo, chạy lại thúc-giục và nói một cách khoan-thai, nửa như
đùa, nửa như thiệt:
- Người ta bảo ông gan dạ lắm. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột.
Thương-biện Phạm trọng Thảng, mặt đỏ gay, cầm chai rượu quân-thắng giơ
lên thật cao, và luôn miệng ngâm bài "Lương châu từ" cuả Vương Hàn:
"Bồ-đào mỹ-tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa-trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh-chiến kỷ nhân hồi"
Ai nấy cũng bật cười.
Nghe đọc xong, tiến-sĩ Trần văn Dư nhìn vào mặt người bạn của mình mà
nói:
-Ông thử phỏng-dịch bài thơ tứ-tuyệt ấy ra tiếng nôm, ông làm được tôi sẽ
miễn cho ông cái tội khinh-xuất.
Không để cho quần chúng mời mọc nhiều lần, Thương-biện Phạm trọng
Thảng liền ứng-khẩu ngâm-nga mấy câu thơ như sau:
Bồ-đào chất rượu còn nguyên,
Dạ-quang nâng chén, lệnh truyền phải đi.
Say nằm chiến địa cười khì,
Xưa nay đánh dẹp mấy khi đặng về"

Một lần nữa, tiến-sĩ Trần văn Dư chạy lại nắm cánh tay người bạn mà tuyên
bố:
-Văn-thân Quảng-nam không thiếu nhân-tài. Ta lo gì mà đại-sự không thành.
Rồi tiến-sĩ Trần văn Dư hướng-dẫn đoàn quân nhân-dân vừa mới củ-tập,
nhắm dãy Răng-cưa và dãy Chinh-lãnh mà tiến về phía mặt trời lặn. Lá cờ
vàng, màu sắc của nhà Nguyễn đi trước, bay phất-phới giữa những vạt đậu
tứ-qúi, đậu Bình-định vừa mới ra gương hay những luống đậu xanh vừa mới
chín bói. Mặc bộ áo triều-phục, cởi con ngựa ô vạm-vỡ, tiến-sĩ Trẫn văn Dư
tuần-tự theo sau. Nối gót vị chủ súy là nhóm văn-thân với những chiếc võng
điều bỏ dìm xanh giữa hai dãy lọng vàng hay những con tuấn-mã kế tiếp
nhau bước một, trông ngoạn-mục lắm. Hàng tướng-lãnh không mặc áo ngắn
như đám thường dân. Lối phục-sức của họ cũng khá phức-tạp. Có người còn
giữ trên mình chiếc mũ cánh chuồn, chiếc áo-bào, chiếc xiêm mà họ vẫn
dùng khi còn tại chức, nhưng hầu hết đều bận những chiếc áo dài thung
thênh cắt năm thân bằng nhau với những thứ hàng Tàu qúi-giá như đoạn
Kim-ngân, địa song-ngư, gấm thất-thể, hay những thứ hàng tơ lụa kỳ-cầu
như xuyến Sài-gòn, như lương La-cả. Họ đều chít khăn nhiểu màu da trời,
thắt dây lưng màu hổ-hoàng, đi giày hạ và búi tóc ở về phiá sau ót. Vừa mới
hôm qua họ là những ông lang, ông đồ, thầy tú, thầy cử hay những vị quanchức tại triều. Họ còn sống cuộc đời thanh-nhàn, vô-tư của những bậc nhosĩ, kẻ thì uống rượu ngâm thơ, người thì chơi hoa vịnh-nguyệt. Những hạng
thất-thế lui về ẩn-dật nơi thôn-dã thì quanh năm chỉ biết mỗi một việc đi săn
nai, săn heo ở trên rừng, đánh cá nun, cá rói ở dưới sông, mồi cu gầm-ghì ở
trên đầu non, rập chim xanh ở trong eo gió, đua ngựa hay đá gà. Vì thời thế
biến-chuyển mau lẹ, họ đã một sớm hóa thân như con tằm mùa xuân phá vở
cái kén và biến thành những thầy quản, thầy đội, lãnh-binh, đề-đốc hay
những vị tán-tướng quân-vụ. Lúc xuất trận họ nhường cho quan sơn-phòng
đi trước để lãnh-đạo dân-chúng và họ lần-lượt theo sau. Mỗi người cởi một
con ngựa trông tợ như một đoàn lạp-phu đi hộ-vệ một vị phiên-hầu săn chim
ưng, thả chim mắt-cắt trong thời-kỳ trung-cổ. Họ cũng khá chú-trọng đến
việc tiếp-tế lương-thực. Sau nhóm văn-thân là một toán lính mang những cái
bung, cái nồi bảy bằng đồng, những cái liễn, cái ché bằng sành, những đôi
bầu bằng nan, những chiếc rương đen thui-thủi hay những quả tháp màu đỏ
chói. Toán hỏa-thực nầy đi chặng giữa. Kế tiếp theo là nhóm đông nhân-dân
mộ trong những vùng lân-cận. Binh-lính thuộc về hạng người nghèo-nàn
thất-học, vì vậy lối ăn mặc của họ cũng không lấy gì làm đặc-biệt cho lắm.
Họ bận một chiếc áo cụt cổ bâu bằng vải ta, để quần trật bù-lươn xăn tròn
lên tới đầu gối. Một số ít người có vẻ hãnh-diện với chiếc áo quạ lỡ bằng đũi
hoặc bằng thao phủ màu nâu hay chiếc áo cổ kiềng bằng vải dù màu đen
lánh. Một số ít hơn nữa lại có ý khoe-khoang sợi dây lưng bằng lụa dài đến
bảy tám sải mà họ quấn nhiều vòng chung quanh thân mình rồi thả nhiều
tua lơ-lửng phía trước. Họ toàn đi chân không, người nào người nấy cũng còn
giữ trên chân tay, trên khuôn mặt hay trên búi tóc bờm-xờm, mấy vết bùn

lầy, kết-quả cuả những giờ lạo-động ở ngoài đồng-án. Bị động-viên bất
thình-lình, họ chỉ có thể mang theo những thứ vũ-khí tạm-bợ họ đã sử-dụng
hằng ngày như rựa quéo, rựa vạc, rìu, búa, bù cào, cuốc chỉa. Có một số ít
người đèo trên vai những chiếc giỏ cau với những viên đá sắc bén mà họ đã
ra công tìm-tòi trên bờ suối. Có một số ít hơn nữa lại xách những cái ống
thụt bằng tre chứa đầy ớt chuột, ớt chỉ thiên nghiền nhỏ hòa lẩn với nước.
Nhưng phần đông chỉ biết vác xác đến, lên đường với hai bàn tay không y
hệt như khi họ rủ nhau đi xem một tuồng hát phường-chèo ở một làng bên
cạnh. Hàng tướng-lãnh cũng không được vũ-trang khí-giới. Họ phải mang
theo những dụng-cụ sẵn có hằng ngày như giáo sào, mã-tấu, những cái
khiên bằng rơm-bổi, hay những vật liệu như hỏa-hổ, dầu tây. Trong những
ngày đầu của cuộc khởi-nghĩa, hiếm lắm mới tìm thấy một vài khẩu súng
hỏa-mai làm bằng tre gốc nạp bằng lưu-huỳnh trộn lẩn với bột than thù-đâu.
Lúc mới nhóm họp, đoàn quân ô-hợp nầy chỉ gồm độ năm bảy ngàn người,
nhưng về sau nó lại tiếp-nhận được nhiều toán quân khác. Vào lúc đương
trưa, sĩ dân tới làng Thanh-bình trên bờ con sông Tiên. Khi tạm dừng bước
để chỉnh-đốn hàng-ngũ, thì tú-tài Phan đình Bình, người làng Tây-hồ, phủ
Tam-kỳ, đã phi ngựa theo kịp để báo-cáo với quan nguyên sơn-phòng sứ:
- Sĩ-dân miền ngoài đã kéo về tỉnh-thành và còn chờ lệnh để siết chặt vòng
vây.
Tiến-sĩ Trần văn Dư gật đầu nói với một giọng quả-quyết:
- Được! cho phép họ tấn-công.
Nhận được chỉ-thị của cấp trên, tú-tài Phan đình Bình quay ngựa lại, dùng
gót chân thúc mạnh vào bên hông của nó, con tuấn-mã hí lên một tiếng
vang trời, tế một hơi và biến mất. Đoàn dân-quân, sau một hồi nghỉ-ngơi, lại
rần-rần rộ-rộ tiếp-tục cuộc hành-trình. Lúc nầy, hoặc vì mệt mỏi, hoặc vì
dụng-ý, các vị tướng-lãnh đã lọt lại phía sau để cho binh-sĩ cái trách-nhiệm
lãnh-đạo dân-chúng. Khi đã vượt qua những chữ chi chữ nhất của khúc đèo
Liêu, họ có thể trông thấy phía trước nhiều tên lính đang kéo nhau đi từng
cụm rồi tìm cách tẩu-thoát vào trong bụi rậm. Một sĩ-dân hốt-hoảng vội-vã
chạy lại trình với vị chủ-súy:
-Bẩm cụ lớn! có quân mai-phục!
Tiến-sĩ Trần văn Dư mỉm-cười trả-lời một cách thản-nhiên:
- Không ngại !
Vào khoảng năm giờ chiều, đoàn quân nhân-dân tới địa-phận làng Dươngyên. Tiến-sĩ Trần văn Dư trông chừng phía trước và chỉ thấy một lá cờ bay
quằn-quại trên vọng gác. Càng tiến gần, đồn-lũy lại hiện ra tiêu-điều, vắngvẻ ở trong thung-lũng. Không một tiếng chó sủa, không một bóng người.
Đoàn quân nhân dân theo cửa bắc đi vào trong thành không gặp một sự
kháng-cự nào hết. Họ phân-công đi chiếm đóng các kho-tàng, dinh-thự. Tại
công-đường họ tìm thấy một bản trần-tình bằng chử nho, đại-lược như sau:
"Tôi, Nguyễn đình Tựu, tiến-sĩ xuất-thân, vốn sinh-trưởng nơi sân Trình cửa
Khổng. Trải qua bao nhiêu cuộc thuyên-chuyển từ giáo-thụ, đốc-học cho tới

tế-tửu, phụ-đạo, tôi vẫn lấy việc giáo-huấn làm phương-châm, lấy nghĩaphương làm mục-đích. Sau ngày phiến-biến, nhơn lưu trú tại kinh-thành tôi
bị cường-quyền áp-bức, phải tạm nhận-chức sơn-phòng. Đó là vì nhất thời
tòng-quyền, chớ không phải là bình-sanh sở-nguyện. Nay xét hoàn-cảnh đổi
thay, nước nhà gặp cơn tao-loạn, lại xét mình không thể đảm-nhận cái
trọng-chức nầy, tôi tự-nguyện xin đem ấn-kiếm, đạn-dược, thành trì nạp lại
cho những bậc đến sau có tài-đức hơn tôi".
Tiến-sĩ Nguyễn đình Tựu đã dự đoán những việc phải xảy ra. Trước đó một
ngày, ông đã kiểm-điểm tiền-bạc, sắp đặt hồ-sơ tử-tập, niêm-phong tất cả
lại một cách kỹ càng, rồi đối tùy năm ba người thân-tín, ông về sống ẩn-dật
tại làng Phú-thị, thuộc phủ Tam-kỳ.
Tiến-sĩ Trần văn Dư bèn thâu-hồi ấn-kiếm, đồn-lũy và lên giữ chức sơnphòng sứ Dương-yên trở lại.
Bây giờ là ngày mồng năm tháng tám năm 1885.
Cùng một ngày ấy, sĩ-dân các nơi kéo về thị trấn Vĩnh-điện đông tới sáu bảy
vạn người. Tỉnh-thành bị bao vây bốn mặt, việc giao-thông với bên ngoài bị
cắt đứt. Tuần-vũ Nguyễn đăng Ngoạn, bố-chánh Bùi tấn Quang, án-sát Hà
thúc Quán hội họp để bàn việc đối-phó. Tuần-vũ Nguyễn đăng Ngoạn tuyênbố:
-Thế giặc mạnh lắm, ta nên đầu hàng để tránh những hậu-quả không hay về
sau. Các ngài nghĩ sao ?
Bố-chánh Bùi tấn Quang trả lời:
-Ta phụng mạng giữ thành-trì, chưa đánh đã lo bỏ chạy, như vậy tôi chỉ sợ
quan thủ-hiến không làm tròn phận-sự.
Án-sát Hà thúc Quán nghe nói, liền đứng dậy cố-gắng mở hai con mắt lươn
tí-hon ra để phản-đối:
- Gươm đã kề tận cổ rồi mà còn nói danh với nghĩa. Quan bố-chánh có giỏi
thì cứ việc mở cửa đương-đầu với họ. Tôi thì tôi sợ chết lắm.
Nói chưa xong, quan án-sát sứ đã run cầm-cập.
Ở bên ngoài, áp-lực của dân-quân mỗi lúc mỗi cứng rắn thêm. Tiếng người,
tiếng chó sủa, tiếng ngựa hí chen lẫn với tiếng chiêng, tiếng mỏ, tiếng trống,
tiếng tù-và làm cho lòng người càng thêm giao-động. Biết thế không chốngcự nỗi, tuần-vũ Nguyễn đăng Ngoạn bèn ra lệnh cho binh-sĩ đóng chặc cửa
thành, rồi cho người đứng trên vọng-lâu dùng ống loa mà truyền xuống:
" Quan tỉnh chúng tôi vâng mệnh-lệnh nhà vua giữ thành-trì và quyền hànhchánh, tức là giữ-gìn cho qúi ông và toàn-dân nữa. Nay qúi ông muốn nhận
lấy cái trọng-trách ấy thì quan tỉnh tôi sẵn lòng mà nhường lại cho. Vậy qúi
ông nên mau mau phái đại-biểu vào trong thành để lo việc giao nhận"
Tiếng loa vừa mới truyền ra được vài hiệp thì thương-biện tỉnh-vụ Nguyễn
duy Hiệu đã dùng thang nhảy ra ngoài thành để gia-nhập với đám sĩ-dân.
Dân chúng đều vổ tay reo mừng, ai nấy cũng muốn tôn ông lên làm lãnh-tụ.
Thương-biện Nguyễn duy Hiệu không dám nhận lời và chỉ nói vỏn-vẹn có
một câu:
-Tôi không có thể làm một điều phạm-thượng.

Người ta chất-vấn mãi, ông mới chịu trả-lời:
-Tôi chỉ là một kẻ thừa-hành. Việc lãnh-đạo dân-chúng đã có quan sơnphòng sứ Trần văn Dư.
Một lần nữa, sĩ-dân lại vỗ tay reo hò inh-ỏi.
Bây giờ là lúc phải đưa người vào thương-thuyết với chính-quyền địaphương. Công chúng cứ bàn tán mãi, chưa biết nên chọn người nào, thì ấmsanh Ông ích Cung, tục gọi là Ông ích Hoét, thứ nam của Đốc-binh Ông ích
Khiêm, đã lẻn vào trong thành, chạy một mạch về phía cửa tiền, vừa chạy
vừa nói với mấy tên lính gác:
- Quan tuần-vũ ra lệnh đã lâu mà các anh cứ chần-chờ mãi !
Nói chưa dứt lời, ấm-sanh Ông ích Cung đã xông-xáo tiến về chỗ cái then
vuông bằng gỗ lim nằm chắn hai cánh cửa như một cái gạch nối. Mấy tên
lính giản mặc áo quạ lở màu chàm nhung-nhục, tưởng thật, chỉ biết khoanh
tay đứng nhìn chăm-chú. Ấm-sanh Ông ích Cung không để cho họ có đủ thì
giờ suy-luận hay nhận-xét và nhanh như chớp kê cái vai vào thanh gỗ mà
nông thật mạnh. Hai cánh cửa mở toang. Dân-chúng ùa vào như nước phá
bờ, chỉ trong khoảnh-khắc đã tràn đầy cả thành-nội. Họ phân ra làm nhiễu
tốp, đi lục lạo các ti-tào, dinh-thự để vơ-vét tiền bạc và khí mãnh. Họ không
chừa một vật gì hết: họ khuân cho tới cái nồi cái niu, cái chén, cái bát.
Chẳng bao lâu họ đã dọn sạch chiến-trường, toán nào toán nấy cũng có
nhận được chiến-lợi-phẩm xứng đáng với công-lao của mình. Chỉ có toán
dân-quân của Tiểu-La Nguyễn Thành là biết nhìn xa thấy rộng. Họ chỉ lo
chuyên chở những vật liệu cần-thiết cho việc dụng-binh như quân-nhu,
quân-khí. Họ cố-gắng lôi kéo mấy tấn đạn-dược và mấy khẩu súng đại-bác.
Về sau này Nghĩa-hội lên nắm chính-quyền và có thể duy-trì đến hai ba năm
là nhờ có tấm-lòng nhiệt-thành của sĩ-dân hai hạt Thăng-bình và Quế-sơn
vậy.
Cuộc khởi-nghĩa đã chấm-dứt. Nguyễn duy Hiệu bèn giữ lại trong tỉnh thành
một số văn-thân để tạm-thời duy-trì công việc hành-chánh dưới sự lãnh-đạo
của nha sơn-phòng Dương-yên. Ông còn cho một phái-đoàn hộ-tống tuần-vũ
Nguyễn đăng Ngoạn và các vị quan-lại Nam-triều về nguyên-quán. Xong rồi
ông sai binh-sĩ lấy đất lấp chặt cửa tiền lại, chỉ cho phép nhân-dân ra vào ba
cửa hậu, tả, hữu, vì mọi người đều cho rằng để mở cửa tiền là một điềm
không tốt.

Phản-ứng đầu tiên của quân Pháp
Thống-tướng Cua-Xy sang nhậm-chức tổng-trú-sứ Đông-dương vào ngày ba
mươi mốt tháng năm năm 1885. Ông chỉ lưu lại ở Bắc-kỳ một thời gian rất

ngắn. Trong thượng-tuần tháng bảy năm ấy, ông phải vào Thuận-hóa để trao
đổi giấy tờ về việc phê-chuẩn hòa-ước năm qúi-mùi, tức là năm 1883, tuchỉnh bởi hòa-ước năm Giáp-thân, tức là năm 1884. Cuộc điều-đình không
đem lại kết-quả, vì gặp sự phản-đối c ủa hai vị trọng-thần là Nguyễn văn
Tường và Tôn thất Thuyết. Kế tiếp theo đó, cuộc khởi-nghĩa của binh-sĩ tại
kinh-thành trong đêm mùng bốn tháng bảy năm 1885 và việc xuất-bôn của
vua Hàm-Nghi ra Tân-sở lại làm cho tình-hình mỗi ngày mỗi thêm bối-rối. Để
vãn-hồi trật-tự ở trong nước, thống-tướng Cua-Xy phải nghĩ ngay đến việc
tổ-chức và tăng-cường quân-đội. Trước khi ông vào Thuận-hóa mở cuộc
thương-thuyết với chính-phủ Nam-triễu, lực-lượng viễn-chinh của Pháp ở tại
miền Trung-việt gồm có chín đội thủy-lục quân: ba đội thủy-lục-quân đóng
tại nha Công-sứ, một đội thủy-quân, một pháo đội thủy-quân đóng tại Mangcá, hai đội thủy-quân tại cửa Thuận-an, một đội thủy-quân tại cửa Đà-nẳng
và một đội thuỷ-quân tại cửa Qui-nhơn. Ngoài ra lại còn có chiếc pháo-hạm
Ra-Phan đậu thường-xuyên tại Huế và đặt dưới quyền chỉ-huy của đại-úy
hải-quân Ba-Bô. Muốn tăng-cường những lực-lượng ấy, thống-tướng Cua-Xy
phải rút bớt nhiều đơn-vị lục-quân và thuỷ-quân đóng tại Bắc-việt. Lúc mới
vào Thuận-hóa, ông đã mang theo một đại-đội lính Bắc-phi đặt dưới quyền
điều-khiển của thiếu-tá Mết-danh-Ghe, một pháo đội thủy-quân và một trăm
lạp-bộ binh thuộc về đại-đội thứ mười một. Về sau ông còn lấy thêm hai đạiđội thủy-lục-quân đặt dưới quyền chỉ-huy của trung-tá Sô-Mông, một pháo
đội thủy-binh và số lạp-bộ-binh còn lại thuộc về đại-đội thứ mười một. Như
vậy tất cả quân đội của Pháp ở tại Trung-việt có thể lên tới sáu đại-đội lụcquân và ba pháo-đội, nghĩa là vào khoảng hai ngàn người. Về mặt khác,
thống-tướng Cua-Xy phải gọi một sĩ-quan có khả-năng vào Huế để tổ-chức
lại quân-đội. Ngày mười bảy tháng bảy năm 1885, thiếu-tướng Bờ-Ruy-Đôm
vào nhận chức tổng-chỉ-huy tại Trung-việt và chia quân-đội Pháp ra làm ba
nhóm có vị-trí khác nhau. Nhóm thứ nhất đặt dưới quyền chỉ-huy của trungtá Mết-danh-Ghe, gồm có những đơn-vị hiện đóng trong hoàng-thành Huế.
Nhóm thứ hai, đặt dưới quyền chỉ-huy cuả trung-tá Sô-Mông gồm có hai đại
đội thủy-lục quân. Nhóm nầy phụ-trách việc chiếm-đóng các tỉnh ở về miền
bắc, từ Quảng-trị đến Thanh-hóa. Nhóm thứ ba đặt dưới quyền chỉ-huy của
trung-tá Bét-Nô, cũng gồm có hai đại-đội thủy-lục-quân. Nhóm nầy phụtrách việc chiếm đóng các tỉnh ở về miền nam từ Thừa-thiên cho đến Bìnhthuận. Tuy vậy trung-tá Bét Nô không mở rộng những vị-trí sẵn có từ trước
và chỉ tập-trung quân-đội vào ba thị-trấn Thuận-hóa, Đà-nẳng và Qui-nhơn.
Tại cửa bể Đà-nẳng có ba chiến-thuyền đặt dưới quyền chỉ-huy của trung-tá
Tu-Sa. Tại cửa bể Qui-nhơn, cũng chỉc có hai chiến-thuyền đặt dưới quyền
chỉ-huy của trung-tá hải-quân Gô-Rét.
Phần lớn binh-lực viễn-chinh phải đồn-trú tại Thuận-hóa. Khi nào có một tỉnh
bị văn-thân uy-hiếp, trung -tá Bét-Nô cho rút bớt nhiều đơn-vị để đi tuầntiễu một thời-gian, rồi lại kéo về vị-trí của mình y như củ.
Việc tổ-chức quân-đội đã hoàn-thành, thống-tướng Cua-Xy cho mời trung-tá
Bét-Nô sang nha công-sứ và hỏi một cách đột ngột:

- Ngài có nhận được tin-tức ở Quảng-nam không ?
Trung-tá Bét-Nô lấy khăn lau tay ra lau đi lau lại cái trán ướt dầm mồ-hôi,
như có vẻ nghĩ-ngợi điều gì, rồi mới chịu trả lời:
- Không! tôi chỉ biết một điều là sau ngày tỉnh-thành bị quân phiến-loạn
chiếm-đoạt, tình-hình trong tỉnh lại trở nên nghiêm-trọng.
Thống-tướng Cua-Xy ngắt lời và dằn từng tiếng:
- Hết sức nghiêm-trọng !
Rồi ông giải-thích:
- Hiện nay ta không có một cơ sở để duy-trì sự an-ninh ở trong tỉnh. Thành
Vĩnh-điện đã thất thủ. Chánh-quyền địa-phương đã tan-rã, khắp các nơi bọn
thân-hào lại nổi lên như bươm-bướm. Họ chế-tạo vũ-khí, chiêu-mộ binh-sĩ,
rồi xổ-trống dựng-cờ, mi người chiếm-cứ một vùng nhất-định y hệt như các
vị phiên-hầu ở trong thời-kỳ Trung-cổ. Theo những tin-tức mới nhận được,
tiến-sĩ Trần văn Dư đóng tại Dương-yên và kiểm-soát cả huyện Hà-đông;
ấm-sanh Nguyễn Thành khởi-nghĩa ở vùng Quế-sơn, Thăng-bình, tú-tài Lý
thừa Trạch xây-dựng căn-cứ ở tại vùng Hội-an; phó-bảng Nguyễn duy Hiệu
lãnh-đạo vùng Điện-bàn; phó-bảng Phạm thanh Lương nắm vùng DuyXuyên; ngự-sử Huỳnh bá Chánh hoạt-động ở hạt Hoà-vang; còn tú-tài Trần
Thừa một mình lại xưng-hùng xưng-bá ở miền Đại-lộc. Đó là chỉ kể những
hạng người kiệt-hiệt, có thế-lực và uy-tín đối với dân-chúng. Còn những thứ
giặc cỏ thừa cơn nước đục để làm loạn và bóc lột nhân-dân thì kể làm sao
cho xiết. Nếu không sớm diệt trừ cái nạn cường-hào ấy thì về sau nầy ta sẽ
gặp không biết bao nhiêu là tai-hại.
Thống-tướng Cua-Xy trình-bày chưa hết thì lại nghỉ một hồi để lấy thùng
quẹt và xì-gà ở trong túi ra. Thấy cơ-hội thuận-tiện, trung-tá Bét-Nô bèn
cướp lời và hỏi một cách trịnh-trọng:
- Xin Thống- tướng cho biết những hậu-quả ấy !
Vui cười, tỉnh-táo, thống-tướng Cua-Xy nói tiếp:
- Có nhiều thứ hậu-quả khác nhau: hậu-quả thứ nhất là uy-tín và thể-diện
của nước Pháp sẽ bị tổn-thương; hậu-quả thứ hai là chính-phủ Nam-triều sẽ
bị suy-yếu dần dần; còn hậu-quả thứ ba là các họ đạo ở trong tỉnh sẽ bị uyhiếp.
Trung-tá Bét-Nô nghe tới đấy, hình như chưa hiểu rỏ, liền đứng dậy chất-vấn
một lần nữa:
-Xin Thống-tướng cho biết mấy đội thủy quân ở tại Đà-nẳng không có thể
can-thiệp được hay sao ?
Với một cái giọng lần nầy nửa khôi-hài, nửa hòa-nhã, thống-tướng Cua-Xy lại
tiếp- tục giải- thích:
- Không có thể được. Nhiều sở đạo hẻo-lánh ở về miền sơn-cước đã bị vănthân tiêu-diệt hoàn toàn. Tại sở đạo Tân-an, thuộc về huyện Quế-sơn, hầu
hết các tín-đồ không chịu bước qua cây thánh-giá và bị dân chúng bắt trói
xắp kẻ đem liệng xuống dưới sông. Tại sở đạo Phú-bình, cũng thuộc về hạt
Quế-sơn, tất cả con chiên đã tuẩn-tiết một cách thê-thảm, vì không muốn để
cho văn-thân ghi hai chữ "tả-đạo" vào trên má. Hiện nay, nuôi-dưởng bởi các

vị lãnh-tụ cực-đoan, phong-trào " Bình Tây sát tả" đương bành-trướng ở
miền thôn quê, nếu ta không đề-phòng gấp rút, một khi tất cả các đường
giao-thông bị cắt đứt, ta có muốn đối-phó thì cũng không thể nào kịp!
Bây giờ trung-tá Bét-Nô đã thấy rỏ tình-thế khó khăn của cha-sở May-Da tại
nhà chung Phước-thượng và cha sở Bờ-Ruy-De tại nhà chung Trà-kiệu, nên
không có vẻ hằn-học y như trước nữa, ôn-tồn trung-tá nhìn vào mặt vị chủsúy mà hỏi để xin điều chỉ-thị:
- Sự thể đã như vậy! thống-tướng dạy tôi nên hành-động thế nào để tránh
hậu-hoạn.
Thống-tướng Cua-Xy đứng dậy và trả lời một cách cương-quyết:
- Ngài phải lập-tức mở một cuộc hành-binh để chiếm đoạt lại tỉnh thành
Quảng-nam và cho một phân-đội lưu-trú thường xuyên tại đây.
Dặn-dò xong-xuôi, thống-tướng Cua-Xy bắt tay trung- tá Bét-Nô thật mạnh,
rồi mới quay gót trở vào tư-thất.
Ngày mười một tháng tám năm 1885, người ta thấy hai tiểu-đội thủy-lụcquân khỉ-hành từ Huế để mở một cuộc chinh-phạt. Họ lên thuyền tại cửa
Thuận-an theo con đường bể, vượt qua cửa Tư-hiền, đổ bộ tại Lăng-cô, rồi
lại mượn con đường Hải-vân mà vào Đà-nẳng. Tới đây họ phải thuê ghe
mành vào Hội-an vì con đường thiên-lý bị văn-thân kiểm-soát. Tại nhiều nơi,
sĩ-dân lấy trái mù-u, hoặc lấy gióng mây rải trên công-lộ và cho quân-đội
mai-phục ở hai bên. Khi trông thấy người Pháp gần tới, dân chúng kéo ùa ra
khiêu-chiến, rồi lại giả thua bỏ chạy để nhử kẻ thù vào chổ hiểm-yếu để mở
cuộc tấn-công thật sự. Những trận giao-tranh ấy, mệnh-danh là "giặc mù-u"
hay "giặc gióng" thường không đem lại cho Pháp một sự tổn-thất nặng-nề
nhưng cũng làm cho họ phải e-dè, kiêng-nể. Một cuộc giao-tranh thí-nghiệm
ở tại Cẩm-lệ lần đầu tiên đã cho họ một bài học khá đau đớn. Bị tấn-công
một cách bất-ngờ, họ phải dồn vào khúc cầu eo hẹp, rồi vấp phải những trái
mù-u vừa mới hái còn nhớt-nhát như lá mồng-tơi, bổ té la-liệt, kẻ nằm sấp
người nằm ngửa trông như một bầy cá vừa mới bỏ giỏ. Tức thì dân chúng ở
hai bên bờ sông dùng ná mọi bắc tên có tẩm thuốc độc vào tua-tủa, làm cho
một số ít binh-sĩ phải thiệt mạng. Trận giặc Cẩm-lệ không có tiếng vang dội
lớn lao trong lịch-sử và cũng không có thể gây nên một ảnh-hưởng sâu rộng
trong hàng ngũ viễn-chinh, nhưng đã giúp ích rất nhiều cho văn-thân trong
việc trì-hoãn cuộc tấn-công chớp-nhoáng của quân địch. Một khi đổ-bộ tại
Hôi-an, binh-sĩ Pháp còn phải mượn con lạch Thanh-hà để chuyên chở vật
hạng, rồi mới kéo về phía tỉnh-thành Quảng-nam. Bây giờ họ tiến lên một
cách dễ-dàng, không phải phí một viên đạn nhỏ nào hết, vì mấy ngày về
trước Nguyền duy Hiệu đã hạ lệnh cho quân-đội và nhân-viên rút lui về các
miền điạ-phương, thành-trì công-sở đều bỏ ngỏ. Cuộc chiếm đóng vĩnh-viễn
đã xảy ra một cách hòa-bình và yên-lặng.

Lương-giáo phân tranh

Tại làng Thanh-mỹ, phủ Thăng-bình, ấm-sanh Nguyền Thành tức Tiểu-La
đương ngồi tiếp chuyện mấy vị khách trong ngôi nhà từ-đường. Ở về bên
phải có tiến-sĩ Trần văn Dư, hoàng-giáp Phạm như Xương, người ở làng
Ngân-câu, phủ Điện-bàn, cử-nhơn Phan bá Phiến, tức Án-Hổ, người ở làng
Bảo-an; ở về bên trái có phó-bảng Nguyễn duy Hiệu và tiến-sĩ Phạm Tuấn,
một ngôi sao chói lọi nhất trong đám ngũ-phụng tề-phi. Họ đương thảo-luận
những công-tác của văn-thân hạt Thăng-bình mà họ vừa mới quan-sát trong
buổi sáng. Tiến-sĩ Phạm Tuấn nói trước hết:
- Tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng những lò đúc ở trên núi Chóp-chài và núi Caongạn. Nguyên-liệu chở lên cho tới đỉnh núi thì có pần khó khăn, nhưng than
gỗ ở đây lại tốt và dồi-dào. Tôi thiết-tưởng trong một thời-gian ngắn, chúng
ta có thể sản-xuất đủ số đạn-dược cần thiết cho dân chúng và không phải lệ
thuộc vào các thị-trấn nữa.
Tiếp theo lời của ông tiến-sĩ Xuân-đài, cử-nhơn Phan bá Phiến cũng cất giọng
để cho biết những điều nhận xét cuả mình:
-Tôi cũng đã quan-sát tỉ-mỉ những căn nhà đất dùng làm trại giam cho tín-đồ
Công-giáo, nằm rải-rác từ truông Đồng-linh cho tới chợ Vinh-huy. Tôi đếm
tất cả là hai chục. Tôi thấy cột và nền có hơi thấp, những người bị an-trí có
thể thiếu ánh nắng và không khí nhưng tường vách và cửa ngỏ lại vữngvàng, chắc- chắn. Đó cũng là một cái ưu-điểm nhưng tôi thiết-tưởng chúng
ta nên tập-trung những căn nhà ấy lại một chổ duy-nhất thì tiện việc kiểmsoát hơn.
Ấm-sanh Nguyễn Thành đứng dậy trả lời:
-Việc canh phòng chỉ cần thiết ở về miền ngoài mà thôi. Ở đây chúng ta đã
sẵn có những con mắt tinh-vi của đồng-bào địa-phương. Mỗi hành-động, lời
nói, cử-chỉ của tội-nhân đều được mọi người chung quanh nhận-xét, suyluận và báo-cáo lên cấp trên. Vì vậy không thể có một con muỗi nào đi lọt
khỏi cái hàng rào của nhân-dân.
Rồi ông nói thêm:
- Cái lưới người nào có khác cái lưới trời. Thật là " thiên võng khôi khôi, sơ
nhi bất lậu"
Câu chuyện về việc kiến-thiết ở Thăng-bình vừa mới chấm dứt thì người nhà
đã bưng lên một mâm gỏi cá với một chồng bánh tráng mè nướng phồng lên
như mặt nước có nổi bong bóng sau một trận mưa rào. Đầy tớ sắp đặt xong
thì Ấm-sanh Nguyễn Thành tuyên-bố:
- Vừa sáng nay tôi cho bầy trẻ lên bến đò Tân-an mua được một con cá rói
khá to, thân hình dài tới một thước tây, bề ngang không dưới bốn tấc. Tôi đã
rước một người nấu ăn thiện-nghệ và họ sẽ trình-bày ra đây hai món rất
phổ-biến tại điạ-phương, thứ nhất là món gỏi bóp với rau đọt thơm và thứ
nữa là món cháo cổ-điển. Xin qúi ngài thật tình cẫm đũa cho biết cái hươngvị ở miền sơn-cước.
Ông vừa mời-mọc, vừa luôn tay cầm chai rượu mai-quế-lộ rót vào mấy cái
chén tiểu màu nguyệt-bạch sắp chung quanh một cái đĩa bài thơ. Ông nói

tiếp:
- Nhơn cơ-hội nầy, chúng ta cũng nên nâng chén rượu để chúc mừng cụ
hoàng-giáp Ngân-câu đã trở về tỉnh nhà và từ đây có thể hợp-tác với chúng
ta một cách đắc-lực hơn.
Ai nấy cũng tán-thành ý-kiên của Tiểu-La tiên-sinh, cũng nâng chén rượu
ngang mày rồi cùng uống với nhau một cách hoan-hỉ. Trong khi thù-tạc,
tiến-sĩ Trần văn Dư không quên nhắc nhở ông hoàng-giáp Ngân-câu về
phận-sự của một người viễn-khách:
-Ông đi xa mới về, lẽ tất-nhiên phải cho chúng tôi biết những việc mới xảy ra
tại li-sở và những điều tai nghe mắt thấy ở trên đường.
Hoàng-giáp Phạm như Xương bèn thuật lại cuộc khởi nghĩa nhân dân ở tại
Phú-yên như thế nào, ông bị tạm giam như thế nào, án-sát Huỳnh Côn,
lãnh-binh Nguyễn văn Hanh bỏ trốn được, tá-lý Lương xuân Huyên được vào
lãnh chức Bố-chánh như thế nào, thị-dộc Cao Đệ lãnh chức án-sát để thay
thế. Ông cũng kể lại việc Tuy-Lý Vương bị phát-vãng tại sông Cầu và nhờ
ông tìm mọi cách nâng đở mới có thể trở về kinh thành được.
Sau câu chuyện thời-sự, Tiến-sĩ Trần văn Dư lại đề-cập tới vấn-đề vănchương. Người nào có sáng-tác được một vài bài phải đem ra ngâm vịnh để
cho cử-toạ thưởng-thức chung. Bị mời mọc trước nhất, Ấm-sanh Nguyền
Thành cứ khăng-khăng từ-chối, viện cớ rằng từ nhỏ chí lớn ông chỉ ham đọc
kinh truyện, chớ không sở-trường về thi ca. ông chỉ nhớ mang-máng vào
một mùa xuân nào đó, ông có lên chơi Ngũ-hành-sơn và có làm ra hai câu
thơ chữ nho mà thôi. Ông lấy giọng ngâm lên một cách miền-cưỡng:
Đăng cao dục tá từ-bi kiếm,
Trảm trận niên lai kỷ não sâù.
Nghe xong hoàng-giáp Phạm như Xương tiếp lời:
- Tiểu-La tiên-sinh có một mối âu-sầu hết sức đặc -biệt. Thảo nào ông lại sởtrường về quân-sự và chính-trị. Tôi cũng có nỗi buồn riêng do hoàn-cảnh
hiện tại tạo nên, tôi xin đọc ra cho quí ngài duyệt lãm. Ông lấy chiếc quạt
thanh sẵn cầm ở trên tay, gõ nhịp vào bộ phản ngựa mà ngâm với một giọng
uyển-chuyển. Đây là bài "Cảm-sự" mới nghĩ ra sau khi về tới Quảng-nam:
Võng-lọng nghêng-ngang giữa cỏi trần,
Biết ai là Chúa, biết ai thần ?
Ngu-thiều tâu hết chưa nghe phụng,
Lõ-sư tu rồi, chẳng thấy lân.
Mỏi mắt Hy-Di trời Ngũ-qúi,
Nhọc lòng Gia-Cát đất tam-phân.
Thôi thôi, đã thế thì hay thế,
Nhờ lượng cao dày cứu lấy dân. (1)
Tất cả quan-khách đều cãm-động khen hay. Phó-bảng Nguyền duy Hiệu nói
một cách khẩn-khoản:
-Cụ hoàng-giáp Ngân-câu thể theo lời yêu-cầu của quan sơn-phòng-sứ mà

đọc một bài thơ rất chân-thành. Nay tới lượt tôi đề-nghị, lẻ nào ngài lại có
thể từ-chối được.
Biết rỏ ý của phó-bảng Nguyễn Duy Hiệu, lần nầy hoàng-giáp Phạm như
Xương chỉ nói một vài câu phi-lộ, rồi ngâm nốt bài" Cu-li hề" mà ông đã viết
ra ở Phú-yên để phản-ảnh tình trạng nước nhà.
Ông đọc với giọng vừa miả mai vừa hài-hước:
Cu-li hề !!
Cu-li quân hề !
Cu-li thần !
Cu-li quan hề !
Cu-li dân !
Cu-li khoa hề !
Cu-li văn !
Cu-li tú- tài hề !
Cu-li cử-nhân !
Hoàng-giáp Phạm như Xương vừa dứt lời, mọi người vổ tay khen ngợi. Tiếnsĩ Phạm Tuấn nói:
- Không những cụ Ngân- câu có biệt-tài về văn-chương mà lại còn có một
giọng thần-tình, vừa nghiêm-trang, vừa nhí-nhỏm. Thật là danh bất hưtruyền vậy.
Lúc thấy bọn đầy-tớ đã xuống dưới bếp hết, Ấm-sanh Nguyễn Thành bèn
xoay qua điạ-hạt chính-trị. Ông nói:
- Hiện nay người Pháp đã chiếm-đoạt lại tỉnh-thành Quảng-nam. Chúng ta
phải có chính-sách thích-ứng đối-phó lại với họ.
Hoàng-giáp Phạm như Xương khuyên cử-tọa nên tìm cách thương-lượng với
các cha sở để lôi cuốn tín-đồ Công-giáo về phe mình, theo ông con-chiên
không phải là xấu hết, phương-chi việc chia rẽ nhân-tâm là việc phải tránh
cho kỳ được.
Cử-nhơn Phan bá Phiến không tán- thành lập-trường ấy và trả-lời một cách
hằn-học:
- Ai lại không biết bọn Công-giáo bán đứng tổ-quốc cho quân xâm-lăng
Pháp. Nếu ta trừ-khử được bọn nội-công đó thì lũ Tây-nô tự nhiên sẽ yếu thế
như cua mất càng, ta lo gì mà không thắng-lợi được.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu cũng góp ý:
- Tôi cũng không chủ-trương nuôi ong tay áo. Nhưng bây giờ các vị thừa-sai
đương trông cậy vào sự hiện-diện của người Pháp ở Vĩnh-điện và Đà-nẳng.
Họ cũng chuẩn-bị chiến-tranh một cách ráo-riết. Ngày đêm họ lo luyện-tập
binh-sĩ, chế-tạo khí-giới và rào làng chiến-đấu. Chúng ta tấn-công vào các
họ đạo thì chắc-chắn họ sẽ đánh lại và họ sẽ nắm phần thắng-lợi. Ta phải
xử-trí như thế nào ?
Mọi người im-lặng ngó mặt nhau để tìm câu trả-lời. Cuối cùng Ấm-sanh
Nguyễn Thành nói:
- Tôi có một ý-kiến muốn trình bày ra đây. Câu chuyện hơi dài-dòng nhưng

lại cần-thiết lắm. Tôi không biết qúi ngài có vui lòng ngồi lại một thời-gian
để nghe tôi bày tỏ hay không ?
Tiến-sĩ Trần văn Dư thay mặt cho công-chúng, vội-vả phúc-đáp:
- Ông cứ nói. Dầu chúng tôi có phải thức suốt đêm nay để lãnh-hội tôn-ý,
chúng tôi cũng cam-tâm.
Ấm-sanh Nguyễn Thành trình-bày như sau:
-Ở về miền sơn-cước thường hay có tục vây-hội. Mỗi khi trong thôn có một
con hổ tham mồi vễ quấy-nhiễu dân-chúng và cứ nằm lầm-lì trong khu rừng
cấm. Ai nấy cũng phải ra tay đốn cây phát gốc làm một hàng rào tạm bợ để
giữ con ác-thú. Tin-tức loan xa, khách thập phương kéo về xem đông đúc .
Trên các nẻo đường, đâu đâu cũng thấy võng ngựa linh-đình, áo-quần sặcsỡ, làm cho bầu không khi yên-lặng nơi miền sơn-cước bỗng chốc trở nên
rộn-ràng như ngày Tết. Sớm cũng như chiều, dân-chúng lại chặt thêm cây
cối ở bên trong chiến-lũy để khép vòng vây cho nhỏ dần lại. Một khi phạm-vi
thâu hẹp, con mãnh-thú đã hiện ra mường-tượng ở trong bụi rậm, người ta
mới đua nhau nổi mõ hồi một, gióng trống ngũ-liên. Bây giờ ai nấy cũng
xúc-động: ngày đại-hội đã tới. Bên ngoài, khán giả mỗi phút mỗi đông lên
ầm-ỉ, huyên-náo. Bên trong, vị chúa rừng chốc-chốc lại gầm thét lên nặngnề, dữ-dội, bức-bách đến tận cùng bởi những đêm thao-thức, những cơn đóikhát kéo dài. Đá rồng được tung vào trong bụi để chọc hổ nhảy ra. Hăng
máu nó liền đứng chồm dậy, đánh một vọt tới sát bờ thành, vồ lấy những
tảng đá mà nhai cho hả dạ, y hệt như khi nó xé con mồi ở trong chốn thâmsơn cùng-cốc. Người ta không để cho nó yên thân. Nhanh nhẹn, một tên vỏsĩ đã từ trên tháp canh liệng cho nó một cái thòng-lọng. Lần đầu tiên nó với
được sợi dây dừa và toan nhảy về phía địch-thủ để thí-nghiệm những vấu
chân lưỡi-liềm đã hé mở, nhưng từ bên tả, bên hữu nhiều võ-sĩ khác cũng
kịp ném vào nó hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cái vòng liên-tiếp. Nó tránh-trớ
được tất-cả. Chỉ trừ một vòng làm nó phải bối-rối. Sợi dây đã lọt qua đầu, từ
từ rơi xuống cổ. Bây giờ nó vũng-vẫy, nhảy tới nhảy lui, vật qua vật lại, làm
rung-chuyển cả một khu rừng. Càng tung-hoành phá-phách chừng nào thì
vòng dây, dưới sức lôi kéo của những cánh tay gân-guốc lại càng siết chặt
thêm lên. Giờ tận-số cuả nó đã sắp đến. Từ bên ngoài, nhiều võ-sĩ khác đã
vọt qua bức chiến-lũy và dùng những mũi giáo sáng-quắc để tặng cho nó
một đòn tối-hậu. Cuối cùng bị đâm nhiều vết ở hông, ở cổ, mệt-mỏi đuối
sức, nó ngã lăn ra, giãy-dụa năm ba cái rồi tắt thở.
Ấm-sanh Nguyễn Thành vừa kể xong, người nhà đã mang lên một điã vừng
nhợ, một điã hạt gắm rang, một việm đường, và một tô ươi-bay. Chủ-nhân
lại đứng dậy mời quan-khách:
- Đây cũng là thổ-sản miền sơn-cước. Xin quí ngài dùng mỗi thứ một ít cho
biết mùi vị.
Phó-bảng Nguyền duy Hiệu lấy dao bổ quả giáng-hương màu vàng và nói
thong-thả:
- Nhưng chúng ta cũng không nên quên mục-đích câu chuyện vừa mới
tường-thuật.

Cử-nhơn Phan bá Phiến góp ý:
- Tiểu La tiên-sinh đã dạy chúng ta một bài học xác-đáng. Ngay bây giờ
chúng ta phải bao-vây các làng công-giáo và buộc họ phải ra đầu-hàng y hệt
như con mãnh-thú trong chốn sơn-lâm.
Thấy mọi người tán-dương sáng-kiến của mình, Ấm-sanh Nguyễn Thành tỏ
vẻ hài-lòng và cho thêm một vài nhận-xét:
- Tuy vậy giữa người và thú-vật vẫn có chổ khác nhau. Con mãnh-hổ phải
đơn-thân độc-mã trong vòng chiến-đấu, còn giáo-dân có thể nhận được sự
tiếp-viện của người Pháp từ Vũng-Thùng đưa lên hay từ Vĩnh-điện kéo vào.
Nếu không chuẩn-bị cẩn-thận, chúng ta còn phải gặp nhiều khó-khăn hơn
nữa.
Tiến-sĩ Trần văn Dư ngồi nghe cuộc bàn-luận một hồi rồi góp ý
- Quí ngài nên chọn một ngày duy-nhất để mở cuộc tấn-công. Chúng ta sẽ
đánh tất cả các họ đạo một lượt và phải làm gấp rút để tránh sự can-thiệp ở
bên ngoài.
Cử-tọa đều tán-thành chủ-trương ấy. Tiến-sĩ Trần văn Dư lên đường về
Dương-yên, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, cử-nhơn Phan bá Phiến phải cấp-tốc
trở về miền bắc để kịp thời huy-động quần-chúng.
Ngày mồng một tháng chín năm 1885, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu vượt
sông Thu-bồn kéo binh tới đóng tại ngôi chùa làng La-tháp, thuộc phủ Duyxuyên. Các vị tướng-lãnh cũng đã tễ-tựu đông đủ. Ngoài sân chùa, trên mấy
chiếc bàn gỗ đâu lại một, có bày hương đèn, vàng bạc, một con trâu, một
con heo và một con dê đã làm thịt. Cách dãy bàn chừng ba thước tây có một
cái trụ trên chóp treo một lá cờ vàng với bốn chữ "Tiết-Chế Khâm-Sai" thêu
bằng gấm. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng bu lu nổi lên inh ỏi, phó-bảng
Nguyễn duy Hiệu và các tướng-lãnh đương làm lễ tế cờ giữa muôn ngàn
binh-sĩ. Một khi điệu nhạc bát-âm đã im-lặng, người ta mới phân công đi bao
vây các làng công-giáo.
Tại họ đạo Phú-cường thuộc huyện Quế-sơn và họ đạo Ngọc-kinh thuộc
huyện Đại-lộc, giáo-dân cẫm cự được một tuần lễ, rồi mới phản-công. Vănthân chống chọi không nỗi phải bỏ trận-mạc mà kéo về Trà-kiệu.
Tại họ đạo Phước-thượng, thuộc huyện Hòa-vang, cha sở May-Da, đã tổ-chức
cuộc kháng-cự một cách tỉ-mỉ. Văn-thân tấn-công nhiều lầm mà không thể
nào vượt qua bức chiến-lũy. Bực mình họ phải lấy rơm bổi chất dày bốn phía
và chuẩn bị phóng hỏa. Thấy tình-thế có vẻ nguy-cấp, giáo-dân kéo ra, dùng
súng tấn-công. Trong khi đó mấy chiếc pháo thuyền Pháp đậu ngoài Vũngthùng lại bắn đại-bác từng hồi để yểm-hộ. Bị uy-hiếp vì hoả-lực của đốiphương, văn-thân phải bỏ chiến-trường chạy dài và phải chịu tổn-thất nặng
nề. Lúc bấy giờ là ngày mười một tháng chín.
Ở Trà-kiệu, cuộc chiến đã gay go ngay trong những phút ban đầu. Dân-quân
vừa mới hạ trại, chưa kịp thổi cơm chiều, thì giáo-dân đã tháo đập Vĩnhtrinh. Nước suối chảy về như xiết, tràn ngập cả xóm làng, làm cho một số
binh-sĩ phải bị thiệt mạng. Nhưng rạng ngày mai, văn-thân đã tập-trung lựclượng đánh chiếm được hòn núi Chiêm-sơn ở về phía tây, sau đó tấn-công và

chiếm nốt vào hòn Non Trược, tức là hòn Bửu-châu, ở về phía đông. Như vậy
hai phòng tuyến bảo-vệ cho trung-tâm làng đạo ở dưới chân núi Trà-kiệu đã
bị chiếm-đoạt. Thất-trận, giáo-dân phải rút lui về giữ ngôi nhà chung. Họ ra
sức cầm-cự được non hai tuần lễ thì nước uống và lương-thực ở bên trong
chiến-lũy đã cạn hết. Thừa sai Bờ-Ruy De phải hạ lệnh cho con chiên mở
cuộc phản-công và chiếm-cứ lại những vị-trí đã mất. Sau nhiều trận khókhăn, họ đã tái chiếm núi Chiêm-sơn và đánh bại được những cuộc tập-kích
của văn-thân.
Bây giờ trong hàng-ngũ văn-thân lại có sự mâu-thuẫn. Tú-tài Trần Thừa,
người ở làng Gia-cốc, huyện Đại-lộc, vừa mới kéo binh qua chưa sôi một ấm
nước chè, lại tức-tốc kéo trở về, làm cho nhiều tướng-lãnh phải hoang-mang
và mất tinh-thần chiến-đấu. Biết tình-thế càng ngày càng thuận-lợi cho
mình, Thừa-sai Bờ-ruy-De lại đốc-thúc giáo-dân đánh chiếm hòn Non-trược.
Cuộc tranh-chấp vị-trí xung-yếu này đã xảy ra một cách hết sức ác-liệt. Về
bên văn-thân, lãnh-binh Trần Tý, người làng Bình-nhai và Tán-tướng Huỳnh
Đặng, người làng Bình-yên bị tử-thương. Phó-bảng Phạm thanh Lương, người
làng Mã-châu lên thay thế đã cho một đoàn tượng-binh xuất-trận để yểm-hộ
cho dân chúng. Giáo-dân phải dùng hoả-công để làm cho mấy thớt voi
khiếp-sợ rồi đánh xáp lá cà để mở đường. Hai bên còn đương giằng co, chưa
phân thắng phụ thì bất ngờ quân Pháp đã vượt qua bến đò Chợ-củi và bắn
phá lung-tung. Biết thế không chống cự nổi, văn-thân phải rút lui và cuộc
chiến-tranh lương giáo từ đây phải chấm-dứt.
Tú-tài Huỳnh Qùi, người làng Giảng-hòa, huyện Đại-lộc, có làm một bài "Vè
sát tả" như sau để làm chứng:
Vè vẻ vè ve,
Cái vè đánh đạo.
Tỉnh-thành lạo xạo,
Tả đạo đốt nhà.
Trà-kiệu kéo qua,
Quân ông kéo trước,
Các tướng bắt-chước,
Xổ trống dựng cờ.
Danh-hiệu lờ-mờ,
Mà truyền quân-sĩ:
"Nay ta chuẩn-bị,
"Chiến-đấu lâu dài.
"Súng có hỏa-mai,
"Thần-công, đại-bác.
"Lại thêm giáo mác,
"Thuốc nổ chứa đầy.
"Hỏa-hổ dầu tây,
"Củi chà, rơm bổi.
"Còn như làm xổi,

"Độc nhứt mưu-mô,
"Hái trái mù-u,
"Rải trên đường cái.
"Rồi ta trá bại,
"Ta cứ chạy ngay,
"Lũ nó chưn giày,
"Đuổi cho té sấp.
"Lấy súng ta đập,
"Nó phải chết ngay.
"Kế nọ rất hay,
"Tây nô phải khiếp.
Nói rồi vừa tiếp,
Quân-báo chạy về,
Súng ống bốn bề,
Tây qua chợ Củi.
Khi đó lụi-bụi,
Chưa kịp tấn-công.
Tiếp nghe đùng đùng,
Súng nổ Hòn-Trược.
Ta thay chiến-lược,
Ta chạy cho mau.
Tướng nhỏ chạy sau,
Tướng to chạy trước.
Tưởng là đánh được,
Bắt Chúa Du-Di.
Nhà phước đá đi,
Nhà chung quét sạch.
Không hay lập-nhập,
Non một tháng trời.
Đạo ví chạy cời,
Thất-kinh trốn mất.
Khá chi lấc-xấc,
Tướng nghé tướng trâu,
Phú-thuận tướng râu,
Phước-yên tướng lé.
Nói càng thậm tệ,
Xấu cũng xấu chung,
An-phước tướng khùng,
Chết mà phỏng lửa.
Còn hai tướng nữa,
Bàn-lãnh Phú-bông,
Tướng bị dập tròng,
Tướng kêu lổ óc.
Ngồi voi phách đốc,

Tướng Lương mã Châu.
Có gã tướng điều,
Trời sinh một mắt.
Nhứt kỳ nhứt khắc,
Tấn thủ Bình-sơn.
Thật là tướng hơn,
Làm nên ông Tán.
Ông về quê-quán,
Kéo miêt quân qua.
Kéo thẳng về nhà,
Thật là đi lọng.
Mấy ông trọng-vọng,
Mà chẳng thấy chi !
Những tướng xù xì,
Mà làm đâu xiết.
Trời sao ở nghiệt.
Bẻ lá không hằng.
Mấy ông có vằn,
Chết không kịp cựa.
Những người đồng-sự,
Chết đã cam đời.
Lo kẻ theo chơi,
Ngủ quên mà chết.
Kể làm sao hết,
Còn đoạn Đông-yên.
Tướng Xảo lộng-quyền,
Kinh-binh phóng hỏa.
Có thằng xã Trá,
Ở tại Ô-gia,
Đánh vịt, đánh gà.
Đánh chi là đạo ?
Khen cho làm láo,
Cờ xổ trống rung.
Cái mặt bù hung
Cũng ra làm tướng.
Còn nơi Phú-thượng,
Để cỏi thế nào,
Tưởng là tài cao,
Hay đâu trí thấp.
Mắc mưu đạo sập,
Tướng chạy lạc quân.
Bình-yên bỏ quần,
Đa-hòa bỏ võng.
khen cho các ổng,

Lòng hỡi bền lòng,
Tuy có xấu sòng,
Cũng không dở bạc.
Khá chi chạc-rạc,
Sở đạo Ngọc-kinh,
Đánh chẳng nên hình,
Lại thêm mắc-cỡ.
Không hay không dở,
Là sở Phú-cường.
Chết khỏi văng xương,
Ấy là kha khá.
Đặt làm quấy quá,
Buồn để nói chơi.
Nghe bấy nhiêu lời,
Như tư như dĩ.
(1) Bài nầy đã sửa lại theo " Chương dân thi-thoại"

Trận Dương-yên
Ngày mồng ba tháng mười theo âm-lich là một ngày mưa lụt vì dân chúng
cho rằng vào ngày ấy "ông có tha, bà cũng không tha". Vào khoảng đầu
tháng mười năm Ất-dậu, quả thật trời mưa dầm-dề làm cho quang-cảnh
miền sơn-cước trở nên buồn-bã. Tiến-sĩ Trần văn Dư ngồi hết giờ này đến giờ
khác trong một bức thành mỗi lúc một thâu hẹp dần vì sương chiều đã
xuống nặng hột, chìm đắm cả muôn vật trong một lớp áo tang. Ông để cho
mấy vết lằn sâu rộng trên trán khép chặc lại rồi lại giản ra y hệt như mấy tia
sét trong một bầu trời u-ám. Những cuộc thất-trận liên tiếp tại Phú-cường,
Ngọc-kinh, Vĩnh-điện và nhất là tại Trà-kiệu làm cho ông phải nghĩ-ngợi. Ông
tự hỏi " ta nên tiến hay nên thối" và không thể nào tìm ra một câu trả-lời.
Chính trong lúc ấy, ở ngoài kinh-đô, thiếu-tướng Bờ-ruy-Dôm đương ngồi
trong phòng giấy và cũng đương băn-khoăn về một vấn-đề nan-giải:
-Tình-hình ở Quảng-nam lại phức-tạp thêm lên. Ta làm thế nào mà vãn-hồi
trật-tự ?
Ông vẫn biết rỏ những thắng-lợi vừa mới chiếm-đoạt. Ngày mười một tháng
chín năm nay, đi tuần-trấp ở Qui-nhơn trở về, ông có ghé lại cưả bể Đà-nẳng
và có nghe rỏ mồn-một những loạt súng nổ tại nhà chung Phước-thượng.
Cuộc chiến-đấu anh-dũng của tín-đồ công-giáo tại Trà-kiệu vẫn đem lại cho
ông ít nhiều tin-tưởng, nhưng từ đấy cho đến ngày bình-trị, con đường tiếnthủ vẫn còn xa lơ xa lắc, ngặt-nghèo hiểm-trở. Hết trận này văn-thân lại bày
trận khác, họ đâu có chịu khoanh tay đầu-hàng. Thở một hơi dài, ông dùng

hai nắm tay đập thật mạnh lên trên đống hồ-sơ bỏ ngổn-ngang mà thanthở:
- Người ta không bao giờ thôi với chiến-tranh!
Trung-tá Bét-Nô từ phòng giấy bên cạnh, nghe tiếng động vội-vả chạy sang:
- Thiếu-tướng có việc gì cần xin nói cho tôi rõ ?
Thiếu-tướng ngúc đầu chỉ cái ghế trống trải ở bên cạnh cho Trung-tá ngồi,
nhiên-hậu mới khởi-sự chất-vấn:
- Ngài phụ-trách về Quảng-nam, Ngài có kế-hoạh gì để bình-định xứ ấy
không ?
Trung-tá Bét-Nô suy-nghĩ một hồi lâu mới dám trả-lời:
-Nếu tôi nhớ không sai, ngày mười một tháng tám vừa rồi, chúng ta chiếmđoạt tỉnh-thành và còn giữ thường-xuyên ở tại đấy hai tiểu-đội thủy-lụcquân. Tiếp theo đó, vào khoảng cuối tháng tám, chính-phủ Nam-triều lại
phái Châu đình Kế vào nhận chức Tuần-vũ Quảng-nam để tổ-chức lại nền
hành-chánh tạm-thời bị gián-đoạn. Từ ấy đến nay công việc không thể tiếntriển được là vì thiếu quân-số, lực-lượng của chúng ta ở Vĩnh-điện phải bị
cưỡng-bách mãi trong tình-trạng bất-động. Phương chi sự hiện-diện của
tiến-sĩ Trần văn Dư tại vùng sơn-cước và sự tồn-tại của nha sơn-phòng
Dương-yên lại khiến cho văn-thân mỗi ngày mỗi làm càng, làm dữ. Hồi
Thống-tướng Cua-Xy còn lưu-trú tại kinh-thành, ngài đã nói với tôi rất nhiều
về vấn-đề ấy. Ngày mười chín tháng chín, ngài đi dự lể tân-tôn vua ĐồngKhánh tại điện Thái-hòa và có gọi riêng tôi mà nói:
- Khi nào nha sơn-phòng và tiến-sĩ Trần văn Dư còn đứng vững thì chúng ta
không có thể ngồi yên được.
Ngày hai mươi tháng chín, ngài trở ra Bắc-việt và có gọi tôi một lần nữa để
căn-dặn tỉ-mỉ :
- Việc tiêu-hủy hai pháo-đài tại Dương-yên và Trà-my có phần khó-khăn thật
đấy vì đường sá xa-xôi, hiểm-trở, binh-lực của chúng ta chưa được dồi-dào;
nhưng tôi thiết-tưởng với sự tận-tâm của đoàn quân Bắc-phi, chúng ta có
thể vượt qua mọi trở ngại.
Rồi ngài lại vổ vai tôi mà khuyến-khích :
- Lúc nào cũng vậy, chúng ta cũng phải tin rằng chữ bất-khả không có trong
ngôn-ngữ của người Pháp.
Thiếu-tá Bét -Nô trình-bày vừa xong thì thiếu-tướng Bờ-ruy-Dôm đã tiến lại
gần và nói khẽ:
-Tôi sẽ giúp mọi phương-tiện để mở cuộc hành-binh thứ hai. Ngài có vui-lòng
đãm-nhận công việc ấy không ?
Thiếu-tá Bét-Nô trả-lời đanh-thép:
-Tôi xin vâng lệnh!
Ngày mười hai tháng mười một năm 1885, thiếu-tá Các-Đô khỉ-hành từ Huế
với một trăm lẻ một binh-sĩ thuộc về trung-đội lạp-binh thứ nhất đặt dưới
quyền chỉ-huy của đại-úy Đa-ni-en và thiếu-úy Bút-tờ-phờ-roa. Họ nhổ neo
tại cửa bể Thuận-an, vượt phá Cầu-hai, đổ-bộ tại Lăng-cô, rồi len-lỏi qua
đèo Hải-vân. Mùa mưa đương hoành-hành, đường sá lầy-lội, hư-hỏng nhiều

nơi, họ phải mất một tuần lễ mới vào tới Đà-nẳng. Con đường quốc-lộ không
thể dùng được, họ phải thuê mười bốn chiếc ghe mành để vào Hội-an. Theo
con lạch Thanh-hà, họ đi thẳng lên Vĩnh-điện. Tuần-vũ Châu đình Kế chưa có
thể cung-cấp đủ số ghe thuyền và phu-phen cần-thiết cho việc chuyên-chở,
họ phải ở lại tỉnh-thành một thời gian khá lâu. Ngày ba mươi tháng mười
một, cuộc hành-trình mới được tiếp-tục. Hai binh-sĩ đã chết ngoài khơi vì
chứng dịch-tả, bữa nay đoàn quân viễn-chinh gồm có chín mươi chín người
thuộc trung-đội Đa-ni-en, sáu mươi tám người thuộc hai đội thủy-lục-quân
đóng tại Vĩnh-điện và ba chục lính Việt-nam vừa mới chiêu-mộ dùng làm
hướng-đạo. Họ đi bằng đường thủy trên bốn chục chiếc ghe mành do chínhquyền địa-phương cung-cấp và phải noi theo con sông Trường-giang. Số phu
khuân-vác gồm có một trăm hai mươi người, phải theo con đường thiên-lý.
Ngày mồng hai tháng chạp, vào lúc bảy gìơ sáng, họ tới vạn Tam-kỳ, huyện
Hà-đông. Thiếu-tá Các-Đô lưu lại ở đây một phân-đội để giữ ghe thuyền,
săn-sóc cho những binh-sĩ bị đau ốm, rồi hiệp với số phu phen, theo con
đường quốc-lộ, họ tiến về cánh đồng Lớn. Ngày mồng ba tháng chạp, họ tới
huyện-lỵ Tiên-phước gặp lúc trời đương mưa lụt. Đoàn công-binh phải lo bắc
một cái cầu tre qua con sông Bà-tự. Ngày mồng bốn họ mới lên đường, vượt
qua làng Thanh-bình, băng qua đèo Liêu, qua khỏi dốc họ trông thấy ngay
thành-trì nằm lẩn-khuất trong đám sương chiều. Con đường dẫn vào ly-sở
đã bị văn-thân lấp kín, họ phải noi theo một khúc tiểu-lộ mới có thể tiến lại
gần. Đồn Dương-yên nằm trên một khoảnh đất rộng rải, mỗi cạnh dài tới ba
trăm năm chục thước tây. Chung quanh bức thành xây bằng đá rồng có một
cái hào sâu. Trên chiếc bao lơn có nhiều lổ châu-mai, nhiều ụ súng đại-bác.
Núp sau chiến lũy, người ta có thể chống-cự được nhiều ngày. Tuy vậy, quân
văn-thân đã chạy trốn một cách gấp rút bỏ lại ngổn-ngang trong đồn một số
quân nhu gồm có một trăm năm chục chiếc súng trường kiểu xưa, sáu chiếc
súng thần-công, năm trăm gươm-giáo, một ngàn năm trăm quan tiền, một
số pháo lói chưa đốt và nhiều bao gạo, bao thuốc nổ. Thiếu-úy Bút-tờ-phờroa cho lính phá-hủy tất cả những thứ vũ-khí đã tìm được, lấy sắt chèn vào
mấy khẩu súng đại-bác, rồi mới phóng-hỏa tiêu-diệt xóm-làng và đồn trại.
Ngọn lửa cháy ròng-rã nửa ngày và một đêm làm cho dân-chúng miền sơncước phải một phen khiếp-sợ.
Hạ xong thành Dương-yên, trời đã nửa chiều. Thiếu-tá Các-Đô bắt quân-lính
phải đăng-trình ngay tức-khắc. Họ phải vượt qua năm khúc sông bị nước
ngập tới bờ, phải đập tan một cái chiến-lũy bằng tre mới có thể vào làng Tràmy được. Tới nơi họ cũng chỉ thấy một cái đồn bỏ trống nằm vắng teo trên
tả ngạn con sông Tranh. Thành nầy cũng làm bằng đá ong, cũng có hào sâu
lũy rộng, cũng bị ngự chế bởi những chiếc vọng-lâu cao vòi-vọi, nhưng mỗi
cạnh chỉ dài chừng một trăm năm chục thước tây mà thôi. Đi vào bên trong,
người ta cũng thâu-hồi được một số quân-trang quân-dụng: mười lăm chiếc
súng trường, hai mươi sáu chiếc súng đại-bác, năm trăm tạ gạo và nhiều
bao thuốc nổ.
Thiếu-úy Bút-tơ-phờ-roa lại phóng hỏa đốt cả thành-trì miếu-vũ. Sau một

đêm sống giữa chốn thâm-sơn cùng-cốc với những bầy heo rừng, bầy cọp
gấm, ngày mồng năm tháng chạp năm 1885, người Pháp quay gót để trở về
tỉnh-lỵ.
Cuộc tấn-tiêu đã kéo dài non một tháng mới chấm dứt được.

Anh-hùng mạt-lộ
Mặt trời chỉ còn một đòn gánh, tỏa những tia sáng vàng-võ trên làng Antráng, một làng sơn-cước ở về phía tây phủ Tam-kỳ. Trong căn nhà rường
tám cột lợp ngói âm-dương, cử-nhơn Phạm đạo Mẫn đương ngồi tịnh-dưỡng
trên ghế trường-kỷ, mình ngả lơi lơi về phía sau, hai chân xếp bằng. Vừa mới
đi câu cá vọp ở ngoài suối Đôi, cá không bắt mồi, ông lủi-thủi ra về. Bây giờ
ngồi rảnh-rổi, ông cứ để mặc cho tâm-hồn theo giòng thời-gian mà trôi chảy.
Bỗng chốc trong sự im-lặng triền-miên của buổi chiều, ông nghe văng vẳng
những tiếng vó ngựa mỗi lúc mỗi gần them, lốc cốc, lốc cốc…
Lắng tai nghe một hồi lâu, rồi một khi tiếng ngựa đã hí vang ở ngoài cánh
đồng, ông vội xỏ chân vào đôi hài, đứng dậy ra mở cánh cửa bàn-khoa mà
nhìn tứ phía. Giây lát, một người khách rất quen thuộc đã thấy hiện ra dưới
mái hiên khiến bầy chó săn trung-thành đổ xô ra sủa vang trời dậy đất.
Người khách choàng sợi dây cương năm bảy vòng vào gốc dâu bầu ở nơi góc
sân, rồi thong-thả bước lên trên mấy bậc tam-cấp, nhìn chủ-nhân mà nói:
-Tôi để những người tùy-tùng ở bên kia ngoẹo Giàn-xay vì thấy trời đã gần
tối. May quá không thì phải ngủ ở giữa rừng với những con chim dạo-đàng
trông thấy mà phải sợ ! Bây giờ thì hãy cho cơm ăn mau lên ! Tôi đi suốt
một ngày không có hạt cơm nào ở trong bụng!
Người khách nói xong thì nằm duỗi mình trên bộ phản ngựa mà thở hổn-hển.
Một chặp lâu thấy sức khỏe đã dần dần trở lại, y mới ngồi chồm lên, rỉ vào
tai chủ-nhân thì-thầm mấy tiếng:
-Nha sơn-phòng đã thất-thủ !
Hình như không hiểu rỏ nguyên-nhân, cử-nhơn Phạm đạo Mẫn cau mày lại
hỏi một cách nôn-nóng:
- Vì sao?
Người khách trả-lời:
- Vì Tây lên tấn-tiêu!
Câu trả-lời nhát-gừng nầy không làm cho cử-nhơn Phạm đạo Mẫn vừa lòng.
Ông ngồi xít lại gần hơn một tí nữa mà nói như có ý muốn trách-móc:
- Mình không kháng cự ?
Người khách bực-tức vì lối chất-vấn oái-oăm ấy, trả-lời ngắn-gọn:
- Kháng-cự thế nào được ?
Rồi y ngồi thừ ra, hai con mắt nhìn đăm-đăm về một phía như cố-ý hồitưởng lại một điều gì quan-trọng. Hết suy-nghĩ viễn-vông, y lại nhìn thẳng
vào mặt chủ-nhân mà kể-lể:
- Tây kéo lên đông lắm, lô-nhô lúc-nhúc trên các nẻo đường. Họ có súng ống

tố-tân, còn mình chỉ có gươm-giáo ! Địch làm sao nỗi với giặc ! Tôi đã ra
lệnh cho binh-sĩ giải-tán và một giờ sau thành-trì đã bị chiếm-đoạt.
Cử-nhơn Phạm đắc Mẫn hỏi lại:
- Thế bây giờ ông định đi đâu ?
Người khách trả-lời:
- Tôi cũng chưa biết. Vì vậy tôi phải ghé vào đây để tham-khảo ý-kiến.
Người khách ấy chính là quan sơn-phòng-sứ Trần văn Dư, vừa mới thất-trận
tại Dương-yên và phải chạy lạc.
Hai vị tân-chủ còn đương hàn-huyên to nhỏ với nhau thì người nhà đã bưng
lên một bát nước súc miệng và một mâm cơm đầy mặp những thức ăn. Cửnhơn Phạm đạo Mẫn vừa hạ bớt mấy chồng dĩa xuống dưới chiếu vừa mời
mọc:
- Xin ông cầm đũa.
Rôi cả hai ngồi lại dùng cơm tối một cách tự-nhiên, thành-thật y hệt như hai
anh em ruột trong một nhà, tiến-sĩ Trần văn Dư muốn lợi-dụng cơ-hội để
bàn về lối xuất-xử của mình:
- Thành-trì đã tan-vỡ. Ông bảo tôi nên tấn-thối như thế nào ?
Cử-nhơn Phạm đạo Mẫn dừng đũa suy-tính rồi mới chịu nói:
- Có nhiều lối hành-động khác nhau. Một là tiếp-tục chiến-đấu, giấu mình
trong vòng khói-lửa và chịu đựng tất-cả những sự hiểm-nghèo cuả nó. Hai là
xuất-thú, hợp-tác với giặc, tìm chổ yên thân. Ba là dốc tâm tu-hành, sống
với cỏ cây, tìm các lạc-thú tinh-thần. Mỗi lối đi của cuộc đời đều có những cái
ưu, cái khuyết, muốn noi theo con đường nào là tùy theo cái sở-nguyện
bình-sanh cuả mình, tôi khuyên-nhủ làm sao được !
Thấy tiến-sĩ Trần văn Dư vẫn còn phân-vân mãi, cử-nhơn Phạm đạo Mẫn lại
trình-bày tiếp:
- Tôi quên nói tới một lối sống thứ tư là tạm-thời nấn-ná chờ cho thời-cuộc
kết-liễu. Lúc bấy giờ chúng ta phải lo tránh nanh-vuốt của nhà cầm quyền,
hàng ngũ văn-thân sẽ bị tan rã, kẽ nào còn sống sót sẽ di-cư vào Bình-định
Tư-nghiã, và biết đâu họ sẽ không vào Đồng-nai lục-tỉnh, qua Xiêm-la, Miếnđiện, vượt trùng-dương để lập sự-nghiệp y hệt như Cơ-tử ngày xưa!
Hai người bạn đồng song trò chuyệ lân-la từ canh một cho đến canh tư. Bây
giờ mặt trời đã sắp lên, dọi tia sáng vào những chòm cau, những ngọn mít
và làm cho bầy chim hoang-dại bay về kêu thỏ-thẻ ở trên cành. Tiến-sĩ Trần
văn Dư đứng dậy để cáo-thối và cho biết cãm-tưởng của mình:
- Có lẽ những điều nhận-xét ấy sẽ thành sự thực.
Chưa muốn để cho người bạn của mình lên đường quá sớm, cử-nhơn Phạm
đạo Mẫn trì chéo áo lại và nhăn-nhó nói:
- Thư thả một chút !
Vớ lấy chiếc quạt Thanh còn mới tinh để ở trên chồng sách, ông sè ra một
cách nhẹ-nhàng và đưa ra ngoài ánh-sáng để xem lại bức tranh mai-hạc in
sẵn giưã hai lớp lụa mỏng. Làm xong công việc ấy, ông lấy ra một cây bút
lông, nhúng vào trong cái điã son, xe đi xe lại đến năm bảy lần. Một khi chất
mực đã ăn khá nhiều, ông rút lui cánh tay, khom khom cái lưng xuống viết

thoăn-thoắt. Lần lượt những giòng chữ nôm trong bài " Điếu Khuất-Nguyên"
của nữ thi-sĩ Phạm thị Lam-Anh hiện ra mềm-mại uyển-chuyển:
Quốc nhơn giai túy như giai trọc,
Duy ngã độc tỉnh nhì độc thanh.
Trên hôn, hôn chưa tỏ dạ trung-thành,
Còn nấn ná nữa chi cho bận!
Cô-phẫn khí thành, thiên khả vấn,
Độc-tinh nhơn khứ quốc cơ không.
Giòng Mich-la dù đục đục trong trong,
Đèn bất-dạ hỡi soi người thiên-cổ.
Bát-ngát buổi gian thiên dục mộ,
Tiếng ngư ông còn đồng-vọng đâu đây.
Nghĩ thôi ai cũng xót lây.
Viết xong bên mặt, cử-nhơn Phạm đạo Mẫn dừng bút để giải-thích:
- Nữ thi-sĩ Phạm thị Lam-Anh, người ở phủ Điện-bàn, tỉnh Quảng-nam là một
ngôi sao sáng nhất trong văn-đàn nước nhà vào khoảng đầu thế-kỷ thứ mười
tám. Tôi xin ghi thêm ra sau đây bài " Vịnh Trương lưu Hầu" có in trong "
Chiến cổ Đường-thi tập" mà tác-giả đã viết để gởi tặng cho nhà văn-sĩ
Nguyễn dưỡng Hiền, người ở phủ Duy-xuyên:
Trương lưu-hầu là Hàn công-tử,
Dõi năm đời chung-đỉnh đai-cân.
Liều một dùi chưa trả nợ cố-quân,
Uống ba tấc phải đem mình thờ Hán chúa.
Thuốc độc phun Tờn rơi đến Sở,
Mùi thơm ngậm Hán sún cho Hàn.
Trong năm năm gầy một mối giang-san,
Trả nghiã củ, ơn xưa đà vẹn xỏng.
Trường phú-quí xem bằng mây mỏng mỏng,
Túi Xích-tòng đỏng-đảnh với quan-san,
Nhục-vinh gác chuyện Tiêu-Hàn.
Viết xong, cử-nhơn Phạm đạo Mẫn đọc lại một lần, rồi xếp quạt trao cho
người bạn mà nói:
- Ông quyết-tâm đi xa, tôi có giữ lại cũng không được. Trong giờ lâm-biệt tôi
xin tặng một vật nhỏ mọn để làm kỹ-niệm.
Tiến-sĩ Trần văn Dư hỏi:
- Sao ông biết ?
Cử-nhơn Phạm đạo Mẫn trả-lời:
-Tôi dự-đoán.
Cuối cùng hai người phải dứt-khoát chia tay. Tiến-sĩ Trần văn Dư phi ngựa đi
một hơi về tới làng An-mỹ-đông, gọi người con gái lên mà căn-dặn:
- Ngày mai thầy phải đi kinh. Coi mượn hai tên phu võng thật lanh-lẹ và dời
khăn gói qua bên xóm, rồi về ngay có việc !
Cô tiểu-thư ngoan-ngoản ra đi chưa khỏi sân, ông còn kêu với trở lại và hỏi

một cách hấp-tấp:
- Hình như tháng nay nhà mình chưa cúng lộ
Cô tiểu-thư ngẩn cặp lông mày lên để nhớ lại:
- Bẫm thầy chưa !
Tiến-sĩ Trần văn Dư lại dặn tiếp:
- Đi mua ít hương đèn vàng bạc để cúng gà trước khi thầy lên đường.
Vừa lúc ấy bà con quen thuộc nghe nói chạy tới thăm viếng rất đông. Một
người chú họ chuyên về nghề tướng-số, nhìn thấy chiếc quạt Thanh mở ra
xem và nói to tiếng:
-Ồ chữ đẹp quá ! Có phải là nét bút ông cử An-tráng không ?
Tiến-sĩ Trần văn Dư đương bận lo tính việc nhà cũng phải miễn-cưỡng quay
lại để trả-lời:
- Phải rồi! phi ông cử An-tráng thì ai có được lối chữ ấy.
Người chú họ đọc đi đọc lại hai bài thơ, hiểu ý, bèn chờ cho mọi người ra về
hết mới lại ngồi sát bên cạnh tiến-sĩ Trần văn Dư mà đàm-luận:
- Bao giờ ông ra kinh ?
Tiến-sĩ Trần văn Dư đáp:
- Ngày mai !
Người chú họ nói tiếp :
- Ra để xuất-thú!
Tiến-sĩ Trần văn Dư không phúc-đáp lại mà chỉ gật đẫu năm ba cái rất khẽ.
Lúc bấy giờ người chú họ mới để ý xem-xét quan sơn-phòng-sứ một lần từ
đầu cho tới chân, từ giọng nói sắc mặt cho tới điệu bộ cử-chỉ. Trước khi ra về
ông không quên gọi cháu ra ngoài hiên mà bỏ nhỏ :
- Lần nầy phó kinh, ông nên bắt phu-trường đi một hơi cho tới Đà-nẵng và
nhớ đừng ghé lại tỉnh-thành vì sẽ gặp điều bất-trắc.
Hình như sợ tiến-sĩ Trần văn Dư không lưu-ý đến phần quan-trọng trong lời
khuyên-nhủ của mình, ông cứ nhắc đi nhắc lại dằn từng tiếng :
- Vào tỉnh-thành thì sẽ gặp chuyện bất-trắc nguy hại đến bản-thân!
Cuộc đàm-thoại nầy xảy ra vào lúc chạng-vạng. Trong khi hai người đương
trò chuyện thì một con cú mèo tha-phương lại bay về đậu trên cây mít ngoài
sân kêu vỏn-vẹn có ba tiếng như để tỏ sự đồng-ý:
- Tu-hu ! tu-hu ! tu-hu !
Điềm lành hay điềm dữ ? tiến-sĩ Trần văn Dư nào có lưu-ý.
Ngày mười ba tháng chạp năm 1885, ông ra tới Vĩnh-điện. Nằm trong chiếc
võng điều, ông lấy tay khoát tấm dìm xanh và hỏi mấy tên phu ở đàng
trước:
- Tới chỗ nào rồi hỡ Năm ?
Tên phu cáng phúc đáp :
-Dạ bẫm tới cửa hữu !
Tiến-sĩ Trãn văn Dư tự nói lẩm-nhẩm một mình:
- Tuần-vũ bây-giờ là Châu đình kế một người rất quen thuộc. Ngày trước ta
ngồi tế-tửu ở trường Giám hắn có lui tới để nghe giảng kinh-sách. Can chi
mà lo ngại ! Ta vào thăm viếng cho theo phép lịch-sự rồi luôn thể nhờ hắn

bẩm về triều-đinh, công việc của ta ở kinh-đô cũng sẽ được thập phần dễdãi.
Tiến-sĩ Trần văn Dư ghé lại tỉnh thành đi thẳng vào phòng giấy quan tuần-vũ
mà không cần báo trước. Châu đình Kế, người thâm thấp, hơi gầy, trán hẹp,
mũi nhỏ, miệng tròn, hai con mắt ít linh-động, đương ngồi bệ-vệ trên một
chiếc ghế mây, nói chuyện với một người Pháp bận quân-phục. Phía bên
ngoài hai vị quan-chức ấy là một cái bàn nhỏ trên mặt có bày một bộ trà
màu nâu và một cái bình điếu bằng sành nối dài bởi một cái cần tre ngà uốn
vòng bán-nguyệt. Phiá bên trong là một viên thông-ngôn trẻ tuổi đứng tựa
vào một tấm bình-phong bằng gỗ trắc có chạm nổi mấy chữ "Tráng trường
thành" thép bằng vàng lợt. Phiá bên trong nữa là hai tên lính giản mặc áo
dấu đứng bất-động y hệt như một cặp hạc ở trong một đền thờ. Viên sĩ-quan
Pháp ngồi đối-diện có vẻ ôn-hoà, trầm-tỉnh còn tuần-vũ Châu đình Kế lại ăn
nói liến-thoắng như một tên mại-bản. Vừa mới trông thấy tiến-sĩ Trần văn
Dư, hắn đã cất giọng mắng-nhiết:
- Anh là quân khỉ-ngụy! Anh không theo giặc cho trọn kiếp, còn về đây làm
gì?
Tiến-sĩ Trần văn Dư không dằn nỗi sự tức-giận cũng lớn tiếng mà đối-đáp lại:
- Ừ phải! ta là quân khỉ-ngụy! Còn bọn quan-thầy của anh là gì ? Vua tôi của
anh là gì ? Anh làm tay sai cho Pháp, anh là phường bán nước buôn dân!
Nghe nói như vậy, tuần-vũ Châu đình Kế liền đứng dậy đập bàn mà dọa-nạt:
- Thằng khốn-nạn! Mày đã lọt vào trong tay ta mà còn dám hống-hách! Mày
sẽ coi lưỡi gươm sắc bén của ta!
Không làm thế nào được nữa, tiến-sĩ Trần văn Dư cũng đánh liều mà tháchđố:
- Ta là một nhân-vật của triều-đình. Mày xúc-phạm đến thân-thể của ta,
mày cũng phải tan xương nát thịt!
Hai bên còn đương cải-cọ ầm-ĩ thì chẳng may thiếu-tá Các-Đô đi dự trận ở
Dương-yên cũng vừa về tới nơi. Nghe có sự huyên-náo ở trong công-đường,
viên sĩ-quan này hấp-tấp chạy vào và khoanh tay đứng nhìn ngơ-ngác.
Thiếu-tá hỏi:
-Người này là ai ?
Tuãn-vũ Châu đinh Kế liền chỉ thẳng vào mặt tiến-sĩ Trần văn Dư mà nói :
- Đây là sơn-phòng-sứ Dương-yên, vị thủ-lãnh cuả toán quân phản-nghịch
vừa mới bị bắt!
Hai tiếng phản-nghich thốt ra làm cho thiếu-tá Các-Đô phải đổ quáu. Tứckhắc viên sĩ-quan này mở cái ví da cầm sẳn ở trên tay, rút ra một tờ giấy
trắng, viết nguệch-ngoạc năm ba giòng chữ rồi đưa lại cho tuần-vũ Châu
đình Kế mà nói với một giọng cương-quyết :
- Phải thi-hành ngay trong nửa tiếng đồng-hồ !
Liền khi ấy người ta điệu tiến-sĩ Trần văn Dư ra ngoài cửa Tiền. Dân-chúng
những vùng lân-cận hay tin, chạy lại xem đông như kiến, nhưng ai nấy cũng
đều sợ hãi, không dám nói ra một lời.
Trước giờ lâm-chung, quan sơn-phòng-sứ xin mở trói, hướng về phía bắc lạy

bốn cái để tạ ơn nhà vua, hướng về phía nam cũng lạy bốn cái để đền cônglao cha mẹ, xong rồi mới xin bút mực để viết bài cãm-thuật. Ngồi mãi mà
vẫn không tìm ra lời, ông sực nhớ khi còn làm tri-phủ Nam-sách ở Hảidương, một vị tướng Trung-hoa có xem diện-mạo của ông và có phán-đoán
mấy lời như sau: "Ngài có tướng ngũ-lộ, đỗ rất cao, làm quan lớn, nhưng về
sau phải chết vì gươm đao”. Ông nghe nói không tin mà chỉ cười ruồi. Bây
giờ ông mới biết lời nhận-xét ấy là đúng. Liền tay ông hạ bút viết bốn câu
thơ tứ-tuyệt để làm di-tích:
Thiên sanh ngô mạng diệt ký-kỳ,
Trung-hoa thuật-giả bất ngô khi.
Hà-đông tiến-sĩ đa hoành-tử,
Học-giả tương-lai mạc vọng-kỳ.
Một giờ sau khi hành-quyết, tuần-vũ Châu đình Kế mới nhận được tờ chỉ của
vua Đồng-Khánh truyền đem quan sơn-phòng-sứ Trần văn Dư ra kinh-đô.
Viên tuần-vũ cầm mệnh-lệnh của nhà vua vân-vê trong tay nửa mừng nửa
sợ.

Thành-lập Nghĩa-hội
Trong tuần lễ vừa qua, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu không được thơ-thới
trong mình. Nhiều việc không may-mắn đã xảy ra trong hàng-ngũ văn-thân.
Trước hết là việc người Pháp lên tấn-tiêu nha sơn-phòng Dương-yên, thànhtrì bị phá tan-hoang; kế tiếp theo đó là sự hành-quyết tiến-sĩ Trần văn Dư tại
thị-trấn Vĩnh-điện. Từ khi đem chí lớn ra đảm-đương việc nước, ông chưa
bao giờ nghĩ đến những biến-chuyển mau lẹ như thế, nhất là những sự đổi
chiều xoay hướng trong tâm-trí con người. Sự qui-thuận của tiến-sĩ Trần văn
Dư đã làm cho ông phải một phen sửng-sốt. Ngồi dựa vào lưng một chiếc
ghế trường-kỷ trong căn nhà riêng của mình, ông cứ bàn qua bàn lại, tính tới
tính lui, hết suy-nghĩ vẩn-vơ lại than-dài thở-vắn. Ông bắt đầu cảm thấy dodự, lẻ-loi trên con đường khởi-nghĩa. Bên cạnh ông vẫn có nhiều vị nhân-sĩ
lỗi-lạc, nhiều bậc khoa-bảng trứ-danh. Ở Thăng-bình có Tiểu-La Nguyễn
Thành, ở Hòa-vang có ngự-sử Hoàng bá Thanh, ở Điện-bàn có hoàng-giáp
Phạm như Xương, tiến-sĩ Phạm Tuấn. Còn nhìn xa hơn nữa, ông lại nhận
được sự nâng-đỡ của phong-trào Cần-vương. Cử-nhơn Mai xuân Thưởng ở
Bình-định, cử-nhơn Lê trung Đình ở Quảng-ngãi đã phái người ra cộng-tác
thường-xuyên, còn tiến-sĩ Phan đình Phùng ở Hà-tịnh vừa mới gởi một pháiđoàn vào để mở cuộc thương-thuyết. Qua sự trung-gian của những tỉnh lâncận, ông lại có thể tiếp-xúc với thân-hào, chí-sĩ ở khắp bốn phương. Dầu sao
đi nữa, tất cả những sự ủng-hộ ở bên trong và bên ngoài cũng không bồi
đắp nỗi chổ thiếu-sót một khi sơn-phòng-sứ Trần văn Dư đã lìa trần. Có
nhiều phen ông đã thân-hành lên Phú-thị mời tiến-sĩ Nguyễn đình Tựu ra
lãnh-đạo quần-chúng, nhưng vị hủ-nho này, sau ngày rời bỏ nha sơn-phòng

Dương-yên, vẫn trùm chăn nằm một xó và không muốn tham-gia hàng-ngũ
kháng-chiến. Bực mình ông lại trở về làng Thanh-hà, đóng cửa không chịu
tiếp khách và hết giờ nầy đến giờ nọ cứ ngồi gác tay lên trán suy-nghĩ vẩnvơ. Chính trong lúc ông chưa tìm thấy một lối giải-thoát, còn đương e-dè,
phân-vân thì từ một phương trời xa-xăm lại nghe văng-vẳng những lời
khuyên-nhủ mỗi phút mỗi gần-gũi, rỏ-rệt, hiền-hoà, của một vị anh-hùng
tiền-bối: " Hường-lô Nguyền duy Hiệu, đứa con thân mến của ta ơi! người
hãy mạnh-dạn tiến lên! ai lại mặc cả với non sông"
Ừ ! ai lại mặc-cả với non sông ! phó-bảng Nguyễn duy Hiệu vừa uốn mình,
vừa đọc lẩm-nhẩm mấy tiếng nói cuối cùng trong lời căn-dặn mà ông vừa
mới nghe thoảng qua nửa như hư, nửa như thực. Ông tự hỏi : " phải chăng
đây là tiếng gọi của núi sông, lời thân-mật của tâm-can hay câu mật-niệm
của các vị tiền-bối ?" Không! đây chỉ là cái dư-âm của những chiếc lá vàng
khô rơi nhẹ-nhàng trên mặt đất. Nhưng dầu sao đi nữa, sau những phút bỡngỡ đầu tiên ấy, ông đã tìm được sự yên-tỉnh trong tâm-hồn, ông đã có
thêm nhiều sinh-lực trong xác thịt. Từ đây ông có thể hy-sinh đến giọt máu
cuối cùng để trả thù cho non sông, rửa nhục cho giống-nòi, làm gương cho
hậu-thế. Ông sẽ theo đuổi cuộc kháng-chiến cho tới khi trời nghiêng đất lỡ
mà không phải bận tâm vì thành-công hay thất-bại. Những ý-nghĩ ấy làm
cho ông cảm-thấy phấn-khởi ở trong lòng. Ông vội-vã đứng dậy, nhìn khắp
đông tây một lượt và thấy cử-nhơn Lê tấn Toán ngồi khít bên cạnh mình, tay
cầm chặt-chẽ quyển bác-vật-học in bằng chữ nôm cuả tiến-sĩ Phạm phú Thứ.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu có vẻ bối-rối:
- Bẫm thầy tới đã lâu ?
Cử-nhơn Lê tấn Toán nhìn lên, để bộc lộ hẳn một cái trán đã nhăn-nheo, hai
con mắt đã sâu, hai cái má đã tóp, một chòm râu dài đã bạc phơ nhưng con
người gầy gầy mảnh-dẻ vẫn còn quắc-thước, nhanh-nhẹn lắm:
- Tôi sang đây vào lúc xế trưa. Thấy ông ngủ ngon-lành quá, tôi không dám
đánh thức.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu chắp hai tay lại để xin lỗi:
- Như vậy thì ra con quấy lắm ! xin thầy vui lòng tha-thứ cho !
Cử-nhơn Lê tấn Toán mĩm cười, rồi nói một cách thong-thả:
- Không hề chi ! Bây giờ ông mặc quần áo, rồi sang bên Hà-lộc có tí việc
cần.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu vừa mới ra tới ngưỡng cửa, lại quay trở lại, tiến
về phía ông thầy học mà hỏi với một giọng kính-cẩn:
- Bẫm thầy ! Có việc gì quan-trọng hay không ?
Cử-nhơn Lê tấn Toán ôn-tồn trả-lời:
- Hôm kia tôi qua đây, nghe nói ông đi vắng, tôi liền thảo một tờ hiệu-triệu
cho sĩ-dân trong tỉnh. Hiện bây gìờ họ đã tề-tựu đông-đủ. Ông phải sang
ngay để tìm cách đối-phó với thời-cuộc.
Chỉ trong chốc lát hai thầy trò đã lên ngưạ đi về miệt biển. Tới làng Hà-lộc,
phó-bảng Nguyễn duy Hiệu trông thấy cờ đuôi cheo bày la-liệt khắp các nẻo
đường và dân chúng kéo về dự-hội rất đông.

Cuộc hội-nghị bắt-đầu khai-mạc.
Cử-nhơn Lê tấn Toán ra đứng trước bàn thờ tổ-quốc nhìn lên ngọn quốc-kỳ
lung-linh mà tuyên-bố đại-khái:
- Từ ngày khởi-nghĩa, thấm-thoát năm tháng đã qua. Ta chưa có đủ thì-giờ
để tổ-chức mọi công việc. Chẵng may gần đây bọn Tây nô lại tấn-tiêu nha
sơn-phòng Dương-yên. Thành-trì đổ vỡ tan-tành; tiến-sĩ Trần văn Dư lại bị
hành-quyết. Ta đương lâm vào một tình thế nan-giải. Muốn gỡ ván cờ nầy,
sức-lực một hai người không làm nỗi, mà cần có sự đóng-góp của toàn thể
nhân-dân. Như vậy cuộc kháng-chiến cần-vương có thể duy-trì hay giải-tán
là do nơi nguyện-vọng của quần-chúng, chớ không phải do một vài nhà taimắt đưa ra. Bữa nay, giờ phút quyết-liệt đã đến, ta không còn có thể do-dự
được nữa. Ta nên tiến hay nên thối, nên đánh hay nên hòa, xin quí ngài nói
thật ra để chúng tôi biết mà định-liệu.
Cử-nhơn Lê tấn Toán vừa nói dứt lời thì cử-tọa lại chia làm hai nhóm. Kẻ bàn
nên lui, người bàn nên tới, nhưng không ai chịu đứng ra phát-biểu ý-kiến.
Cuối cùng phó-bảng Nguyên duy Hiệu phải lên khán-đài để hiếu-dụ:
- Nha sơn-phòng và tỉnh-thành đã bị tấn-tiêu tan vỡ. Công việc chưa kịp
sắp-đặt cho nên chúng ta phải ở trong một cái thế "kỵ-hổ nan-hạ". Xin qúi
ngài nhớ điều ấy cho và người nào muốn chủ-chiến, người nào muốn chủ
hòa thì xin đứng ra một bên để cho tiện việc thảo-luận "
Tiếng loa vang ra khắp nơi. Tức thì phái bạo-động hội họp riêng và quyếtnghị như sau: "thà đi tới mà chết, vì tới lui cũng chết"
Phái bạo-động chiếm đa-số trong hội-nghị đã thắng-thế. Phó-bảng Nguyền
duy Hiệu phải lên khán-đài kêu gọi một lần thứ hai :
- Sĩ-dân làm việc nghĩa phải có kế-hoạch, chính-sách và phải đứng vào một
tổ-chức chung. Về cương-lĩnh như qúi ngài đã biết, chúng ta lấy việc cầnvương và bình-tây sát-tả làm chính-yếu. Còn về chương-trình và hàng-ngũ,
chúng ta vẫn chưa có một kế-hoạch rõ-rệt.
Tôi đề-nghị nên lấy hai chữ " Nghĩa-hội" làm danh-hiệu cho phái văn-thân
chúng ta, và nên chọn làng Trung-lộc ở về huyện Quế-sơn làm tỉnh-lỵ mới.
Quí ngài nghĩ như thế nào, xin cho biết ý-kiến.
Mọi người đều tán-thành.
Liền khi ấy sĩ-dân phải tụ họp lại để tháo một bản nội-qui cho nhóm vănthân và cử những bậc danh-vọng lên cầm-đầu Nghĩa-hội. Ban chấp-hành
toàn tỉnh gồm có phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, hội trưởng, Nguyền Thành, tức
Ấm-Hàm và Phan bá Phiến tức Ấm-Hổ. Còn việc thâu-nhận nguyệt-liễm, kếtnạp nghĩa-sĩ tại các phủ huyện thì tạm-thời giao cho các vị thân-hào sau nầy
đãm-nhận: ở huyện Hà-đông có cử-nhơn Phạm đạo Mẫn, tú-tài Phan đình
Bình; ở phủ Thăng-bình có cử-nhơn Nguyễn Duật; ở huyện Quế-sơn có cửnhơn Lê Giải, thương-biện Phạm trọng Thảng; ở phủ Duy-xuyên có bố-chánh
Biên-Huyển, phó-bảng Phạm thanh Lương; ở phủ Điện-bàn có hoàng-giáp
Phạm như Xương, tiến-sĩ Phạm Tuấn, tú-tài Lý thừa Trạch; ở huyện Hoàvang có ngự-sử Hoàng bá Chánh; ở huyện Đại-lộc có tú-tài Trần Thừa tức
Trần Đỉnh và cụ Ô-Gia Đặng sơn Tẩu.

Nghĩa-hội thành-lập xong, người ta mỗ bò u, vật trâu cổ để lấy huyết làm lễ
tuyên-thệ, xong rồi mới chịu giải-tán.
Bây giờ là hạ-tuần tháng chạp năm 1885.
Cuộc hội-nghị bế-mạc được một ngày thì ban chấp-hành cũng phải lên
đường về Tân-tỉnh. Họ vừa mới ra khỏi cỗng làng thì đã trông thấy cử-nhơn
Lê tấn Toán ra đứng chờ sẵn nơi trường-đình. Hai bên nhìn nhau nghẹnngào, rồi cùng dắt nhau vào một điếm canh để nói chuyện.
Cử-nhơn Lê tấn Toán lên ngồi trên bức sập tre, chờ cho phó-bảng Nguyễn
duy Hiệu tiến tới sát bên cạnh mình, mới rỉ vào tai mà nói:
- Tôi có một điều muốn căn-dặn ông nhưng chưa tiện trình-bày. Đất Trunglộc chưa phải là một nơi an-toàn, vì miền ấy nằm trong một cái lòng chão
eo-hẹp, nghèo-nàn và thông-thương với bên ngoài bằng hai con đường
hiểm-trở. Nếu nhất đáng, quân Pháp kéo lên chiếm đèo Rập-cu ở về phiá
nam để cắt đứt sự liên-lạc với những hạt Thăng-bình, Quế-sơn và đồng-thời
chiếm cả khúc sông Thu-bồn từ làng Trung-phước cho tới Đại-cà-tang,
nghĩa-binh phải bị bao-vây chặc-chẽ, không thể nào trốn thoát được.
Hình như tỉnh-ngộ bởi những lời nhận-xét ấy, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu cau
mày lại, rồi nhìn vào mặt thầy hỏi:
- Nếu quả thật như vậy, thầy dạy con toan liệu ra làm sao ?
Cử-nhơn Lê tấn Toán suy-nghĩ một hồi lâu mới trả-lời :
- Trong sách có câu " Giảo thô tàng tam quật". Tôi thiết-tưởng ông nên theo
đó mà thi-hành.
Rồi sợ những người đối-diện không thể lãnh-hội ý-kiến của mình, cử-nhơn Lê
tấn Toán lại nói tiếp:
- Đất Trung-lộc chỉ là đợt thứ nhất trên con đường kháng-chiến. Ở bên kia
đèo Rập-cu là miền Quế-sơn và xa hơn nữa là miền Hà-đông với những núi
non trùng-trùng điệp-điệp, với những con sông quanh-co khuất-khúc, vô
cùng hiểm-yếu. Tại sao ta không phái người sang đấy lập một chiến-khu
thứ-hai, để lâm-thời có chỗ mà rút lui. Nếu thực-hiện được việc ấy, ta có thể
kéo dài cuộc khởi-nghĩa ít nữa là mười năm và có thể nêu một cái gương tốt
cho hậu-thế.
Cử-nhơn Lê tấn Toán còn muốn trình-bày nhiều hơn nữa. Thấy ba vị chiến-sĩ
đứng trước mặt chưa có thể am-hiểu tường-tận, nhà cách-mạng lão-thành
lại mò trong túi áo lấy ra một bản họa-đồ, trải ra trên sập mà chỉ thoănthoắt:
-Ta bắt-đầu với hạt Quế-sơn và ngược theo giòng sông Thu-bồn. Đây là vạn
Phước-sơn và miền Thảo-huy Thảo-đế. Công việc thứ nhất phải làm là
khuyếch-trương nhàn-điền, biến vùng nầy thành những cánh đồng phìnhiêu, những thôn-xóm trù-mật. Kế tiếp theo đó, ta lại theo con sông Tiêngiang vào địa-phận những hạt Thăng-bình và Hà-đông. Xã An-lâm, một căncứ thuận-tiện về quân-sự nằm bên tả-ngạn. Công việc thứ nhì phải làm là
tích-trữ lương-thực, kiến-thiết tại vùng nầy nhiều thương-khố để nuôi-dưỡng
binh-sĩ. Rồi ta cứ đi lên, đi lên mãi mãi. Bây giờ ta vào một cái thung-lũng
khá rộng có núi-non bao bọc tứ-vi. Ta sẽ làm quen với những làng mạc xa-

xôi, bí-hiễm. Đây là Tiên-lâm, Tiên-hội và Tiên-châu. Ồ xinh quá !! Tươngtruyền ngày xưa, hai vị Xích-Tùng và Hoàng-Thạch giáng xuống miền nầy,
sau lại dạo qua núi Bàn-cờ ở hạt Duy-xuyên, thử-sức với nhau rồi biến mất.
Ta có thể thiết-lập ở đây nhiều đồn-trại, xây đắp nhiều hào-lũy. Công việc
thứ ba phải làm là biến vùng này thành một chiến-khu vững-chắc, bền-bỉ.
Còn như muốn đi xa hơn nữa, ở về phía cực tây, ta lại có Na-sầm, Phúthạnh, những xã thôn ở trên trời ơi đất hỡi, Tây nó lặn-lội năm bảy kiếp cũng
không thể tới được; ở về phía nam, vượt qua một bình-nguyên, ta lại vào
miền Bồng-miêu, Đức-bố nối liền với tỉnh Quảng-ngãi bởi trăm nghìn dãy núi
non trùng điệp. Ở bên kia vùng hầm mõ là những thung-lũng nằm phơi mình
dưới ánh nắng với những cánh đồng phì-nhiêu, mênh-mông bát-ngát. Con
sông Tứ-chánh tức là sông Ba-kỳ, phát nguyên trong vùng sơn-lâm này, lượn
mình uốn khúc nhiều vòng, rồi chảy vào cửa Đại-áp. Ta phải thiết-lập tại đây
một căn-cứ-địa thứ ba nữa để yểm-trợ cho khu Tiên-giang thì mới có thể
chế-ngự quân-địch.
Trình-bày xong cử-nhơn Lê tấn Toán lấy bút son gạch hai đường ngoằnngoèo trên bản họa-đồ, một đường chạy từ nam ra bắc bao-bọc chiến-khu
thứ nhì từ suối Đá cho tới núi Cao-ngạn, và một đường nữa cũng chạy theo
ven núi từ đông sang tây, bao-bọc chiến-khu thứ ba, rồi gấp lại đưa cho phóbảng Nguyễn duy Hiệu mà nói:
-Muốn bảo-vệ chiến-khu Tứ-chánh ở về phía nam huyện Hà-đông, ta phải
xoi hào Kỳ-hưng; còn muốn bảo-vệ chiến-khu Tiên-giang ở về phía tây, ta
phải xây lũy Đá-rồng. Hai công-tác ấy phải tiến-hành song song với nhau và
không được trì-hoãn.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu ghi nhớ tất cả những lời thầy khuyên-nhủ, rồi
chuẩn-bị lên đường trở lại. Ba con ngựa Kim vạm-vỡ hí vang trời dậy đất và
sắp theo hàng một mà tế thật nhanh. Chỉ trong giây lát hình ảnh ba vị
chiến-sĩ đã lẩn-khuất trong đám sương mù.
Cử-nhơn Lê tấn Toán đứng bên chiếc lũy tre xanh mà nhìn theo, vẻ mặt bơphờ y hệt như một người rối-trí. Một hồi lâu sực-tỉnh lại, vị nho-sĩ già-nua
mới chắc lưỡi mà than-thở một mình:
- Lần nẫy là lẫn cuối cùng thầy trò mới gặp nhau !
Nói xong tay cầm quạt lông, tay chống gậy trúc, cử-nhơn Lê tấn Toán lủi-thủi
đi vào trong thôn xóm.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu lên tới nhiệm-sở, lo xây đắp thành Tân-tỉnh, tổchức các cơ-quan hành-chánh, có bố-chánh-sứ, Án-sát-sứ cầm đầu; thiết-lập
các cơ-quan quân-sự có tán-tướng quân-vụ đứng chỉ-huy và luyện tập dân
quân gọi là quân "Đoàn-Kiết" có quản-cơ, đội trưởng, đốc-binh, lãnh-binh
thống-suất. Ở trước cửa văn-miếu ông lại bắt thợ tô một câu đối-liễn như
sau:
" Anh-hùng dụng-võ phi vô-địa,
Quân-phụ chi thù bất cọng-thiên"

Hơn nữa ông lại bắt sĩ-dân khai mõ sắt Trung-lộc lấy nguyên-liệu rèn đúc võkhí, giao cho tú-tài Phan đình Bình phụ-trách việc xoi hào Kỳ-hưng, dựng lũy
Đá-rồng. Phái thương-biện Phạm trọng Thảng lên Phước-sơn để khai-khẩn
nhàn-điền. Sắp-đặt xong xuôi, ông còn bắt nha-lại sao bài hịch " Nghĩa-sĩ
Cần-Vương" để phổ-biến trong dân-chúng.
Theo song-nguyên Huỳnh thúc Kháng bài vè nầy phát-xuất từ miền Nghệtịnh. Có một hôm vị đầu xứ Hoàng phan Thái đi xem biểu-tình cần-vương,
nhơn ghé qua nhà quan án-sát Ngụy khắc Đản, thấy dân chúng lấy sạn gạch
ném vào bên trong mà hô đả-đảo.
Án-sát Ngụy khắc Đản đồ Thám-hoa, cùng đi sứ với hiệp-biện Phan thanh
Giản, tham-tri Phạm phú Thứ sang Pháp chuộc ba tỉnh miền đông xứ Namviệt vào năm 1862. Lúc còn là học trò, Ngụy khắc Đản vào dự đình-thí, làm
một bài kinh-nghĩa xuất-sắc, được vua Tự-Đức phê tặng bốn chữ " Hạc lập
Kê môn". Vì vậy sĩ-dân mới kéo tới tập họp trước nhà và đọc hai câu thơ sau
nầy để chỉ-trích:
Hạc bay sang tận phương Tây,
Hạc hòa với giặc, hạc về chi đây ?
Cảm-kích vì hai câu lục-bát ấy, vị đầu-xứ Hoàng phan Thái làm ra bài hịch
Nghĩa-sĩ Cần-vương.Ta ghi bài thơ ấy ra sau để làm tài-liệu:
Tưởng thuở thái-bình thổ-võ, bề khuôn-tương để mặc khách thiên-chung.
Tới nay di-địch ra đời, lòng tiết-nghĩa phải dướng lời lực-quán.
Nhà hầu ngã con còn biết chống, chi để cha bị kẻ Tôn-Ngô;
Giặc đương loàn tôi phải ra ngăn, chi để chúa nhớ người Pha-Mục (1)
Xưa có kẻ hồ-Nhung Kiệt-Ngạo;
Đời lại thêm quân-tử Kinh-Luân.
Lỗ trọng Liên nghĩa bất đế Tần, phận nho-gỉa lòng lo vũ-trụ;
Văn thừa-tướng trung-phò chúa Tống,
Bước lưu-ly nặng gánh cương-thường.
Người còn hay tùng-bá lúc cùng đông;
Ta há để chiên cầu khi mạt hạ.
Trước đã có ba ngàn hùm lạy; giúp rồng bay còn đợi khói lang;
Sau lại thêm hai cõi tằm ăn, đoái nhạn-trạch đành dời bóng thỏ.
Câu kiến-nghĩa bất-vi vô dõng;
Chữ tội-nhơn giai đắc nhi tru.
Giận Tây-di đem thói thù Châu;
Ghét Tả-đạo tìm mưu trợ Kiệt.
Vả tả-đạo cư nhà ô-thước;
Ơn chưa đền chấu lại chống xe; (2)
Mà Tây-di cáo giả oai-hùng; lớn chi bấy rắn toan nuốt tượng (3)
Nhà Tả-đạo làm cùng cả nước;
Khuyển phê ngưu chẳng sợ phép Cao-Dao;

Đất Nam-triều đầy khắp bốn phương;
Miêu nghịch Thuấn chẳng kiên oai Bá-Võ.
Trước đã rút gươm trời hỏi tội; ai chẳng mừng Hoàng-Đế chinh Vưu.
Sau lại đem ngọc dụ cầu thân; người tưởng có Bạch-Thi thối Lỗ.
Hay đâu nỗi ngự nhung thượng sách;
Còn chưa thanh được loạn trung-nguyên.
Vì liên-miên cõi bắc xưng qua; trên chưa quyết hòa Ngô phạt Ngụy;
Nếu thử thứ chinh tây thối lữ; dưới thôi đành diệt quắc giả Ngu.
Phụng thê Ngô chi sá lũ nuông Tây; mà nỡ để Đồng-nai làm u-Kế (4)
Rồng hưng Bái chi sơ loài Khỉ Sở; mà đành nơi Bình-thuận hận Hường-Câu.
Tuy chẳng qua là thánh trí chi tư; trước đã liều Thiên-Vu phụ Hán;
Tuy tam kiếp côn-di chi hảo; dạ đâu quên Câu-Tiễn thù Ngô.
Liều sáu thành cho Võ quang-Trung; ấy là chước lấy đầu khi Cai-hạ
Dùng một cõi để Tần Hàm-cốc; ấy là mưu cột cổ lúc Đạo-bàn.
Trong chín trùng lường toán đã cao;
Ngoài trăm họ lòng còn xót tủi.
Tủi là tủi của thần-tôn, thánh-tổ; lúc trung-hưng , khi tái-tạo, xưa gian-nan
mới có cõi bờ này;
Thương là thương dân xích-huyện, thần-châu, đạo đã lớn, mai lại giành; cơn
luân hãm còn mong trời đất cũ.
Ngoài Bắc-hạt trông tin điếu-phạt, mười sáu năm uất-tức, ôm tấm lòng TôVõ chăn dê;
Trong Nam-kỳ gặp lúc nhiễu-nhương, ham một tỉnh lầm-than, toan trở dạ
Nhượng-dương đả hổ. (8)
Vả sức cọp trăm người khôn địch, phận hiếu-nhi còn dám xả nhất-sinh;
Muốn đánh Tây tám cõi đều ưng, lòng sĩ-khí chi từ vạn tử.
Gẫm búa sắt chẳng từ cây cứng, nghĩ lòng son chi xiết nghĩa thần-trung;
Huống nước nhà nuôi sĩ bấy lâu nay, cũng đợi thuở nhờ nhau khi túng-rối.
Mây nghi-ngút che trời hơn một kỷ,
Cùng nên ra tắm nhựt lúc âm-yêu.
Trước là đền nợ nước nga-quan, cho trên biết dân đen mà máu đỏ
Sau cho khỏi phân-minh tả-nhẩm, vậy mới người mặt trắng cũng gan vàng.
Sá chi nhau thân-phận mất còn;
Là vì nỗi văn-chương u-ám.
Nếu để di-địch đắc-chánh, ắt ngu-kinh chi khỏi lửa Tờn;
Bằng mà tả-đạo trưởng dân, thời thập-tự chắc treo nhà Khổng.
Nếu để vậy ắt di hậu-hoạn,
Chi bằng ta tảo xướng tiên thanh.
Thức thời-vụ tại hồ tuấn-kiệt, chớ sợ Tây mà hổ với bắc-phương cường;
Đói nhơn-tâm vì kẻ tiểu-nhơn, chớ ghê Tả mà hư danh nam-nhi tráng.
Nó dẫu có tâm bền súng chắc;
Ta há không lòng sắt dạ đinh.
Nó dù khoe Tờn phụ Hạng Cường;
Ta đã có Châu nhơn Hán nghĩa.

Chữ chánh-danh tất thắng, sợ chi mà cắt đất nhượng Tây-di.
Câu nghịch-đức giả-vong, là không thoát lưới trời trong Nam-việt.
Lòng dân nghe, trời nọ cũng nghe.
Dạ chúng quyết, ai mà chẳng quyết.
Việc binh-cách dầu mà có thất, thất thời theo Trương Hàn, Lưu Nhạc cũng
thơm danh.
Hàng Tây-di may cũng đặng an, an cùng lũ Lan-Luật, Ban-Cương còn nhơ
tiết.
Xin liệt-vị cao-khoa quí-thẩm, luận hà mưu cho Tề có Sy-Ngô.
Khuyên tứ-khoa hào-kiệt, anh-hùng, luận hà-kế cho Lỗ nhiều quân-tử.
Khuyên những kẻ sống còn tư Hán, ra mà hay Mãnh-Hoạch lúc thất cầm
Khuyên những người thác chẳng theo Châu, ra mà hộ muôn dân khi bát
đảo.
Khuyên những kẻ hung-tàn binh-giáp, ra mà hay ngựa lúc non cương.
Khuyên những người thủ-đoạn kinh-luân, ra mà gỡ cuộc cờ khi túng nước.
Thân sử tý, tý sử chỉ, làm sao cho Tạ thị đạo tiêu.
Tâm đồng lực, lực đồng tâm, làm sao cho Tây-di tả thối.
Binh thì nơi làng đông xã cả; một kẻ theo thì muôn kẻ cùng theo;
Lương thì nơi phú-hộ, lực-điền, một người nạp thì muôn người cùng nạp.
Ai không theo thì có câu loạn đáo nghịch nhân khởi bất dung tru;
Ai không thuận thì có chữ bửu giám tạo hinh nan ẩn-thoát.
Trên đã có nghiêm răn phép nước, nỡ nào đem ngọc-lũ thế can-qua.
Dưới tôi đành sống thác cũng theo, quyết một dạ đá vàng thâu thổ-võ.

Ấm-sanh Phạm phú Đường và tú-tài Huỳnh Qùi
Đức Chánh-Mông, con thứ ba Kiến-thái-Vương được tấn-tôn ngày mười chin
tháng chín năm 1875 tại điện Thái-hòa, lấy niên hiệu là Đồng-Khánh.
Kiến-thái-vương, em ruột vua Tự-Đức, còn hai người con nữa là Kiến-Phúc
và Hàm-Nghi. Kiến-Phúc bị Nguyễn văn Tường ép phải uống thuốc độc mà
chết; còn vua Hàm-Nghi, sau ngày kinh-đô thất-thủ, phải xuất-bôn ra Tânsở, sống lưu-lạc giang-hồ. Thời bấy giờ dân chúng bắt đầu truyền-tụng hai
câu sấm Trạng-Trình:
Một nhà sinh đặng ba vua,
Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài.
Vào thượng-tuần tháng giêng năm 1886, vua Đồng khánh cho mời nhà chí-sĩ
Nguyễn lộ Trạch, người làng Kế-môn, tỉnh thừa-thiên vào tiền-điện mà chấtvấn:
-Càng ngày người Pháp càng hoành-hành, áp-bức chính-phủ Nam-triều.Ta
phải làm thế nào để hạn-chế sự xâm-lấn của bọn Tây-di ấy ?
Nguyễn lộ Trạch suy-nghĩ một hồi lâu mới trả-lời:

- Sống nơi thôn-dã, hạ-thần không dám đề-cập tới những chuyện quốc-gia
đại-sự. Gần đây hạ-thần nghe tin ấm-sanh Phạm phú Đường, thứ nam cuả
tiến-sĩ Phạm phú Thứ đã rời Hương-cảng trở về nước. Nhà cách-mạng trẻ
tuổi ấy thỉ-chung vẫn có tấm lòng nhiệt-thành đối với tổ-quốc, mà lại được
xuất-dương du-học, tai nghe xa, mắt thấy rộng; xin bệ-hạ cho gọi về kinhthành để hỏi ý-kiến thì chắc-chắn Bệ-hạ sẽ được thỏa-mãn.
Những điều phát-giác ấy làm cho vua Đồng-Khánh ngạc-nhiên vô cùng.
- Tại sao đình-thần từ thượng-thư Nguyễn Thuật cho đến tế-tửu Khiếu năng
Tịnh không có ai hiểu rỏ việc ấy ?
Nguyễn lộ Trạch biết rằng câu hỏi nầy không thuộc về phạm-vi giải-quyết
của mình, nhưng cũng phải tìm lời phúc-đáp:
- Ấm-sanh Phạm phú Đường thâm nho học nhưng lại chịu ảnh-hưởng của
phái canh-tân. Khi còn ở nhà, ông đã xem những bản điều-trần của Nguyễn
trường Tộ và tập Tây-hành nhật-ký của phụ-thân là tiến-sĩ Phạm phú Thứ.
Nhờ có hoàn-cảnh thuận-tiện trong gia-đình, ông đã sớm giác-ngộ về
phương-pháp lãnh-đạo nhân-dân và đường-lối giải-phóng cho đất nước. Ông
thường lui tới thành-phố Hội-an để giao-thiệp với mấy nhà cự-thương Trunghoa, rồi một hôm ông bí-mật từ-gĩa quê-hương, lên một chiếc ghe mành để
sang Hương-cảng học Anh-ngữ. Ông ra đi biệt-tăm biệt-tích đã bảy năm, gần
đây mới nghe tin ông trở về cố-quốc. Hạ-thần thiết-tưởng vì lề-lối sinh-hoạt,
vì xu-hướng chính-trị, một nhà học-giả uyên-thâm không có thể tiếp-xúc với
mấy vị trọng-thần ở trong nước và không tìm ra một mãnh đất thích-hợp để
thi-thố cái tài-hoa lỗi-lạc của mình.
Nghe trình-bày xong, vua Đồng-Khánh hỏi :
- Khanh có thể mời nhà cách-mạng ấy ra Huế để Trầm nói chuyện được
không ?
Nguyễn lộ Trạch trả-lời một câu cuối cùng như để kết-luận :
- Hạ-thần không dám từ-nan, nhưng muốn cho mau chóng hơn, xin Bệ-hạ
gởi mật-chỉ vào Quảng-nam thì tức-khắc ấm-sanh Phạm phú Đường sẽ về
triều bệ-kiến.
Vua Đồng-Khánh bằng lòng và hai người phải tạm-biệt.
Một tuần lễ về sau, ấm-sanh Phạm phú Đường ra Huế, được nhà vua đón
tiêp một cách trọng-thể tại cung Càn-thành. Thượng-thư Hồ Lê và tế-tựu
Khiếu năng Tịnh có tới dự cuộc tiếp-tân nầy.
Sau một vài câu xã-giao khách-sáo theo thường-lệ, vua Đồng-Khánh đi ngay
vào trọng-tâm vấn-đề:
- Hiện nay người Pháp đã chiếm-cứ miền lục-tỉnh, đặt nền đô-hộ tại Trungviệt và Bắc-việt. Trẫm chỉ sợ với chính-sách tầm-thực mỗi ngày mỗi tăng
tiến ấy rồi đây không những họ sẽ giành hết chủ-quyền trên lãnh-thổ Việtnam, mà còn làm cho triều-đình phải thất-điên bát-đảo nữa. Trẫm nghe nói
khanh ở ngoại-quốc mới về, Trẫm mừng rỡ khôn xiết. Vì vậy Trẫm cho mời
khanh ra đây để luận-bàn thời-cuộc và xem thử khanh có ý-kiến gì hay có
thể cứu-vãn được tình-thế hay không ?
Ấm-sanh Phạm phú Đường đứng dậy trả-lời :

- Theo chỗ hạ-thần trộm nghĩ bây giờ tình-thế đã muộn-màng lắm rồi. Bệ-hạ
nên tìm cách chia-xẻ bớt thế-lực của người Pháp thì hơn.
Vua Đồng-Khánh gật đầu và hỏi lại :
- Ta phải làm thế nào để hạn-chế ảnh-hưởng của người Pháp ?
Ấm-sanh Phạm phú Đường nhíu hai cặp lông mày lại như để hồi-tưởng một
việc gì, rồi mới từ-từ trình-bày :
- Các nước Âu-Mỹ đã dòm ngó nội-bộ Việt-nam từ lâu, nhưng họ chưa tìm ra
cơ-hội để can-thiệp. Muốn kiềm-hãm bớt sức bành-trướng của người Pháp,
Bệ-hạ phải nhờ đến bàn tay ngoại-quốc. Bây-giờ Triều-đình đã ký hiệp-uớc
nhượng quyền ngoại-giao cho Pháp-quốc rồi, việc tiếp-xúc với Tây-phương
không còn dễ-dàng như trước nữa. Muốn vượt qua sự khó-khăn ấy, Bệ-hạ
nên tìm cách giao-thiệp bí-mật với nước Huê-kỳ và Anh-cát-lợi. Bệ-hạ phải
hứa nhượng cho họ một ít quyền-lợi về chính-trị và kinh-tế. Một khi ngoạibang đã đặt chân lên lãnh-thổ Việt-nam, Bệ-hạ sẽ lợi-dụng uy-thế của nước
này để kiềm-chế sự xâm-lấn của nước kia. Nhờ có sự tranh-chấp ngấmngầm giữa các dân-tộc Âu-Mỹ với nhau, Bệ-hạ sẽ tìm thấy một sự quân-bình
có thể giúp cho triều-đình tồn-tại và phát-huy ảnh-hưởng trên chính-trường
quốc-tế.
Vua Đồng-Khánh ngồi nghe một cách chăm-chú những điều trần-thuyết ấy,
rồi gật đầu và hỏi thêm:
-Khanh có tin rằng những biện-pháp ấy sẽ giúp cho Trẫm thành-công hay
không ?
Ấm-sanh Phạm phú Đường suy-nghĩ một chặp rồi mới chịu nói tiếp :
- Hạ-thần đã tâu với Thánh-thượng rằng tình-thế bây giờ đã trở nên hết sức
khó-khăn. Nhưng dầu sao đi nữa, Bệ-hạ cũng nên cố-gắng một lần cuối cùng
vì trể còn hơn không.
Vua Đồng-Khánh cho câu trả-lời ấy là chí-lý, gật đầu năm ba cái, rồi đứng
dậy tiến về phía diễn-giả mà nói rất khẽ:
- Khanh có thể vì Trẫm đi công-cán một phen sang Hương-quốc để mưu-cầu
việc ấy không ?
Nghe mệnh-lệnh nhà vua, ấm-sanh Phạm phú Đường có vẻ bối-rối trong
giây lát, nhưng sau đó trấn-tỉnh được ngay:
-Hạ-thần tự xét mình còn trẻ tuổi, tài-sơ đức-bạc, nhưng Bệ-hạ đã tínhnhiệm, hạ-thần nguyện đem hết sức-lực bình-sinh ra thi-hành phận-sự để
mong báo-đền ơn tri-ngộ.
Vua Đồng-Khánh liền cho gọi quan tham-tri nội-các vào để thảo ủy-nhiệmthư, rồi cầm tất cả giấy tờ vàng bạc trao cho vị tân khâm-sai mà dặn-dò một
cách hết sức cẩn-thận:
- Khanh nhớ không nên tiết-lộ việc ấy với bất cứ người nào hết, dầu là thântín ruột-rà cũng vậy.
Ấm-sanh Phạm phú Đường lạy tạ nhà vua xong quay gót ra về. Thượng-thư
Hồ Lệ và tế-tửu Khiếu năng Tịnh cùng đi một lượt. Ba người còn đương đứng
ngoài điện Cần-chánh thì có tên lính thị-vệ chạy ra nói một cách hấp-tấp : Hoàng-thượng xin mời quan lớn vào chánh-điện !

Ấm-sanh Phạm phú Đường đi trở lại, vừa bước lên bậc tam-cấp thì đã trông
thấy nhà vua tiến về phía mình, gót hài lê nhẹ-nhàng trên mấy viên đá cẫmthạch :
- À ! Trẫm quên hết một việc. Khanh về Quảng-nam nên tìm cách liên-lạc với
phó-bảng Nguyễn duy Hiệu và bảo hắn ra đầu-thú. Trẫm sẽ bảo-vệ tínhmạng và còn cho hắn được phục-hồi nguyên-chức.
Ấm-sanh Phạm phú Đường không dám trả-lời. Nhà vua phải nhắc đi nhắc lại,
dằn từng tiếng:
- Đó chẳng qua là nhất-cử lưỡng-tiện, có thể gặp thì nói, còn không thì thôi!
Căn-dặn xong xuôi, vua Đồng-Khánh lui bước để trở vào tư-thất.
Ấm-sanh Phạm phú Đường đi thẳng về nhà trọ, thu-xếp hành-lý rồi khỉ-hành
tức-khắc. Nằm suốt một tuần-lễ trong chiếc võng điều, ông cảm thấy mệtmỏi và suy-nghĩ vẩn-vơ. Có lúc nhìn chiếc mai cáng uốn hình bán-nguyệt ở
trên đầu, ông liên-tưởng đến một dải ngân-hà với muôn ngàn vì tinh-tú. Có
lúc nhìn chiếc đòn tre nhẹ-nhõm bám chặt trên vai mấy tên lính trạm, ông
lại nhớ đến chuyện ả Chức chàng Ngưu trong thời-kỳ tiền-sử và tự nói một
mình :" Chỉ thiếu mấy con chim ô-thước là ta có một bức tranh tuyệt-diệu ".
Chính trong lúc ông còn đương mê-mẩn thì từ một phương trời xa-xôi lại đưa
về mấy tiếng kêu nghe văng-vẳng : " Cu-a ! Cu-a !" Ông liền vén tấm dìm
xanh, nhìn ra phía bên ngoài. Thoạt tiên ông thấy một giòng nước lũ mênhmông đương cuồn cuộn chảy ra miền bể giữa hai làn phù-sa luôn luôn
chuyển-động; ông lại để ý tới mấy chiếc ghe bầu đương nhẹ-nhàng lướt
sóng, buồm căng thẳng trông tợ như một đám diều-hâu, cuối cùng ông mới
nhận ra mấy bùng dâu, mấy nà bắp xanh mơn-mởn, nằm yên-lặng ở trong
cánh đồng; một bức tranh rất quen thuộc hiện ra ngay trước mắt giúp ông ýthức được vị-trí của mình trong giờ phút hiện tại. Ông thở dài một cách
khoan-khoái:
- Tới rồi ! Đây là con sông Thu-bồn! Đây là bến đò chợ-Củi!
Liền khi ấy hai người bạn học vắng mặt từ lâu, một người là Học Ý ở huyện
Hà-đông, một người nữa là Tú Qùy ở phủ Duy-xuyên, từ phiá sau cố rượt
theo chiếc võng mà kêu thật to :
- Đại-kha ! Đại-kha !
Ấm-sanh Phạm phú Đường bảo mấy tên lính trạm dừng lại, bước xuống chờ
cho hai người bạn học tới sát bên cạnh mình, mới cất giọng hỏi khẽ :
- Hai chú đi tìm ý thơ ?
- Không! tú-tài Huỳnh-Quì trả-lời , hai tớ xuống vạn Bàn-thạch, thấy đại-kha
vén dìm biết là cố-nhân nên phải cho thuyền cập bến!
Ấm-sanh Phạm phú Đường hỏi tiếp :
- Hai chú đi chơi rong hay có việc gì ?
Học Ý đương còn đứng nhìn mây nhìn nước, bổng chốc phá sự im-lặng mà
nói oang-oang như mấy vị học-giả ở miền sơn-cước :
- Đi tìm thịt nướng để nhấm rượu ! Đại kha có muốn nhập cuộc thì hãy dẹp
ngay võng-lọng và chuẩn-bị lên thuyền ! Một chốc nữa hai tớ sẽ xuôi về
miền bể!

Ấm-sanh Phạm phú Đưòng lại hỏi tiếp để kéo dài câu chuyện :
- Hai chú đi tìm thịt cầy ?
Tú-tài Huỳnh Qùi vội-vàng trả lời :
- Thịt gì hai tớ cũng xài được! thịt cá ở dưới nước, thịt chim ở trên trời, cho
chí thịt dã-thú ở trên rừng, thịt người ở chốn hang cùng ngỏ hẽm!
Nói xong Tú Qùi phá lên cười.
Ấm-sanh Phạm phú Đường đưa tay lên ra dấu:
- Nói khẽ đấy chứ !
Tú-tài Huỳnh Qùi lại phá lên cười rang-rảng một lần nữa :
- Việc gì mà phải e-ngại ! Đại-kha có sợ tai-tiếng thì vào ghe cắm ở dưới bến
mà trò-chuyện cho được tự-do hơn!
Một lát sau họ đã ngồi xếp bằng trong mạn thuyền và phóng mắt nhìn mấy
khúc gỗ đương trôi nổi bềnh-bồng trên mặt nước. Tú-tài Huỳnh Qùi quay về
phía người bạn học mà hỏi :
- Đại-kha ở Huế vào:
- Tại sao chú biết ?
- Vì nghe mấy tên lính trạm nói giọng trọ-trẹ!
Rồi tú-tài Huỳnh Qùi hỏi tiếp:
- Đại-kha ra kinh-đô làm gì ? Nói lại cho hai tớ rõ với, ở trong xứ Quảng nầy
chỉ có loạn-lạc và thanh-toán lẫn nhau, buồn nhức xương!
Ấm-sanh Phạm phú Đường giả-vờ không nghe những câu chất-vấn ấy cứ
điềm-nhiên ngồi theo dõi mấy khúc gỗ lạc-loài đã bị nước lũ lôi cuốn về tận
nơi chân trời xa tít. Tú-tài Huỳnh Qùi phải thúc-giục đến năm bảy lần, cuối
cùng ấm-sanh Phạm phú Đường mới chịu dẫn-giải :
- Hai chú phải giữ bi-mật tôi mới dám trình-bày!
Rồi thong-thả, ấm-sanh Phạm phú Đường thuật lại một cách rành-mạch
những việc xảy ra từ khi nhận được mật-chỉ của triều-đình, những lời huấndụ của nhà vua tại điện Cần-chánh và những nỗi thắc-mắc bản-thân của
mình.
Tú-tài Huỳnh Qùi chờ cho người bạn học chấm dứt câu chuyện, mới rung đùi
mà cười khanh-khách :
- Rành là những chuyện trẻ con ! Thôi hãy tạm gác những chuyện chính-trị
lại một bên. Bây giờ đại-kha nên cùng hai tớ xuôi ghe về Bàn-thạch mà nhậu
nhẹt một bữa cho say tuý-lúy, rồi qua Hội-an, tìm cách xuất ngoại rồi ở luôn
bên ấy cho xong kiếp, còn cứ lởn vởn ở tại quê nhà thì chắc-chắn không có
thể bảo-toàn tính-mệnh.
Nghe nói xong, Phạm phú Đường cau mặt lại ra vẻ bực-bội lắm:
- Tại sao chú lại bi-quan đến thế ! Tôi còn phải nấn-ná ở lại quê-nhà ít nữa
vài ba tháng để giải-quyết cho xong hai công việc mà Hoàng-thượng đã
giao-phó, rồi về sau nữa, có ra sao thì ra. Dầu sao đi nữa, tôi ở ngoại-quốc
mới hồi-hương, không hiểu rõ tình-thế ở điạ -phương, chú cũng nên nói sơlược cho tôi được am-hiểu.
Tú-tài Huỳnh Qùi liền thể theo lời người bạn mà nói tiếp :
- Hiện nay trong tỉnh nhà có hai phe đối-lập với nhau, một bên là triều-đình,

là người Pháp, còn bên kia là văn-thân, là Nghĩa-hội. Cả hai phe đều có
quân-đội, có tiền-bạc, có thủ-hạ để bày mưu lập kế mà sát-hại lẫn nhau, chỉ
có những hạng người đứng ở cửa giữa là phải bị cảnh đẫu rơi máu chảy.
- Trong trường-hợp ầy, chú liệu đứng về phe nào ?
Tú-tài Huỳnh Qùi suy-nghĩ một giây lát rồi trả-lời với một giọng vừa lạnhlùng vừa thản-nhiên :
- Đứng về phe nào cũng không thuận-tiện. Theo triều-đình, theo vua ĐồngKhánh thì lại không theo đúng chính-nghĩa, con người ở vùng Ngũ-hành-sơn
không có thể nào mang tổ-quốc lên trên gót giày. Còn theo Nghĩa-hội thì
không những đắc-tội mà thôi, lại không có thể tìm ra lối-thoát.
Bây giờ Phạm phú Đường mới tỏ vẻ ngạc-nhiên :
- Theo Nghĩa-hội là theo vua Hàm-Nghi, là chống lại người Pháp, lại làm
đúng với nguyện-vọng của nhân-dân, tại sao chú lại còn nói tới công với tội.
Huỳnh Qùi nhanh-nhẹn trả-lời:
-Được phụng sự cho nhân-dân, cho tổ-quốc thì còn phải bàn nói làm chi! Ở
trong Nghĩa-hội cũng có một số người tâm-huyết, nhất là những vị lãnh-tụ
như phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, như ấm-sanh Nguyễn Thành. Đó là hạng
người sống vì lý-tưởng, hạng trung-quân ái-quốc. Nhưng các bậc lãnh-đạo
trung-kiên ấy thì có rất ít, một tỉnh được năm ba người là nhiều lắm. Ngoài
ra, đa số trong hàng-ngũ Cần-vương là những hạng kiệt-thân, võ-biền.
Những người vừa mới hôm qua còn bị liệt vào hạng du-thủ du-thực, còn bị
gát ra ngoài lề xã-hội, bữa nay nhờ có hoàn-cảnh đổi thay, họ đã nhảy ra
múa máy, tự phong cho mình những tước-vi thật to lớn, rồi tha-hồ mà bóclột, mà sát-hại dân-chúng. Người dưới đã làm bậy, người trên lại không có
đủ uy-quyền để ngăn cản, cho nên dần dần Nghĩa-hội phải tiến vào con
đường bí-hiểm.
Rồi Huỳnh Qùi rung đùi mà ngâm bài " Vịnh hát bội" mình vừa sáng-tác. Vừa
ngâm-nga, vừa nhấn mạnh vào hai câu phá, câu thừa như muốn cho người
bạn có thể trông thấy cái nạn xôi-thịt trong xã-hội:
Nhỏ mà không học, lớn làm ngang,
Trống đánh ba hồi đã thấy quan.
Ra rạp đứng trên ba đứa hiệu,
Vô buồng ngồi dưới mấy ông làng.
Mượn màu son phấn, ông kia nọ,
Cỗi lốt cân đai, chú điếm đàng.
Tuy chẵng ra chi nhưng cũng sướng,
Đã từng trợn mắt lại phùng mang.
Huỳnh Qùi vừa mới hạ giọng thì Học Ý, sẵn có chai rượu mai qu lộ trong ghe,
từ từ rót từng chén chung đầy mà dâng lên ngang mày, chén bên tả cho
mình, còn chén bên hữu cho ấm-sanh Phạm phú Đường. Hơi men bốc lên
làm cho Học Ý có vẻ chuếch choáng, hai mắt lờ đờ, nước miếng trong hai
khóe mép chảy ra thành giòng. Chiếc thuyền không có người lái đã tự ý rời
khỏi chiếc bến cỏn con, đưa đẩy bởi những làn gió tây nhè nhẹ, trôi-nổi
bềnh-bồng như một chiếc lá phiêu-lưu. Huỳnh Quì cầm từng chén rượu mai-

quế-lộ mà uống ngon lành, vừa uống vừa ngâm hai câu liễn đối :
Chích bóng gương loan, một thảm, một sầu, mười bực-tức,
Bẻ mai chèo quế, ba chìm, ba nổi, sáu lênh-đênh
Đó là hai câu liễn đối tuyệt-tác, rất được truyền-tụng ở vùng lưỡng Quảng,
Huỳnh Qùi đã sáng-tác một hôm khi thi hỏng trở về quê-quán và dừng bước
tại bến đò Lăng-cô. Lúc bấy giờ có mười hai người đàn bà góa đương làm lễ
cầu-siêu cho mười hai người chồng làm nghề chài lưới vừa mới bị chết đắm ở
ngoài bể. Thể theo lời thỉnh-cầu của gia-chủ, ông chỉ đòi hỏi có một chai
rượu mai-quế-lộ, lấy cán bút viết thoăn-thoắt một hơi được tất cả là hai vế
hai mươi hai chữ thật đẹp, rồi cũng người bạn là Học Ý cặp dù tiến về phía
đèo Hải-vân. Gần tới hai dãy núi rất quen thuộc đối với những người bộ-hành
trên con đường thiên-lý, tục gọi là Hòn Vay, Hòn Trả, ông dừng bước lại,
thách bạn là Học Ý phải làm cho được một bài thơ tức-cảnh thật hay, rồi mới
chịu mở nút chai ra đánh chén. Bây giờ hơi rượu đã ngà ngà, ông không nhớ
hết cả tám vế cho rành mạch, bèn gọi Học Ý đang năm bắc chân chữ ngũ ở
trong mạn thuyền mà nói một cách dõng-dạc :
- Anh thử ngâm hai bài Hòn Vay Hòn Trả cho đại kha thưởng-thức luôn một
thể, vì khi bài ấy ra đời, đại kha còn miệt-mài kinh-sử ở nước ngoài.
Học Ý nửa say, nửa tỉnh, đáp lời lại mà ngâm những câu thơ bất-hủ sau đây
với một cái giọng lanh lảnh :
Hỏi thăm giàu có mấy năm nay,
Mà tiếng người đồn trả với vay.
Sạn đá vốn kia chồng-chất mãi,
Cỏ cây lời nọ nảy ra hoài.
Hẹn-hò ngày tháng chim năn-nỉ,
Tờ khế năm mùa lá đổi thay.
Gánh nợ tang-bồng âu trả đặng,
Dầu quên còn có đất trời hay.
Ngâm đến câu thứ tám, giọng của Học Ý tự-nhiên hạ xuống rất thấp rồi tắt
hẳn chìm đắm như tiếng kêu của một con chim lạc-loài trong nước trời mây
man-mác. Không chỉ một mình Học Ý, mà cả hai người bạn đồng-hành trên
chiếc ghe mành đã theo cảnh vật ban chiều mà đi vào trong cõi hư-vô theo
men rượu.
Ba ngày sau, trong vùng Ngũ-hành-sơn, dân-chúng sửng-sốt khi biết tin
ấm-sanh Phạm phú Đường đã bị bắt tại làng Đông-bàn, đồng một thời với
đốc-học Huỳnh Dương cũng ở làng Đông-bàn, tri-huyện Nguyễn Thiên ở làng
An-quán, cả ba người đã bị lính Nghĩa-hội áp-giải về Tân-tỉnh.

Cử-nhơn Lê tấn Toán.

Trong một cái dinh xưa, tối tăm, ẩm thấp nằm về phía đông tỉnh-thành
Quảng-nam, ngỏ thẳng ra một cái sân hình cung lát toàn bằng đá ong màu
xám, tuần-vũ Châu đình Kế đương ngồi tại bàn giấy của mình chăm-chú đọc
một tờ truyền-đơn viết bằng chữ nho có đóng dấu son khá to ở phía dưới. Đó
là bài "Vè Khâm-sai" mà bọn thám-tử đã tìm thấy dán tại các cỗng đình,
cỗng chùa, các ngả ba tấn-tập và tức-tốc đem về nạp cho quan sở-tại.
Truyền đơn viết như sau :
Lẵng-lặng mà nghe,
Cái vè sai đạo.
Danh vi trấp đạo,
Vụ dĩ an-dân.
Khâm-sai đại-thần,
Kéo vô Đà-nẵng.
Tướng quân đều sẵn,
Tán-lý, tán-tương.
Chú bang, chú thướng,
Chú đề, chú lãnh.
Quân ròng tướng mạnh,
Các đội, các cơ,
Đánh trống, mở cờ,
Kéo vô tỉnh củ,
Phát bãng thượng-du.
Thác-cá, Rạp-cu,
Đôi đường tấn-tiêu,
Văn-miếu đồn binh.
Ai thấy cũng kinh,
Gọi Khâm-sai giỏi.
Kêu dân tới hỏi.
Rằng Nghĩa đã tàn.
Hạnh hoặc tương an,
Thị vi thanh sự.
Sau lên Phong-thử,
Nghĩa dõng tư-vi.
May chẳng hề chi,
Nhờ ba chú Pháp.
Thâu qua Yên-giáp,
Trở lại La-thành,
Từ ấy thất-kinh,
Và làm và sợ.
Tướng chi, tướng dở,
Vi luyện quân tinh,
Chẳng có Tây binh,

E không khỏi chết.
Chước chi cũng hết,
Năm ngoái, năm ni,
Làm chẳng ra chi,
Lại thêm ăn bậy.
Lũ quân đi lấy,
Các tướng về chia.
Thôi đã tràn đìa,
Cái chi cũng xách.
Cái quần đã rách,
Cái áo tả-tơi,
Cùng giành mà quơ,
Huống chi cái khá ?
Kẻ thì đào mả,
Người lại phá nhà.
Những chó, những gà,
Những heo những vịt,
Bắt mà ăn thịt,
Lại bán lấy tiền,
Đem về Thừa-thiên,
Nghĩa-bình, Quảng-trị.
Thâm-vi khả bỉ,
Quân lệnh khâm-sai,
Thiên-hạ ai ai,
Chớ tin mà mắc.
Thác từ đánh giặc,
Hai ngã bình-dân,
Thiên-địa, qủi-thần,
Nguyện kỳ chiếu giám.
Nói càng thêm thảm,
Chẳng biết làm sao.
Hiệu lệnh dường nào,
Quân gia đến thế ?
Hà mưu hà kế,
Hà lự ha tư !
Viên những đồ hư,
Để đi ăn giựt.
Bên nào đắc lực,
Tấn-trật, thăng-quan.
Lớn bé một đoàn,
Vô sở bất chí.
Nhơn dân nghị nghị,
Thùy lạc chi tùng.
Sự thế nhựt cùng,

Quảng-nam ở lỗ.
Trời làm chi khổ,
Thất-đảo bát-điên!
Nói lắm cũng phiền,
Như tư, như dĩ.
Nghĩa-hội đồng ký.
Châu đình Kế đọc bài vè một hơi từ đầu chí cuối, rồi ném xuống dưới bàn mà
đập một cái thật mạnh có vẻ bực-tức lắm. Tức thì một người lính giản mặc
áo khách màu xanh, quần vải ta trắng, chít khăn lược đen, từ phía ngoài
vòng hai tay chạy vào. Trông thấy người lính hầu-cận hằng ngày, tuần-vũ
Châu đình Kế cất giọng:
-Điếu mày !
Châu đình Kế ngậm cái điếu bằng tre ngà có đốt nhặt, kéo một hơi thật dài,
hít vào lồng phổi một ít làn khói, phần còn lại thì phì ra ngoài khoảng trống
thành những đám mây màu tro nhạt. Rồi quan tuần-vũ ngồi một mình mà
suy-nghĩ vẩn-vơ, hai con mắt lim-dim, như đang chìm đắm trong một thếgiới xa-xăm huyền-ảo. Từng khắc, người ta lại nghe những tiếng chắc lưỡi,
những câu nói thì-thầm thốt ra từ đáy tâm-cang của vị thủ-hiến. Ngài đương
hồi-tưởng lại những ngày hành-dịch vừa mới trải qua bên cạnh hai vị đạithần, một người là quan Khâm-sai Phan thanh Liêm, thứ-nam của tiến-sĩ
Phan thanh Giản, từ kinh-đô mới phái vào; một người nữa là quan nghĩađịnh chiêu-thảo-sứ Nguyễn Thân, vừa mới ở Quảng-ngãi ra để hiệp-sức với
chính-quyền địa-phương mà đi hiếu-dụ. Phái-đoàn lên tới Phong-thử, bị lính
đoàn-kiết và nhân-dân bao-vây chặc-chẽ không thi-thố được việc gì, phải
kéo lên Ái-nghĩa, kéo sang Quảng-huê, tới đâu cũng gặp sức phản-ứng
ngấm-ngầm của dân-chúng, cuối cùng phải rút về tạm đóng tại nhà vănthánh ở làng Phước-kiều, thuộc phủ Điện-bàn, rồi kéo thẳng vào miền sông
Trà-khúc. Nghĩ đến những sự thất-bại đau-đớn của mình, quan tuần-vũ vừa
có vẻ thẹn-thùng, vừa có phần căm-tức. Ngài tự nói một mình:
- Ta sẽ thẳng tay đàn-áp cho chúng nó biết mặt. Vừa mới hôm qua đã trừ
được một tên tướng giặc lợi hại. Ta đã bắt lý-hương làng Khai-đồng lên Tântỉnh, sào-huyệt của bọn khỉ-ngụy, để dẫn tên ngự-sử Hoàng bá Chính về cho
ta nghĩ xử. Kế ấy rất hay, ta cứ đánh đầu đánh cổ bọn lý-hương là xong
chuyện, rồi một hai ba bốn tên phiến-nghịch phải ra đầu-hàng. Tên lãnh-tụ
Nguyễn duy Hiệu có giỏi thì tìm cách mà giữ lại cho khỏi lọt vào nanh-vuốt
của ta. Ta sẽ giết hết, giết, giết hết !!! Vừa nói quan tuần-vũ vừa nghiến
răng lại thật chặt, hai tay thì ấn mạnh xuống dưới bàn, còn hai con mắt lươn
thì nhíu lại như cố-gắng gượng lấy sức để nhảy chồm tới y hệt như một con
mãnh-thú trước khi xông vào xé một con mồi đã chực sẵn ở phía trước.
Chính trong lúc ấy, một người lính giản xồng-xộc chạy vào, vòng tay thưa
lên :
-Bẫm cụ lớn có khách.
Từ phiá ngoài hiên, một vị bô-lão đã ngoại thất-tuần, râu tóc bạc phơ nhưng

nét mặt còn có vẻ cứng-rắn, quắc-thước, đương thong-dong tiến vào. Tuầnvũ Châu đình Kế đích thân ra tiếp vị tân-khách và cả hai người cùng ngồi
tiếp chuyện trên bộ trường-kỷ đặt song song hai bên một cái bàn gỗ lim có
lát đá màu cẫm-thạch. Vị bô lão bắt đầu xin lỗi trước :
- Tôi nhận giấy mời đã lâu, nhưng vì mấy ngày gần đây trong mình cảm thấy
bần-thần, tôi không thể vào hầu quan sở-tại tức-khắc được. Xin ngài thứ-lỗi
cho cái tội khinh-xuất ấy.
Tuần-vũ Châu đình Kế nhanh chóng ứng đáp lại :
- Tôi cũng có ý mong-mỏi gặp thầy ở tại tỉnh-đường để bàn về một vài việc
có liên can đến tình-hình trong nước. Thầy cũng nên hiểu cho tôi rằng lúc
nầy chiến-sự đã trở nên gay-gắt, tôi không thể nào bỏ trú-sở một giờ một
khắc được.
Rồi vị thủ-hiến lấy tay chỉ bản địa-đồ treo ở trên bức tường mà nói tiếp một
cách dõng-dạc :
- Người Pháp đã kiễm-soát tất-cả miền bắc tỉnh Quảng-nam gồm có bốn hạt
Điện-bàn, Duy-xuyên, Đại-lộc và Hòa-vang. Hiện nay họ đã thiết-lập xong
hai cứ-điểm nữa tại Bà-rén và Hà-lam. Nhờ có hai tiền-đồn ấy, họ sẽ mở
rộng phạm-vi chiếm-đóng vào miền rừng núi, và chẳng bao lâu nữa họ sẽ
kiểm-soát luôn bốn hạt Thăng-bình, Quế-sơn, Tam-kỳ, Tiên-phước ở về phía
nam. Lúc bấy giờ bọn phiến loạn khó lòng mà trốn khỏi nanh-vút của chúng
ta được!
Cử-nhơn Lê tấn Toán chờ cho vị thủ-hiến dứt lời mới bắt đầu cho nhận-xét:
- Sống trong chốn lậu-hạng, tôi không biết rõ cuộc chiến-tranh nầy sẽ đem
lại thắng-lợi hay thất-bại cho bên nào, nhưng tôi thiết-tưởng người Pháp
càng mở rộng phạm-vi chiếm-đóng chừng nào thì lại càng làm cho nhân-dân
Quảng-nam phải chết chóc, tù-đày, nhục-nhã mà thôi!
Tuần-vũ Châu đình Kế ngắt lời:
- Thầy cũng nên biết rằng nhờ có tôi vào giữ chức tuần-vũ tỉnh nầy, nhândân mới có thể tránh được nhiều tai-họa kinh-khủng hơn nữa. Ở tại miền
Bắc-kỳ và cả miền Nam-kỳ nhân-dân còn phải tủi-nhục, khổ-sở gấp trăm,
gấp nghìn lần hơn thế nữa. Tôi mà rời khỏi cái ghế thủ-hiến nầy thì thầy sẽ
trông thấy ngay tức-khắc.
Tuần-vũ Châu đình Kế vừa nói vừa nhớm đứng dậy như muốn bày tỏ cho kẻ
đối-diện có thể ý-thức rằng mình cũng không thèm địa-vị và có thể sẵn-sàng
khước-bỏ tất cả chức-tước, quyền-lợi nếu cần. Rồi y nói tiếp:
- Không nói đâu xa, ngay tại vùng Bình-định nầy, một bàn tay của quan đốcphủ-sứ Trần bá Lộc cũng đủ làm cho dân chúng phải khiếp sợ. Kéo binh từ
Sài-gòn ra để tấn -tiêu miền Bình-phú, quan đốc-phủ-sứ dừng lại làng nào
thì tức-khắc bọn lý-hương phải lo cung-cấp cho đủ heo bò, gạo nếp. Nếu trễ
một giờ, một khắc là tất cả các vị bô-lão và chức-sắc đều bị tử-hình, hoặc
chém bằng gươm hoặc giết bằng súng. Còn những hạng trẻ con vừa mới lên
ba lên năm có tính hiếu-kỳ thì bọn lính cho đánh trống khua chiêng để tụtập lại cho thật đông, rồi chúng nó bắt từng đứa một dồi lên trên không cho
rơi xuống dáo mác mũi nhọn ở phía dưới. Tôi chắc rằng thầy không muốn cái

trò nô đùa ấy tại diễn ở tại vùng Quảng-nam nầy bao giờ hết!
Cử-nhơn Lê tấn Toán suy-nghĩ một hồi lâu, rồi mới ứng-đáp:
- Tôi nghe nói người Pháp đóng tại chợ Hà-lam thường hay tổ-chức những
cuộc hành-binh về miền sơn-cước. Mỗi khi họ kéo quân như vầy về phía chợ
Vinh-huy, Việt-an hay Đông-phú, họ lấy bọn lưu-manh, du-thủ du-thực đi
trước để làm hàng rào cho mình. Tới đâu bọn bất-lương nầy cũng dở cái thủđoạn giết người cướp của y hệt như những miền đàng trong, tệ hơn nữa họ
còn bắt đàn bà con gái đem về đồn-lũy để thỏa-mãn cái thú nhục-dục của
mình. Ngài tính quân-thù đã tới nhà, đã vào trong xó bếp thì làm sao mà
tránh cho được những cái họa tày trời ấy!
Tuần-vủ Châu đình Kế trả lời ngay:
- Tôi có thể tránh được tất cả, miễn là thầy vui-lòng giúp-đỡ tôi trong việc
bình-định xứ sở nầy. Vì vậy bữa nay tôi mới rước thầy tới đây, và tôi có thảo
sẵn một bản hiệu-triệu để kêu gọi bọn văn-thân ra đầu-thú, trở về hợp-tác
với triều-đình. Đó là phương-tiện duy-nhất để chận đứng cuộc chiến-tranh
tàn-khốc nầy. Thầy là người có uy-tín nhất trong hàng-ngũ Cần-vương, hễ
thầy nói ra một lời thì dân chúng phải tuân theo muôn người như một. Tôi
xin cam-đoan với thầy rằng một khi đất nước đã trở lại yên-ổn, cái công-lao
của thầy không phải là nhỏ, tôi sẽ thân-hành trở về kinh-đô để trình-bày
công việc cho Hoàng-thượng biết.
Nghe nói tới đây, cử-nhơn Lê tấn Toán hơi biến nét mặt. Với giọng run run vì
xúc-động, ông tìm những lời lẽ thích-hợp để từ-chối :
- Tôi không bao giờ nệ-hà một việc gì miễn là việc ấy có thể đem lại sự anvui dầu là nhỏ-mọn cho dân chúng. Nhưng ngài cũng nên biết rằng tôi là
một kẻ xuất-thân nơi sân-Trình cửa-Khổng, chẵng lẽ tôi lại đem tàn-lực ra
làm một việc trái với chính-nghĩa.
Lúc bấy giờ tuần-vũ Châu đình Kế hằm hằm vẻ mặt và trợn dộc hai con mắt
lên :
- Chính-nghĩa là gì! Triều-đình trông mong nơi thầy đào-luyện học-trò thành
tài để ra giúp ích cho nhà nước, ngờ đâu thầy dạy được một tên học-trò như
phó-bảng Nguyền duy Hiệu, chính là một thằng giặc.
Nghe dứt câu nói ấy, tức thì cử-nhơn Lê tấn Toán cảm thấy rụng-rời, tâmthần choáng-váng. Trong tay đương cầm chén nước trà, ông liền đứng dậy,
đập vở vào mặt bàn, nghiến răng, trợn mắt mà bảo vị thủ-hiến:
- Thời thế này! quan lớn biết ai là vua, ai là giặc mà dám ăn nói ngang-nhiên
như vậy!
Vừa mới dứt lời, ông đã ngã gục xuống ghế và chết hẳn, thần-sắc vẫn còn
oai-hùng, quắc-thước y hệt như khi còn sống.
Thi-hành xong cái thủ-đoạn ghê tởm của mình, tuần-vũ Châu đình Kế đứng
nhìn thi-hài của vị danh-sư một cách hết sức lạnh-lùng, thản-nhiên, rồi bỉu
môi nói thầm:
- Ta ví Nghĩa-hội như một con người, với một cái đầu, với hai tay chân và
một cái bụng khổng-lồ. Nay ta vừa mới chặt xong cái thủ-cấp, ta chỉ còn lo
liệu cho kỳ-diệt một vị tướng-lãnh nữa ở miền Chín-xã sông con tức là ta đã

chặt luôn cả tứ-chi, rồi ta chỉ còn mỗi một việc nữa là thực-hiện chính-sách
dĩ độc trừ độc, chờ cho văn-thân mâu-thuẫn với nhau, chia rẽ với nhau mà
phải tan-rã dần dần. Lúc bấy giờ chỉ còn một mình ta sống sót lại trong cuộc
chiến-đấu gay-go, cam-khổ nầy, ta sẽ điềm-nhiên mà hưởng phú-qúi.
Nghĩ đến cái tương-lai tốt đẹp ấy, vị thủ-hiến kín đáo mĩm cười.

Chiếc võng điều
Tú-tài Trần-Thừa, tục gọi là Trần Đỉnh, ở làng Gia-cốc, huyện Đại-lộc, một
người rất có danh-tiếng trong đám Nghĩa-hội, lại bị chột hết một con mắt.
Một hôm ông Trần Thừa mời nhà thi-sĩ Huỳnh Quì đến nhà mình uống rượu
cho khuây-khỏa. Hai bên chén tạc chén thù với nhau đã quá say-sưa, tú-tài
Trần Thừa liền bảo:
- Ma mà bắt anh đi! khuyên làm không làm cứ ở lầm-lì trong xó bếp thơ từ
xỏ lá mãi! nào anh tức-tịch tặng tôi một bài, nếu cạn chén nầy mà không
xong thì xin anh phải biết rằng ở đây việc gì cũng chỉ lấy quân-pháp tòng-sự.
Thi-sĩ Huỳnh Qùi vâng mệnh đọc mới được có hai câu :
Bình-Tây sát-tả thiếu chi người,
Nhắm lại anh-hùng chỉ một ngươi
Tú-tài Trần Thừa đứng dậy, vội-vả ngắt lời :
- Đã lại xỏ ! Thôi xin bác đừng đọc nữa .
Tú-Tài Trần Thừa chiếm cứ một dải đất bao-la chạy từ thị-trấn Đà-nẳng cho
tới con sông Thu-bồn, tây có núi Trường-sơn, đông có biển-Đông, án-ngữ
cho cả một thành Tân-tỉnh ở về mặt bắc. Vốn là tay lão-luyện về võ-nghệ,
lại am-hiểu về lục-thao tam-lược, ông đã xuất tiền bạc ra chiêu-mộ dânchúng ở miền Chín-xã sông-con, tổ-chức thành đoàn quân Nam-dõng có
hàng ngũ chỉnh-tễ, có kỷ-cương chặc-chẽ. Binh lính của ông đều theo một lối
đồng-phục, áo bà-ba màu nâu cho khác hẳn với màu lá chàm rốt thôngthường ở Quảng-nam, quần cộc màu trắng, chân đi không, đầu chít khăn hổhoàng hay nguyệt-bạch, hài tua giáp vòng ra đàng sau và buông lòng-thòng
như một cái đuôi chồn ở phía sau ót. Đoàn nghĩa-binh ấy chỉ có những thứ
vũ-khí hết sức thô-sơ, cái khiên bằng rơm để tự-vệ, cái giáo, cái mã-tấu để
lâm-thời tấn-công và họa-hoằng lắm, trong mỗi đội, mỗi cơ, người ta mới
trông thấy dăm ba chiếc súng-trường bằng gang, bằng đồng đã cướp của
người Pháp trong những trận phục-kích tại Văn-li, tại Phong-thử hay đã
chiếm của người công-giáo trong những trận bao-vây họ đạo tại Trà-kiệu, tại
Phước-thượng. Thứ hỏa-khí mà họ năng sử-dụng là một chiếc hỏa-mai làm
bằng một gốc tre khô đã chẻ ra làm hai để xoi lòng và nhập lại một, siết lại
thật sát bởi những cái niền tròn bằng sắt. Trước khi phát hỏa, họ phải tháo
súng ra để nạp mã-tử, một thứ thuốc nổ gồm có hai chất lưu-huỳnh và than
sầu-đâu đã nghiền nhỏ cho thành bột. Lưu-huỳnh là một chất hiếm hoi lắm,
họ phải có những kẻ mối lái nằm chực sẵn ở Hội-an, ở Đà-nẳng mới có thể
này lại được một ít. Về sau người Pháp kiễm-soát chặc-chẽ hơn việc mua bán

với bên địch, họ phải tìm cách sáng-chế ra tất cả những vật-liệu cần-thiết
cho việc dụng-binh và nghe nói Tiểu-la Nguyễn Thành là người đầu tiên đã
khai-thác ra được nhiều lưu-huỳnh ở miền núi. Những viên đạn đúc bằng chì,
bằng đồng thì hay xoáy hình khu ốc và có một tầm hoạt-động rất ngắn-ngủi.
Mỗi khi muốn phát hỏa, người lính Nam-dõng phải dở chiếc hồ bao ra, lấy
một con dao xếp đánh thật mạnh vào một hòn đá lửa cho tia sáng văng tứ
tung, rồi lấy bùi-nhùi làm mồi mà châm vào chất mã-tử. Bắn xong một phát,
lòng súng bị phủ bởi một chất mồ-hôi đặc ngàu y hệt như chất nhựa thuốc
lào ở trong chiếc ống điếu, lại phải dùng một cái nòng, lau súng cho thật
sạch ở bên trong, mới có thể nạp viên đạn thứ hai. Nghĩa-binh không có
hỏa-lực hùng-hậu, nhưng sức chiến-đấu, tấm lòng quả-cảm thì người Pháp
không thể nào so-sánh cho kịp được. Nhờ có đội quân tinh-nhuệ ấy, tú-tài
Trần Thừa, một mình, vẫn có thể đương đầu với chính-quyền địa-phương của
tuần-vũ Châu đình Kế, với các họ đạo Thiên-chúa ở tại Trà-kiệu, tại Phướcthượng và nhất là với đoàn quân viễn-chinh của người Pháp. Những trận
chiến-thắng thường hay đem lại cho ông một sự tự-tín vô-biên vào tài-nghệ
của mình và làm cho ông có tính tự-cao tự-đại. Từ ngày văn-thân họp tại
làng La-tháp và thành-lập Nghĩa-hội có đại-biểu Quảng-nghĩa và Bình-định
ra dự, các vị thân-hào nhân-sĩ đều giải-tán quân-đội của mình và gia-nhập
thật sự vào tổ-chức mới, uống huyết ăn thề trước mặt quần-chúng. Duy có
đoàn quân Nam-Dõng là đứng biệt-lập và vị chỉ-huy tối cao ở miền Chín-xã
sông-con lại có một thái-độ không được rỏ-rệt. Vào thượng-tuần tháng tám
năm 1885, ông cũng kéo binh lính qua bao-vây họ đạo ở làng Trà-kiệu, đóng
tại Hòn-Trược một thới-gian, rồi bất-hòa với ban chỉ-huy mà bỏ về một cách
lặng-lẽ. Vào thượng-tuần tháng chín năm 1885, ông cũng hiệp-sức với nhóm
văn-thân qua bao vây họ đạo Phước-thượng ở huyện Hòa-vang, nhưng chasở May-De kháng-cự mãnh-liệt. Vả lại cứ-điểm nầy được sự ủng-hộ của
hạm-đội Touchard đóng ở ngoài Vũng-thùng, ông biết thế không đánh nỗi,
phải rút quân về giữ đồn Phúc-hưng, cách nhà thờ Phú-thượng chừng năm
cây số. Ông rất khinh-thường lực-lượng Nam-triều của tuần-vũ Châu đình Kế
đóng ở Vĩnh-điện và ít khi giao-phong mãnh-liệt. Vị thủ-hiến tỉnh Quảngnam là một người khôn-ngoan và nhút-nhát, suốt ngày ở thu mình trong đồn
lũy của mình, chỉ chờ cho người Pháp đi đánh dẹp xong là chạy giấy về triềuđình để lập công. Đối với người ngoại quốc, ông hết sức dè-dặt, không bao
giờ mở những trận-địa-chiến ồ-ạt, chỉ núp lén trong bờ trong bụi, dùng lối
đánh du-kích để tiêu-hao lực-lượng bên địch. Mãi cho đến cuối năm 1885,
đạo quân viễn-chinh Pháp cũng không thường-trú trong tỉnh Quảng-nam,
ngoại trừ một hạm-đội của thiếu-tá Touchard đậu ở ngoài khơi thị-trấn Đànẳng. Ông phải lo tổ-chức những cơ-quan tình-báo ở trong lòng địch, phải
thiết-lập nhiều đơn-vị phòng-ngự, theo dọc con đường thiên-lý. Ngày mồng
bốn tháng chạp năm 1885, thiếu-tá Cardot dẫn quân đi tấn-tiêu miền sơncước, triệt-hạ tất cả những hệ-thống phòng-thủ của tiến-sĩ Trần văn Dư tại
Dương-yên. Khi rút về tạm trú tại tỉnh thành Vĩnh-điện, thiếu-tá Cardot một
mặt phái đại-úy Daniel dẫn một trung-đội thủy-lục-binh vào biểu-diễn lực-

lượng tại ngã tư Hà-lam thuộc phủ Thăng-bình, hộ-tống cho hai anh em ông
phó-bảng Nguyễn Thuật trở về kinh-đô; một mặt khác lại phái một trung-đội
lạp-binh ra Đà-nẳng phối-hợp với bốn chục thủy-binh thuộc hạm-đội
Touchard đậu ở ngoài Vũng-thùng để tảo-thanh miền bắc Hòa-vang và khu
Phước-thượng. Nghe thám-tử chạy về báo-cáo, tú-tài Trần Thừa lập tức cho
rút quân Nam-Dõng ra khỏi đồn Phúc-hưng và kéo về đóng tại vị-trí cũ.
Vào khoảng tháng hai năm 1886, ở Pháp quốc có cuộc tranh-chấp sôi-nổi về
vấn-đề Đông-dương và có sự thay-đổi nội-các. Thiếu-tướng Prudhomme từ
trước đến nay vẫn chỉ-huy lực-lượng viễn-chinh ở Thuận-hóa phải rút hết
những quân-đội dưới quyền điều-khiển của mình ra Hà-nội để chuẩn-bị về
nước. Lúc ban đầu, việc di-chuyển nầy không khỏi gây ra một mối giao-động
rất lớn trong chính-phủ Nam-triều cũng như trong Nghĩa-hội. Tú-tài Trần
Thừa bèn lợi-dụng thời-kỳ giao-thời nầy để phản-công và đem lại thắng-lợi
cho mình. Lúc bấy giờ bộ tham-mưu Pháp đương lo tu-chỉnh gấp rút con
đường thiên-lý nối liền hai thành-phố Thuận-hóa và Đà-nẳng để chuẩn-bị
cho việc đồn trú binh-lực và thiết-lập nền cai-trị tại miền nam xứ Trung-kỳ.
Ngày hai mươi sáu tháng hai năm 1886, đại-uý Besson dẫn ba viên hạ-sĩquan thuộc toán công-binh và sáu người lính Pháp vào làng Nam-trung,
thuộc huyện Hòa-vang, để chỉ-huy số phu bản-xứ vừa mới chiêu-mộ. Tới nơi,
mặt trời đã lặn. Sau bữa cơm tối, đại-úy phải tạm-trú với tiểu-đội người Pháp
trong những căn nhà lá của dân chài nằm rải-rác ở trên bờ bể, viên thôngngôn Trần Quế và tất cả nhân-công thì vào trọ trong xóm ở về phía bên kia
con đường thiên-lý. Từ lúc chạng-vạng, dân chúng đã dời hết đồ đạc ra ngoài
đồng, ngoài rú, họ làm việc một cách hết sức âm-thầm, bí-mật. Bọn chài
lưới đã nhận được lệnh giữ nguyên tình-trạng để tránh sự nghi-ngờ của bọn
người da trắng. Viên thông-ngôn Trần Quế và phu phen đều có mục-kích
những sự di-chuyển bất thình-lình nầy, nhưng ai nấy cũng không muốn tốgiác . Đại-úy không biết rõ những âm-mưu đang diễn-biến một cách bất-lợi
cho mình. Có một viên hạ-sĩ-quan chạy tới khẩn-khoản xin đại-úy vào Đànẳng nhận lương-bổ cho mình vì quân đội đã hết tiền bạc tiêu dùng từ lâu.
Đại-uý vui-vẻ trả-lời:
- Hãy thư-thả một chút ! chờ cho công-việc ở đây hoàn-tất, sẽ khỉ-hành một
lượt cũng không muộn.
Bất ngờ vào ngày mồng một tháng ba năm 1886, một toán quân Nam-Dõng
của tán-tướng Trần Thừa, đông tới chừng một trăm người lính, ồ ạt kéo tới
làng Nam-trung. Viên chỉ-huy nghĩa-binh ngồi trên mình một con ngưạ, bắn
một tiếng súng để làm dấu hiệu, rồi sau một tiếng hô xung-phong vang trời,
toán quân ấy chia ra từng tốp đột-kích vào những căn nhà lá của người Pháp
trong khi đại-úy và cả tiểu-đội còn đương ngủ yên thiêm-thiếp. Nghĩa-binh
hạ-sát hết những người da trắng, lấy đầu của viên đại-úy, rồi phóng hỏa đốt
tất cả những căn nhà lá ở dọc hai bên đường. Ngọn lửa bùng lên rất cao,
chiếu sáng cả một bầu trời, soi sáng mấy dãy núi ở dưới chân đèo Hải-vân
và ghe thuyền đậu tại Vũng-thùng. Dân chúng thành-phố Đà-nẳng phải trải
qua một đêm kinh-hoàng. Rạng ngày mồng hai, các nhà chức-trách đến tận

nơi xem xét, chỉ còn thấy dân chúng, ngồi quanh một đống tro tàn. Khi bị
hỏi:
- Các ông có điều gì kêu ca với chính-quyên hay không?
Mấy vị bô-lảo trả-lời:
- Chúng tôi vui-lòng hy-sinh vì chính-nghĩa.
Trận Nam-quan vừa chấm-dứt, đem lại sự hoang-mang cho một vài người và
niềm tin-tưởng cho nhiều kẻ khác. Ngày mồng bốn tháng ba năm 1886,
thiếu-tá Bouttefroy lại dẫn ba chục lạp-binh đi từ Thuận-hóa vào đèo Hải-vân
để thay gác cho đội thứ nhất và đội thứ ba thuộc đại-đội thứ mười một. Hai
đơn-vị sau nầy phụ-trách canh-giữ mấy cái tiểu-đồn ở trên chóp đèo nhưng
vừa được lệnh phải vào cửa Hàn để lên tàu về Pháp. Sau khi làm lễ bàn-giao
xong, họ vội-vã lên đường, dưới sự chỉ-huy của đại-úy Lelardeux thuộc về
đoàn thủy-lục-quân. Họ vừa mới tới địa-phận làng Quan-nam, trên con
đường thiên-lý thì gặp ổ phục-kích của tán-tướng Trần Thừa. Lính Nam-dõng
nằm lúp-xúp trong những bụi rậm, bất-thần xuất-hiện. Thời may lúc bấy giờ
đại-uý Lelardeux nhanh mắt trông thấy lập tức ra lệnh cho quân-đội của
mình dừng lại. Người Pháp kháng-cự rất mãnh-liệt mới có thể thoát khỏi
cuộc mưu-sát. Trận Quan-nam không đem lại cho Nghĩa-binh một thắng-lợi
lớn lao nhưng đã làm cho kẻ thù phải một phen kinh-hồn mất vía. Vì vậy bộ
tham-mưu Pháp ở Huế phải mở một cuộc hành-binh để biểu-dương lựclượng.
Ngày mồng mười tháng ba năm 1886, trung-đội lạp-binh thứ tư lại được phái
vào tỉnh thành Quảng-nam để đi tuần-trấp. Ngày mười bốn tháng ba họ tới
đóng tại chợ Quảng-huế, thuộc huyện Đại-lộc. Bắt dân chúng đi làm tiênphong, họ vượt qua sông và tiến về phía làng Gia-cốc, sào-huyệt của tántướng Trần Thừa. Lính Nam-dõng núp sau lưng bờ đê làng Quảng-đại mà bắn
trả lại nhưng vô-hiệu. Trong giây lát họ đã triệt-hạ được những tháp canh,
hào-lũy của dân-quân và tới bao vây ngôi đồn chính nằm ở giữa một cánh
đồng. Tán-tuớng Trần Thừa phải rút lui sau khi để trên bãi chiến-trường một
số xác chết và một số người bị thương. Đánh dẹp xong, người Pháp kiểmđiểm lại quân số thấy không có ai bị thiếu sót, bèn theo con đường Cây Sanh
mà kéo về một cách nhanh chóng. Mỗi khi đi băng qua một thôn-xóm trùmật, họ lại dừng bước để trò chuyện vui-vẻ với dân-chúng y hệt như không
có việc gì đáng tiếc xảy ra. Bọn lý-hương, những kẻ sợ sệt lại hốt ổ trứng gà
bỏ vào trong thúng cời đem ra đặt ở đầu làng làm tặng phẩm. Thấy vậy bọn
lính Pháp liền đưa tay ra càn quét hết, bỏ vào trong bị rết, vừa đi vừa nói
bập bẹ năm ba tiếng việt nam mới học lóm "tốt lắm, An-nam tốt lắm". Họ về
gần tới làng Quảng-đại thì gặp dân chúng đương tụ-họp bàn-tán xôn-xao.
Nhiều gã thanh-niên tò mò trèo lên cây sanh để xem ngọn lửa bốc cháy sáng
cả một góc trời và chưa kịp trèo xuống. Viên chỉ-huy Pháp tưởng là Nghĩabinh kéo ra chận đường, bèn hạ lệnh cho bộ-đội của mình bắn xả vào đám
người vô tội. Trận Gia-cốc kết-liễu bằng một cuộc đổ máu lần thứ hai thêthảm và trầm-trọng hơn. Để cầu-siêu cho những chiến-sĩ trận-vong, tú-tài
Huỳnh Qùi có làm một bài văn tế, nay còn truyền-tụng mấy vế như sau:

Đồn Gia-cốc thử chơi một trận, chết hăm mốt, bị thương cũng hăm mốt, nợ
quân-vương trả đặng bấy nhiêu người.
Đường cây Sanh kéo thẳng hai tua, lên trăm hai, mà về cũng trăm hai, trách
trời đất cớ sao riêng vị nó
Tin thất-trận đưa về tới Tân-tỉnh. Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu cấp-tốc hội họp
bá-quan văn-võ để trình-bày:
- Đồn Gia-cốc án-ngữ cho tỉnh-thành ở về mặt đông bắc. Nay người Pháp đã
vượt qua sông con, đã vào miền cấm-địa, tức là tỉnh-thành chúng ta đã bị
uy-hiếp. Tôi xin qúi ngài, ai nấy cũng bày tỏ ý-kiến để tìm cách đối-phó cho
kịp thời.
Thấy không có người phát-biểu, quản Hách, một nhân-vật tại làng Ngô-cang,
thuộc huyện Quế-sơn đứng dậy nói:
- Tôi nghe phong-phong tú-tài Trần Thừa muốn bắt tay với giặc để làm phản
lại Nghĩa-hội. Tuần-vũ Châu đình Kế thường hay bí -mật cho người ra vào để
dụ-dỗ. Nếu ta không sớm liệu tìm cách trừ tên gian-thần ấy thì mối nguy-cơ
sẽ xảy đến trong giây lát.
Phó-bảng Nguyền duy Hiệu nhìn chăm-chú vào cử-tọa rồi hỏi lại :
- Làm cách nào mà trừ?
Quản Hách lại đứng dậy, thó người cao lớn, nổi bật hẳn trong đám quầnchúng và nói tiếp:
- Bây giờ cử binh ra bắt hắn thì sợ không tránh nỗi cuộc nội-chiến, huynh-đệ
tương-tàn. Trong vùng Chín-xã sông-con ngày trước, có nhiều vị thân-hào
hay kéo binh-lực riêng của mình mà thanh-toán lẫn nhau, vì một cớ bên nầy
bắn một người không nộp thuế, hay có tội-lỗi về xét-xử, bên kia lập tức tới
đánh giải-vây, hắn đứng ở trên không làm trọng-tài, mà lại kéo quân tới
đàn-áp cho nên đã xảy ra nhiều vụ rối-loạn không hay. Ta không nên theo
chiến-thuật ấy. Bây giờ hắn vừa mới thất-trận, ta nên viết thư khuyên hắn
vào đây để bàn về vấn-đề quân-sự. Lẽ tất-nhiên hắn phải đến và một khi
hắn đã đem thân nộp vào cửa công, ta sẽ có phương-pháp đối-phó "
Phó-bảng Nguyền duy Hiệu gật đầu có vẻ bằng-lòng lắm và nói một cách
dõng-dạc:
- Được rồi, tên phụ-khí ấy phải đền nợ cho tổ-quốc!
Ngày sau, tức nhằm vào ngày hăm hai tháng hai năm bính-tuất, tại dinh
quan phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, người ta có bày một bữa tiệc linh-đình.
Quan văn quan võ đến tề-tựu đông đủ, người nào kẻ nấy ăn mặc lễ-phục
theo phẩm-trật, chức-tước của mình. Lính tráng bồng súng canh gác ở bên
ngoài, bên trong một cách chỉnh-tề, nghiêm-trang lắm.
Tán-tuớng Trần Thừa đi một chiếc võng điều tới phó hội. Khi ông vào hộitrường, cử-tọa đều đứng dậy chào hỏi một cách niềm-nỡ.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu nói một vài lời chào hỏi thân-mật rồi tuyên-bố lý
do:
- Miền Chín-xã sông-con là cửa trước và cửa chính của tỉnh-thành. Nay nhất

thời quân Pháp tấn-tiêu, mình phải rút lui, đó cũng là một cái kế rất hay,
nhưng thiết-tưởng một khi nó đã về thì cũng có lúc nó trở lại. Ta nên tìm một
biện-pháp thích-ứng để ngăn-ngừa bọn Tây nô ấy để an lòng dân. Trước khi
vào vấn-đề, tôi xin mời cử-tọa cùng tôi nâng chén rượu lạt để cầu-chúc cho
Thánh-thượng, còn đương phải xuất-bôn, được khánh-thọ, giang-sơn mau
được khôi-phục.
Mọi người vổ tay hoan-nghênh và cùng nhau đưa chén rượu lên tận trán mà
cúi đầu xuống một cách cung-kính. Chính trong giây phút trầm-ngâm yênlắng ấy, một việc không may lại xảy ra. Cái chén xưa, màu nguyệt-bạch, từ
tay vị tổng-đốc rơi xuống chạm mặt bàn tạo ra một âm-thanh khô-khan sắcbén và vỡ ra làm nhiều mảnh. Nghe ám-hiệu, tức thì một tên lính mặc áo
đen quần đen, chít khăn vải tàu điều, từ trong phòng kín nhảy ra, đi siêu
một vài vòng, rồi tiến sát về phía tán-tướng Trần Thừa mà hô to một tiếng
"phản tặc". Vị tướng lãnh này chưa kịp quay mặt lại thì đã bị tên đao-phủ
tặng cho một lát gươm hết sức mạnh, đầu bị đứt rơi hẳn xuống dưới đất,
máu phun vọt ra lai-láng.
Tin lành, tin dữ đồn ra như tên bắn. Trong chốc lát, trên con đường tỉnh-lộ
chạy từ làng Trung-lộc cho tới bến đò Trung-phước, dân chúng tụ-tập bàntán xôn-xao. Giữa đám đông có một chiếc võng điều vừa tiến tới, phu phen
phải chịu khó nhọc lắm mới bước từng bước một, vì trăm con mắt tò-mò
cũng đều muốn phanh dìm ra để xem cho biết. Họ hết sức ngạc-nhiên vì lúc
mới vào Tân-tỉnh, trên chiếc võng nầy, họ đã trông thấy tán-tướng Trần
Thừa nằm bình-tỉnh xem sách. Bây-giờ họ cũng gặp lại vị tướng-lãnh ấy với
một cái đầu đã rời hẳn thân xác. Nhìn nhau một cách lặng-lẽ, họ nói thầm
với nhau vì sợ bọn thám-tử nghe được:
- Nồi da xáo thịt!

Nam Nghĩa phân tranh
Bây giờ là mùa hạ năm 1886. Tỉnh Quảng-nam vừa trải qua một giai-đoạn
tai-ương hoạn-nạn, hết nạn sâu-bọ đủ các loại, nạn châu-chấu phá-hoại
mùa-màng, hoa cỏ, lại tới nạn đậu-trời, nạn giặc-giã làm cho dân-chúng
chết chóc, mười phần hết năm, hết bảy. Quân Pháp mở rộng phạm-vi chiếmđóng, kiễm-soát cả miền sơn-cước, thiết-lập tới ba mươi sáu đồn lũy từ nam
chí bắc, từ biển Đông tới dãy núi Trường-sơn. Gái trai, già trẻ phải lo chôn
cất của-cải vàng bạc rồi kéo nhau tản-cư vào trong rừng núi, che lều làm trại
mà ở, chịu đựng không biết bao nhiêu là sự khổ nhọc.
Tức cảnh sinh tình, tú-tài Huỳnh Qùi có viết một bài thơ "Cảm-ngộ" như sau:
Mưa từng trận, gió từng hồi,
Mới đó giang-sơn nước khỏa rồi.
Lũ kiến bất tài tha trứng chạy,
Chòm rêu vô-dụng kết bè trôi.

Chít-chiu rừng rậm chim kêu đói,
Lởm-chởm giường cao chó nhảy ngồi.
Nỡ để dân đen bùn lấm thế,
Nào ông Hạ-Võ ở đâu ôi!
Phó-bảng Nguyền duy Hiệu nghe bài ấy và nhất là bài "Vịnh hát bội" đã
truyền-tụng về trước, có ý giận lắm, bèn đòi vào dinh-thự của mình ở Tântỉnh và muốn tra cho cái tội phỉ-báng. Vị thủ-hiến chỉ con dế nhủi đương bay
qua bay lại bên ngọn đèn dầu hỏa mà bảo rằng:
- Ông hay thơ lắm, thử đọc lên một bài nghe mau!
Tú-tài Huỳnh Qùi ứng-khẩu đọc ngay tức-khắc:
Kiến chẳng phải kiến, voi chẳng voi,
Trời sinh dế nhủi cũng choi-choi.
Ngắn cánh, lên trời bay chẳng thấu,
Co tay vạch đất, cũng khoe tài.
Mưa sa, nước chảy, lên cao ở,
Lửa đỏ, dầu sôi, nhảy tới chơi.
Quân-tử có thương, xin chớ phụ,
Lăm-xăm bay nhảy để mà coi!
Đọc đến câu nào, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu cũng rung đùi quay mặt lại hỏi
ông Nguyền đình Quýnh, đặc-phái-viên của tiến-sĩ Phan đình Phùng, từ miền
Nghệ-tịnh, mới theo đường thủy vào đương ngồi dự-thính bên cạnh.
- Ngài có cho bài thơ nầy là tuyệt-bút hay không?
Vị thượng-khách gật đầu không trả lời, rồi ba người hòa nhau lại, rượu chè
trò chuyện một cách thân-mật. Giờ lâu họ mới phân-tán, phó-bảng Nguyễn
duy Hiệu mời vị thượng-khách sang hành-cung dự cuộc tập-hợp bất-thường
do Nghĩa-hội triệu-tập.
Trong buổi hội-nghị, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu bắt đầu trình-bày về chiếnsự tại miền nam xứ Trung-kỳ, gián-tiếp đặt dưới quyền lãnh-đạo của mình.
-Sau ngày kinh-đô thất-thủ, vua Hàm-Nghi xuất-bôn, gởi lại giang-sơn cho
thần-dân qua một tờ mật-chiếu. Tại Quảng-nghĩa, cử-nhân Lê trung Đình,
người làng Phú-nhơn, phủ Sơn-tịnh và tú-tài Nguyền tự Tân, người phủ Bìnhsơn cho người tới thương-thuyết với chánh-quyền địa-phương. Tuần-vũ Lê
Thụy hứa sẽ nộp thành-trì và tham-gia cách-mạng. Một mặt khác, cử-nhơn
Lê trung Đình lên hội-đàm với sơn-phòng-sứ Nguyền Thân, lúc bấy giờ còn
đóng quân tại xã Vạn-lý, thuộc huyện Mộ-đức. Nguyễn Thân cũng bằng-lòng
và hứa sẽ đem quân về trợ-lực. Một khi cử-nhơn Lê trung Đình đã ra về,
Nguyễn Thân viết thơ hỏi ý-kiến nhạc-gia là cụ Thượng Hàng Xoài, ở tại phủ
Bình-sơn và sau đó thay đổi lập-trường. Nguyễn Thân cho người xuống nói
với tuần-vũ Lê Thụy và án-sát Nguyễn đình Cung nên cố-gắng cầm-cự, lính
sơn-phòng sẽ kéo về đánh giải-vây. Ngày mười bốn tháng bảy năm 1885, tútài Nguyễn tự Tân ra lệnh cho võ-sĩ Trần Thú, người ở chợ Thu-xà, thuộc
huyện Tư-nghĩa, xông vào đồn Cổ-lũy, hạ-sát viên Tây thượng-chánh, rồi
đốc-xuất dân-chúng tới hiệp với lực-lượng của cử-nhơn Lê trung Đình mà
bao-vây tỉnh-thành. Tuần-vũ Lê Thụy không dám ra đương đầu với giặc, phải

giao việc chỉ-huy cho án-sát Nguyền đình Cung. Hai bên cứ đánh cầm chừng,
bên nào cũng có ý chờ viện-binh, nhưng lúc ấy Nguyền Thân vẫn ở yên tại
miền sơn-cước. Không chịu nỗi, cử-nhơn Lê trung Đình phải cho nghĩa-binh
dùng thang trèo lên vọng gác, lén trà trộn vào trong đám lính triều-đình, tới
chiếm-đoạt cửa thành. Cử-nhơn Lê trung Đình dẫn quân ồ-ạt tiến vào, đi
một mạch tới công-đường, bắt án-sát Nguyễn đình Cung chém ngay tại chỗ
và bắt tuần-vũ Lê Thụy giam giữ để chờ ngày luận tội. Đoạn, cử-nhơn Lê
trung Đình vào nhà lao giải-phóng cho đức Tuy-Lý, con vua Minh Mạng, bị
phát-vãng tại Quảng-ngãi, từ khi xảy ra vụ án Hồng Bảo và tôn ngài lên làm
Phụ-quốc-vương. Cuộc đảo-chính đã hoàn-thành mau chóng làm cho Nguyễn
Thân phải một phen bối-rối. Liền sau đó, Nguyễn Thân lại viết thông-điệp gởi
cho cử-nhơn Lê trung Đình xin đem toàn lực về hợp-tác. Các vị văn-thân
tưởng là thiệt, nên không lo đề-phòng. Ngày hai mươi tháng bảy năm 1885,
Nguyễn Thân dẫn một toán lính mọi lấy ở những vùng Ba-tơ, Trà-bồng và
Đá-vách rầm-rộ kéo về tỉnh-lỵ trước sự hoan-hô nhiệt-liệt của dân-chúng.
Cử-nhơn Lê trung Đình, tú-tài Nguyễn tự Tân thân-hành ra nghênh-đón tại
cửa chính tây. Nguyễn Thân đi trước, ngồi trên một con ngựa ô cao lớn, đoàn
tùy-tùng mang súng ống theo hầu hai bên, oai-nghiêm, dõng-dạc như một vị
tướng-lãnh đương ca khúc khải-hoàn. Đoàn quân giải-phóng vừa mới dừng
lại trước dinh quan tuần-vũ, các vị chỉ-huy vừa mới bước lên bậc tam-cấp để
tiến vào khán-đài, bất thình-lình từ trong đám quần-chúng có tiếng loa vang
lên nghe rỏ mồn một:
- Tôi nghĩa-định sơn-phòng-sứ Nguyền Thân, có trách-nhiệm về đây để tiểutrừ bọn phiến-loạn. Tôi ra lệnh cho tất-cả sĩ-dân phải tức thời giải-giáp và ra
qui-hàng. Những kẻ bất-tuân sẽ chiếu theo quân-luật mà nghiêm-xử.
Cử-nhơn Lê trung Đình, tú-tài Nguyền tự Tân biết mình đã bị mắc-mưu, vộivả lánh mình để tìm cách đối-phó, nhưng vừa mới quay gót thì đã bị quân
sơn-phòng giữ lại. Trong giây lát họ phân nhau đi chiếm cứ các nơi xungyếu. Nghĩa-binh bị tấn-công bất-ngờ , thiếu cấp lãnh-đạo, mất tinh-thần,
phải giao lại tất cả đồn trại, dinh-thự mà tẩu-thoát. Cuộc đảo-chánh lần thứ
hai nầy đã xảy ra một cách ôn-hòa, mau chóng hơn lần thứ nhất. Làm chủ
được tình-thế, Nguyễn Thân bèn đem cử-nhơn Lê trung Đình, tú-tài Nguyễn
tự Tân và mười hai vị chiến- sĩ nữa, ra chém tại bến đò sông Trà-khúc. Vài
tuẫn lễ sau, võ-sĩ Trần Thú cũng bị bắt và bị hành-hình tại bể Hà-khê, trên
bờ sông Vệ. Cuộc khởi-nghĩa Cần-vương đã bị dập tắt ngay trong thời-kỳ
phôi-thai.
Còn tại Bình-định, tình-hình cũng biến-chuyển một cách mau chóng.
Sau ngày kinh-đô bị thất-thủ, cử-nhơn Đào doãn Địch, người làng Tùnggiảng, huyện Tuy-phước, lúc ấy đương làm quan tại Huế, liền rời bỏ trú-sở để
về quê-hương tổ-chức cuộc khởi-nghĩa chống Pháp.
Tổng-đốc Bình-định là Lê bá Thận, án-sát là Nguyễn danh Cung bằng lòng
hợp-tác. Nghĩa-binh gồm có sáu trăm lính Nam-triều và một số người vừa
mới chiêu-mộ, trang-bị bằng súng thần-công, giáo sào, lưỡi mác, bắt đầu
giao-phong với đoàn quân tinh-nhuệ của Pháp, tại Cần-úc thuộc huyện Tuy-

phước. Bị thất-bại, cử-nhơn Đào doãn Địch phải rút lui về giữ thành Bìnhđịnh, rồi thấy tình-thế bất-lợi, lại cùng với các vị văn-thân lên lập căn-cứ tại
đèo An-khê. Khi ấy có cử-nhơn Mai-xuân Thưởng và nhà cách-mệnh Tăng
bạt Hổ ra giúp sức. Vào tháng mười năm 1885, cử-nhơn Đào doãn Địch phải
lâm-bệnh và mất tại miền sơn-cước, cử-nhơn Mai xuân Thưởng lên thay thế,
làm lễ tế cờ tại bãi Cây-muồng, thuộc về xã Phú-lạc. Từ đấy, nghĩa-binh
thường hay kéo về miền duyên-hải, đánh xáp lá cà với Pháp tại những trận
Cẫm-văn, trận Thủ-thiện, làm cho đối-phương phải kinh sợ. Sau những trận
kịch-liệt ấy, viên chỉ-huy lực-lượng Pháp tại Bình-định là đại-tá Dumas phải
trở về Sài-gòn để xin viện-binh. Cử-nhơn Mai xuân Thưởng cũng phải lo gởi
người vào Phú-yên, Khánh-hòa để thôi-thúc các vị văn-thân và đưa thư ra
Quảng-ngãi hiếu-dụ sơn-phòng-sứ Nguyễn Thân lúc bấy giờ đã rời bỏ miền
sơn-cước và đã kéo binh về chiếm-đoạt tỉnh-thành. Nguyễn Thân bằng lòng.
Ngày mồng hai tháng tám năm 1885, cử-nhơn Mai xuân Thưởng kéo một
toán quân, đông chừng năm ngàn người, ra Quảng-nghĩa để phối-hợp với
Nguyễn Thân mà giữ miền sông Trà-khúc. Chẵng ngờ viên sơn-phòng-sứ đã
ngấm-ngầm theo giặc Pháp từ lâu, đã phục-binh sẵn tại đèo Bình-đê. Toán
quân Bình-định vừa mới ra khỏi làng-mạc, tiến vào rừng núi, thì ở hai bên
con đường thiên-lý tiếng súng nổ lên vang trời dậy đất. Kế tiếp theo đó, lính
Quảng-nghĩa từ trong những bụi rậm lại ồ ạt xông ra, lấy mã tấu và giáo sào
mà huyết-chiến. Toán quân Bình-định phải bị đại-bại, nằm chết ngổn-ngang,
ròng-rã một tháng mà không có người chôn cất. Thật là một tấn-tuồng thêthảm trong lịch-sử nội-chiến của dân-tộc Việt-nam. Sự phản-bội của Nguyền
Thân đối với cử-nhơn Mai xuân Thưởng và nhất là việc hạ-sát nhà chí-sĩ Lê
trung Định, bẻ gãy hẳn cái trục Nam-Nghĩa-Định, đã gây ra một mối hiềmkhích rất lớn trong dân-chúng. Cuộc bang-giao giữa hai tỉnh Quảng-nam và
Quảng-nghĩa, do đó càng ngày càng trở nên trầm-trọng. Trước hết phó-bảng
Nguyền duy Hiệu viết thơ cho sĩ-dân miền sông Trà-khúc, đòi phải trả Phan
Dịch, người Quảng-nam, lúc bấy giờ làm tri-phủ Sơn-tịnh. Nguyễn Thân
không chịu, lại còn yêu-cầu sĩ-dân miền sông Thu-bồn phải giao-hồi kẻ thù
của ông là ấm-sanh Nguyễn bá Loan, thứ nam của tổng-đốc Nguyễn bá
Nghi, người Quảng-nghĩa, đương giúp việc cho phó-bảng Nguyễn duy Hiệu.
Hai bên cứ thơ qua thơ lại mãi, không có bên nào chịu nhượng-bộ. Lúc ban
đầu, đôi bên còn dùng lời lẽ khiêm-tốn, nhã-nhặn, nhưng về sau, Nguyễn
Thân cậy thế có người Pháp trợ-lực ở đàng sau, bèn gởi cho phó-bảng
Nguyền duy Hiệu một bức thông-điệp vừa ngạo-mạn, vừa có ý hăm-dọa:
" Tỉnh tôi sát hại cử-nhơn Lê trung Định, tú-tài Nguyễn tự Tân là để vãn-hồi
an-ninh trật-tự cho dân-chúng. Qúi chức vẫn lấy việc bình-Tây sát tả làm tựhào, nhưng thiết-tưởng tại cửa Hàn và tại làng Trà-kiệu, người Pháp vẫn tụtập như thường. Qúi chức không đủ lực-lượng bảo-toàn những nơi ấy, mà
còn lăm-le lấn-bức tỉnh chúng tôi. Tiến-sĩ Trần văn Dư khởi-nghĩa như thế
nào, thành-công như thế nào ? Cái gương xe úp kia không còn xa nữa, qúi
hội hãy tỉnh lấy".
Lời lẻ đó làm nhiều sĩ-dân Quảng-nam phừng-phừng nổi giận, quyết-tâm trừ

diệt Nguyền Thân, bàn tính với nhau đem binh-lực vào Quảng-nghĩa mà
đánh trả thù. Tán-tướng quân-vụ Nguyễn Thành tức Tiểu La, giữa hội-nghị
đã tìm đủ các lý-lẽ để khuyên ngăn :
- Nghĩa-binh của Nguyễn Thân từ nha sơn-phòng kéo về gồm có nhiều đơnvị tinh-luyện, có đủ súng ống đạn dược do người Pháp cung-cấp; còn lính
Quảng-nam chỉ có những dân quân toàn trang-bị bằng những thứ vũ-khí
thô-sơ. Thực-lực của Nghĩa-hội Quảng-nam chưa vững chắc mà không lo
nuôi-dưỡng, cứ tìm cách khiêu-khích lẫn nhau, gây ra cái cảnh anh em tànsát lẫn nhau, chỉ lưu lại một dấu vết không tốt về sau.
Đa-số sĩ-dân không tán-thành những lời phân-giải ấy. Họ hội-họp riêng để
tìm cách lôi kéo phó-bảng Nguyễn duy Hiệu vào con đường tác-chiến. Cuối
cũng phe bạo-động thắng-thế và bầu hai vị tướng-lãnh là tham-mưu-trưởng
Nguyễn Duật, cử-nhơn Trần Hoàn lên để điều-khiển cuộc viễn-chinh. Tántướng Nguyễn Thành tức Tiểu La không tham-dự trân nầy.
Nguyền Duật, người làng Hà-lam, phủ Thăng-bình, là em ruột phó-bảng
Nguyễn Thuật, một vị túc-nho không những có nét bút tinh-xảo như Vương
hy Chi mà lại còn có cái tài học rộng của Vương an Thạch. Phó-bảng Nguyễn
Thuật, thường gọi là cụ Hà-đình, lúc bấy gìờ làm thượng-thơ tại triều-đình.
Nguyễn Duật lãnh chức bá-hộ, về sau lại đỗ cử-nhơn nên được gọi là cử-bá.
Lúc phong-trào văn-thân mới nhóm dậy, Nguyễn Duật cũng dựng cờ khởinghĩa, cũng chiêu-mộ binh-sĩ để gây uy-thế cho mình. Tại Hội-an, đồng thời,
có tú-tài Lý thừa Trạch, thường gọi là đội Sơn, cũng là một người vừa hàohoa phong-nhã, vừa có khí-tiết. Trong nhà của họ Lý, ở làng Minh-hương,
bao giờ cũng có tiệc tùng ca hát. Thời bấy gìơ ở vùng Điện-bàn, Duy-xuyên
người ta còn truyền-tụng câu phương-ngôn :
Văn-chương phú-quí, nhất Lý nhì Trương
Nghĩa-hội thành-lập, Lý thừa Trạch bèn viết thơ cho cử-nhơn Nguyền Duật
để bày tỏ chí-hướng của mình :
- Người đại-trượng-phu vui cùng vui chung, thời lo cũng lo chung. Ngày nay
không phải là ngày bọn ta vui sướng được nữa.
Từ đây, Lý thừa Trạch bãi việc chơi bời và tự-xuất gia-xuy để rèn đúc khígiới, chiêu-mộ binh-sĩ rồi kéo về hiệp với cử-nhơn Nguyễn Duật mà theo
Tân-tỉnh.
Vào mùa thu năm Ất-dậu, Nguyễn Duật nhận được lệnh về đóng quân tại
nhà bà Quấc, ở ngay trên bờ sông Trầu, cách chợ Việt-an chừng non hai cây
số để trấn-giữ miền sơn-cước.
Nghe tin Nghĩa-hội sắp đến, gia-đình bà Quấc và người cháu gái là Dương thị
Út, tục gọi là cô Chín Út, phải tản-cư về bên họ ngoại ở làng Phú-cốc, huyện
Quế-sơn. Nguyễn Duật tới nơi, vừa mới xuống ngựa, thấy nhà bỏ vắng, liền
gọi lý-hương đến mà phán rằng :
-Nếu trong hai ngày cô chín Út không lo liệu trở về thì các anh phải chịu
trách-nhiệm.
Đúng kỳ hạn, bọn lý-hương dẫn một cô con gái xinh đẹp về đứng khóc sướtmướt tại cửa hành-dinh. Trông thấy nét ngây-thơ của người mỹ-nữ, Nguyễn

Duật phải lòng ngay và tỏ ý muốn cưới nàng về làm vợ lẻ. Cô Dương thị Út
cứ nằng-nặc từ-chối:
- Em còn non dại mà lại thô kệch, quê-mùa, quan lớn là bậc danh cao tước
trọng, ở dưới trướng thiếu gì kẻ hầu người hạ, xin quan lớn thương tình mà
tha-thứ cho em .
Nghe như vậy, Nguyễn Duật liền đập bàn mà quát tháo một hồi, ra vẻ giậndữ :
- Thôi tôi biết rồi! có nói quanh nói quất cũng chỉ vì cô chê cử-nhơn này đã
già .
Rồi ông lại nói dịu giọng:
- Này, tôi bảo thật cho cô biết cử này già mà còn xấp ba tụi trẻ. Cử này còn
đủ sức để...cho cô mỗi lần đến ba tiếng đồng hồ mà không hề thấy mệt-mỏi!
Hai bên cứ tiếng qua tiếng lại mãi làm cho bọn trai cày phải chạy ra phía sau
tường, để lỗ tai vào kẽ trống mà nghe lóm. Ngậm miệng không được, chúng
lại phá lên cười rúc-rích rồi kéo nhau mà chạy, gây náo-động lên. Tức giận,
Nguyễn Duật gọi bọn lý-hương vào trách mắng và ra lệnh:
- Các anh không bắt mấy thằng ranh con ấy mà đem vào đây thì các anh
phải liệu hồn.
Một lúc sau, bọn lý-hương dẫn tới trước sân một đoàn người gồm có năm
bảy tên nông-dân nét mặt xanh xao, hốc-hác. Nguyễn Duật bắt bọn lýhương phải lấy nọc căng chúng nó ra đánh cho mỗi đứa ba chục roi mây thật
đau, mới tha cho về.
Vài ngày sau ở chợ Việt-an, trái với thường lệ, người ta giết một lần đến
mười bảy con trâu cổ, hàng chục con bò, con heo, tiêu dùng đến hàng trăm
thúng gạo, thúng nếp. Dân-chúng tụ-tập đông-đảo, huyên-náo, ông già bà
cả, con nít đứng bao-bọc ở phía bên ngoài để xem mặt cô dâu và chú rể.
Thật là một cảnh-tượng tưng-bừng, lộng-lẫy chưa bao giờ trông thấy trong
chốn thâm-sơn cũng cốc. Cử-nhơn Nguyễn Duật và cô Dương thị Út hưởng
chưa trọn tuần trăng-mật thì từ Tân-tỉnh lại có mật-lệnh đưa về phải chuẩnbị xuất-binh. Ngày mồng một tháng tám năm 1886, tại Tân-tỉnh văn-thân
tụ-tập đông-đủ để làm lễ xuất-sư. Tiếng trống chầu, tiếng tù-và, tiếng
thanh-la nổi lên inh-ỏi. Tham-mưu-trưởng Nguyễn Duật, cử-nhơn Trần văn
Hoàn, cởi ngựa đi tiên-phong, nghĩa-binh chuyển mình để lên đường trong
một bầu không khí nhộn nhịp. Tới chợ Việt-an, nghĩa-binh dừng bước lại để
nghỉ-ngơi trong giây lát. Cô Dương thị Út ra tiễn đưa, vẻ mặt buồn rầu, khác
hẳn với những ngày trăng-mật. Tiến về phía cử-nhơn Nguyền Duật, nàng
cầm chéo áo bào của phu-quân mà nói thỏ-thẻ:
- Trước kia quan lớn lấy chữ Duật mà đặt tên cho mình, chữ ấy gồm có hai
phần, chữ mâu ở trên đầu và chữ uýnh ở phía dưới. Từ khi gia-nhập Nghĩahôi, quan lớn lại đổi tên củ, đặt tên mới là uýnh mà thôi, bỏ hẳn phần đầu
chỉ giữ cái khúc thân và tứ-chi. Em rất lo ngại cho quan lớn trong cuộc hànhtrình xa-xôi, nguy-hiễm nầỵ.
Cử-nhơn Nguyễn Duật mĩm cười, lấy tay vén mấy sợi tóc trên vừng trán
người mỹ-nữ, thấy có những giọt nước mắt thấm vào làn da của mình cũng

ngậm-ngùi mà phân-giải:
- Thôi, đàn bà con nít chỉ hay tin những sự di-đoan nhãm-nhí!
Nói xong hai bên phải tạm-biệt. Đoàn nghĩa-quân xuống Vinh-huy, theo con
đường công-hương mà vào Cẩm-khê, vì phần nửa hạt Thăng-bình, thuộc về
miền duyên-hải, đã bị người Pháp chiếm-đóng. Tới đâu họ cũng được dânchúng hoan-nghênh nhiệt-liệt. Các tín-đồ Thiên chúa giáo bị giam-giữ từ lâu
trong những căn nhà lá lụp-xụp nằm rải-rác ở hai bên cánh đồng, cố-gắng
trèo lên những bức tường bằng đất mà nhìn qua lỗ thông hơi với những cặp
mắt tò-mò, hằn-học. Chiều ngày mồng hai, cử-nhơn Nguyễn Duật và đoàn
tùy-tùng đến chợ Bến-Ván, rạng ngày mồng ba, họ đã vượt qua sông Tràkhúc một cách yên-ổn. Lúc bấy giờ ai nấy cũng háo-hức, cũng bước thật
nhanh để hiệp với đoàn nghĩa-binh từ Bình-định kéo ra mà công-hãm thànhtrì. Họ không khỏi ngạc-nhiên khi nhìn về phía trước, chỉ trông thấy những
cánh đồng mía bao-la nằm yên-lặng dưới ánh-sáng hiền-dịu của buổi bìnhminh. Ở trên bầu trời, ở dưới đất không có dấu hiệu gì để cho biết rằng đoàn
quân ứng-chiến của tỉnh Bình-định đã có mặt tại đấy, đã giữ đúng lời ướchẹn từ trước. Họ có ngờ đâu rằng, trong thời-kỳ Cần-vương, nước nhà bị cắt
ra làm hai phần y hệt như lời than-vãn của dân chúng trong hai câu lục-bát
sau đây:
Ngẫm xem thế-sự mà rầu,
Ở giữa Đồng-khánh, hai đầu Hàm-Nghi.
Vì vậy, lúc bấy giờ ở trong nước có hai thứ lịch, lịch Hàm-Nghi và lịch ĐồngKhánh, ngày tháng có xê xích với nhau. Do đó, khi họ gần tới đích rồi thì
trong vùng An-khê, vùng An-lão, đoàn chí-nguyện-quân của Mai xuân
Thưởng, của Tăng bạt Hổ mới bắt-đầu xuất-phát. Chờ đợi mãi không thấy
tin-tức, cử-nhơn Nguyền Duật bèn ra lệnh cho quan quân phải chuẩn-bị sẵnsàng. Muôn người như một, hiên-ngang, dũng-cảm, lũ-lượt kéo về phía tỉnh
thành. Khi họ vừa trông thấy những chiếc vọng gác nằm lẩn-khuất dưới
những tàn dừa, những cành dương-liễu thì phục-binh của Nguyễn Thân từ
trong bụi rậm, trong ngõ hẽm bất-thần xuất-hiện rất đông. Cuộc giao-phong
khởi-sự ngay trong giây lát. Cử-nhơn Nguyễn Duật ra lệnh cho lính của mình
đốt trái mù lên ném vào quân địch. Một làn khói đen nghịt, khó thở bốc ra,
bao trùm cả đối-phương và lan dần tới những đám ruộng mía hai bên đường.
Lợi-dụng tình-thế, nghiã-quân Quảng-nam lấy giáo sào, mã-tấu mà tận-lực
huyết-chiến, tiêu-diệt được một số quân-thù khá lớn. Bất thình-lình, ngọn
gió nồm từ phương xa thổi đến khá mạnh làm cho làn khói đổi hướng bay trở
về phía bắc. Nghĩa-quân Quảng-nam, đến phiên mình lại bị khói phủ kín
không thấy đường để tác-chiến. Biết tình-thế đã thuận-lợi trở lại, Nguyễn
Thân ra chỉ-huy mặt-trận, dốc hết lực-lượng vào cuộc chiến-đấu. Khi ngọn
gió thổi về mạnh hơn làm cho mây phải tan, khói phải biến thì lính Quảngnghĩa đã hoàn-thành cuộc tàn-sát ghê-gớm trong lịch-sử. Đoàn dân-quân
của tán-tướng Nguyễn Duật, lúc ra đi mười phần, nay chỉ còn lại một phần

ba. Tuy vậy họ cũng tập-hợp lại trong cánh đồng để chống cự những trận
tác-chiến liên-tiếp của bên địch và để chờ viện-binh của tỉnh Bình-định. Hai
bên lại đánh xáp lá cà một lần cuối cùng nữa. Tán-tướng Nguyễn Duật, cửnhơn Trần văn Hoán phải ngồi trên mình ngựa, tay múa siêu không ngớt để
yễm-trợ cho quân-đội của mình. Lính Quảng-nghĩa không dám tiến đến gân,
phải dùng súng trường núp trong ruộng mía mà bắn ra. Một viên đạn lướt
qua, rồi một viên nữa. Hai vị tướng-lãnh của tỉnh Quảng-nam bỗng-nhiên từ
trên mình ngựa lăn xuống dưới mặt đất. Sĩ-dân chạy lại bồng xốc lên thì cửnhơn Trần văn Hoàn đã tắt-thở, máu chảy lênh-láng. Tán-tướng Nguyễn
Duật còn hấp-hối, hai cặp mắt lim-dim đã mất hẳn tinh-thần. Nhìn tướng-sĩ
đứng bao quanh mình và biết giờ cuối cùng đã sắp đến, ông vẩy một tên lính
đến, nắm chặc vai cuả hắn mà nói một cách hết-sức cảm-động:
- Về thưa với quan tổng-đốc Nguyền duy Hiệu tôi có mấy lời tạm-biệt và sẽ
gặp nhau ở nơi chín suối.
Rôi vị tán-tướng anh-dũng của tỉnh Quảng-nam phải tắt thở.Trong lúc ấy,
những đợt tần-công của đối-phương vẫn tiếp-diền làm cho trận thành
Quảng-nghĩa nầy trở nên rùng-rợn từng phút một. Toán quân của Nguyền
Thân mỗi lúc mỗi đông hơn, được thắng-thế cứ liều-mạng xông vào hàngngũ bên địch mà chém-giết. Bắt sống được người nào thì liền tay họ cắt tai,
xẻ mũi mới chịu phóng-thích. Sĩ-dân miền Ngũ-hành-sơn bị mất sự chỉ-huy,
binh-lính đã gãy hết hai phần ba, phải tức-tốc vượt sông Trà-khúc một lần
nữa để rút lui một cách rất lộn-xộn. Kẻ nào mạnh chân thì bỏ chạy thoát,
người nào chậm chạp thì lại bị bắt, bị cắt tai, xẻo mũi rồi cứ la lết mà đi trên
con đường thiên-lý dài tăm-tắp. Lính Quảng-nghĩa vẫn hăng máu rượt theo
những kẻ chiến-bại, vẫn tàn-sát cho tới cuối cùng. Khi còn cách chợ Châu-ổ
non sáu cây số, lính Quảng-nam vượt qua một con sông nhỏ và phải đốt cái
cầu gỗ thì toán nghĩa-binh của Nguyền Thân mới dừng lại. Cuộc chiến-tranh
nam bắc tới đây chấm-dứt.
Để ghi nhớ trận đánh gay-go, cam-khổ ấy, dân-chúng ở vùng Bình-sơn gọi
cái cầu bị sĩ-dân Quảng-nam đốt phá là Cầu-chạy.
Nhơn cuộc thất-bại này, tú-tài Huỳnh Qùi có viết một bài "văn-tế tằm thua"
như sau:
Hỡi ôi !
Rắn vẫn thay da,
Cóc không rán bụng.
Bóng ngựa qua, dâu héo mấy nhành.
Mồ kiến ụi, khói un một đống.
Nhớ linh xưa:
Sinh vốn không xương;
Đẻ thời có giống.
Muông-vang, sắc-mướp, nói chuộng nói không.
Hồng-lão, thất-lang, mười người mười dụng.
Ăn thì lấy trong gan, trong ruột mà đền,

Ỉa cho được trên cổ, trên đầu mới trúng.
Những tưởng:
Chầy ngày dày kén, ăn từ lá, trả từ cây;
Ôm rát vác tiền, bán cái tơ nhờ cái nhộng.
Nào hay:
Nong nọ mới sang;
Buồng chưa kịp cúng.
Đít đeo chuỗi hột lòng thòng;
Đầu bịt khăn điều lụng-thụng.
Lưng không tháo lóng, mình nước trong trong;
Bụng chẳng ươm tơ, da ngoài bũng bũng.
Đã không nên dáng nên hình;
Phải chịu ra hào ra vũng.
Con nhái xem tốt đẹp lấy càng;
Chim chuột thấy sẵn mồi nuốt lộng.
Ôi thôi!
Đuỗi nọ quạnh-hui,
Buồng kia vằng trống.
Bỏ không thép né, nhành rang;
Biếng ngó đòn hào, cây chống.
Trông ra cửa, ra ngõ, bạn lái ươm xem thấy ngọt-ngào,
Chờ đến chốn đến nơi, lũ con hái thấy thêm rời-rụng.
Ba tuổi-tác kia là mấy, cũng chịu một đời;
Trăm dâu đổ biết mấy mươi, chẳng còn một mũng.
So đo chi đó, tính chắc một chục nong, hai chục nong;
Cóc mốc gì đâu, ăn hết năm đôi bộng, mười đôi bộng.
Tiếc công ăn đứng mà làm;
Nghĩ lại vận còn đang úng.
Thôi mí nầy còn mí khác, dầu rủi dầu may;
Khi được, có khi thua, xin đưa xin tống.

Nghĩa-khí của Trần Châu
Chợ Đồng-phú, ở về huyện Quế-sơn thường có vẻ náo-nhiệt, nhất là về buổi
sáng. Mặt trời chưa lên, dân-chúng từ bốn phương đã kéo về chật cả đườngsá, người mang theo những chuỗi tiền đồng, tiễn kẽm nặng trĩu trên tay, kẻ
chở vật hạng trong những giỏ bằng tre, những đôi bầu bóng-loáng. Họ đều
mặc áo vải ta nhuộm màu chàm theo lối cổ-truyền của người dân bản-xứ.
Những kẻ khá-giả hơn mới có chiếc áo lụa nâu dịu-dàng, tao-nhã hay chiếc
áo Hồng-mao trắng xóa. Trong chốc lát, họ đã tới chiếm tất cả các gian lều
quê-mùa, ẩm-thấp, xây-dựng hai bên con đường tỉnh-lộ, cười nói om-sòm, y
hệt như trong một ngày vây hội. Trên những bộ phản gỗ tồi-tàn, cũ-kỹ,
những chiếc giường tre xiêu vẹo với thời-gian, hàng-hóa được bày ra la-liệt.

Những thứ hoa-quả rất quen thuộc ở miền Trung-châu, chen lẫn với những
sản-phẩm xa lạ mang lại từ những vùng núi non cao thăm thẳm hay từ cửa
Đại-an, Đại-áp. Vì vậy, bên cạnh những hàng vải bô, hàng tơ lụa ngoạn-mục,
lại có những hàng cá kho, cá ướp sáng ngời dưới ánh bình-minh. Những tên
mọi Cà-doạt, mọi Cõng-vang đương ngồi bán trầm-kỳ, gạt nai và sừng têgiác.
Sáng hôm nay, trái với thường lệ, vầng thái-dương đã lên khá cao, tỏa hàoquang trên khắp các nẻo đường mà chợ Đông-phú vẫn còn thưa-thớt. Khách
mua bán chỉ gồm có một vài hàng bánh bèo, bánh đúc ngồi phe phẩy chiếc
quạt mo trên tay để xua đuổi đám ruồi lằng hôi-hám, một vài tên phutrường lo tìm thức ăn lót dạ để chốc lát phải quảy bao tời trở về xứ sở. Ngoài
những hạng người rất thân-mật ấy, ở trong ngôi đình-thị, rải-rác lại có một
vài đứa hành-khất mang bị gậy đứng nhìn ngơ-ngác, một vài con chó vô-sự
đương quắp đuôi chạy nghêu-ngao hay một vài con gà chọi mặt đỏ gay,
đương dắt nhau đi tìm thức ăn rơi rớt . Sáng hôm nay, chợ không đông vì
dân-chúng phải nghỉ việc để làm lễ kỷ-niệm ngày thành-lập Nghĩa-hội. Thấy
khách-khứa vắng tanh, nhà cửa bỏ trống trải, Trần Châu cắp dù rảo bước
một mình, hết đi lui rồi lại đi tới như có ý tìm tòi một vật gì vừa mới bị đánh
rơi. Hắn mặc chiếc quần dài bằng thao nhùng-nhục, chiếc áo lỡ bằng nhiễu
đã chạy đụng nhiều nơi và thắt chiếc dây lưng hổ-hoàng buông lòng-thòng
tới đẫu gối. Hắn không chít khăn đen như các vị bô-lão trong làng, vì từ khi
có phong-trào Cần-vương, hắn đã xuống trạm Hương-an thuê người cạo hết
mái tóc cho được gọn-gàng, nhẵn-nhụi. Trong một tuần lễ bái gần đây, bổng
dưng hắn cảm thấy khó chịu trong mình. Tóc càng mọc dài ra càng làm cho
hắn xốn-xang, ngứa-ngáy, gia-dĩ nhiều sợi phản-bội lại dựng lên lởm-chởm y
hệt những thân cây trong một khoảng rừng vừa mới bị đốn phát. Tuy vậy, lối
hớt này vẫn thích-hợp với cái thân-hình vạm-vỡ, cái khuôn mặt chữ điền đầy
nghị-lực của hắn và làm cho cặp mắt diều-hâu, cái thượng-đỉnh hơi khuyếthãm của hắn có vẻ rộng rãi, sáng-sủa thêm lên một chút. Ý chừng hắn muốn
đi tìm một người thợ cạo mà lại không được thỏa-mãn. Với những bước chân
nhẹ-nhàng khoan-thai như một con hổ, hắn tiến về phía cây bồ-đề, chui vào
trong một cái điếm, lật những tờ chỉ-thị bằng chữ nôm ra đọc lẩm-nhẩm.
Mắt hắn để ý ngay tới mấy hàng chữ như sau viết bằng bút long, đường nét
khá rõ-rệt:
"Theo lệnh Tân-tỉnh, nha tôi loan-báo cho đồng-bào đều biết rằng bọn Tâynô và lũ tay sai của chúng nó đương hoành-hành phá-phách khắp mọi nơi.
Vậy đồng-bào phải tận-lực diệt-trừ quân địch. Người nào giết được một tên
lính Pháp, lấy đầu đem về trình-nộp sẽ được thưởng năm quan tiền, bắt sống
đem về giao cho nhà chức-trách sẽ được thưởng gấp đôi, còn giết hay bắt
được những tên Việt-gian bán nước, sẽ được thưởng một quan tiền và sẽ
được miễn sưu-thuế, tạp-dịch trong một thời-hạn là ba năm"
Đọc xong bảng thông-cáo của viên tri-huyện Quế-sơn, hắn mừng lắm, không
kịp suy-nghĩ, vội-vàng quay gót để lên đường. Hắn về tới làng Ngô-cang,
chạy một hơi vào trong xó bếp, gọi vợ hắn đương lúi-húi thổi lửa ra mà nói

một cách trịnh-trọng:
- Mẹ chúng nó phải ở nhà trông nom mấy đứa trẻ, tao đi xuống phố chiều
mai mới về được.
Vợ hắn không hiểu cớ-sự ra làm sao, liền chận hắn lại mà hỏi tới-tấp:
-Ông đi làm việc gì ? sao không bảo thằng cu lớn nó đi theo cho có bạn ?
Hắn không muốn trả-lời, gạt vợ ra một bên và nói một cách dứt-khoát :
- Đàn bà, con nít biết đâu đến việc quan, việc nước mà hỏi cho thêm chuyện.
Hắn nhanh chóng cởi ngay chiếc áo dài, vứt bừa-bãi trên chỏng tre, rồi luôn
tay vớ lấy cái rựa quéo cán lụi thật dài và cái gươm để trên bàn thờ rồi ra đi
một cách âm-thầm, bí-mật.
Tới trạm Hương-an, chỗ giáp-giới với con đường thiên-lý, hắn dừng bước lại,
nhìn khắp cảnh vật một hồi. Giờ lâu, thấy hai tên mục-đồng đương đùa giỡn
với con sáo-nghệ trên bãi cỏ, hắn thong-thả tiến lại gần để ướm hỏi:
-Tụi Pháp dạo này có lui tới xóm mình không rứa hai chú?
Tên chăn trâu trẻ tuổi có vẻ lanh-lợi hơn, liền đứng tách ra một bên lấy con
roi mây chỉ về phía bên kia sông Rù-rì mà nói như người thông-thạo:
- Có lắm chứ! một tốp lính Bắc-Phi quần rộng, băng đỏ, vừa mới nghỉ chân
tại Trảng-chuỗi, hiện giờ họ còn phải vào đồn Hà-lam để thay phiên gác.
Nhiều lắm và dữ-tợn lắm đấy! liệu hồn mà bàn-tán!
Nghe nói như vậy, hắn liền nghĩ thầm trong bụng "mấy thằng ranh con nầy
lại học thói rung cây nhát khỉ. Tớ mà khiếp-nhược trước mặt bọn Tây-nô thì
chẳng bén-mảng xuống đây làm gì! Ừ, được rồi! Chúng nó mới đi vào, lẽ tấtnhiên không sớm thì chầy cũng phải trở về đồn Bà-rén. Ta cứ nấn-ná ở lại
mà chờ tại ngả ba nầy một hai bữa. Có chạy đàng trời mới lọt! Sắp đặt xong
xuôi trong tâm-trí, hắn liền ngồi bệch trên bãi cát mà nhìn vơ-vẩn. Hai con
mắt hắn trong giây lát lại bị thôi-miên bởi giòng sông Rù-rì đương chảy
quanh-co như một sợi chỉ bạc. Có một lúc hắn chăm-chú lắng tai và bắt gặp
những tiếng vó-câu từ phương xa đưa lại mỗi lúc mỗi rõ-rệt đều-đặn thêm
lên. Tâm-thần nhất-thời bị giao-động, hắn đứng phắt dậy như một người vừa
mới lên đồng. Nhìn một hồi lâu, hắn thấy một viên chỉ-huy Pháp đội chiếc
mũ cối trắng, mặc bộ áo ka-ki vàng, tay cầm dây cương, chân mang giày
ống, đương ngồi trên mình một con ngựa kim to lớn lặng-lẽ tiến về phía
nam. Một chốc nữa, người khách lạ tiến tới dần dần, trông kỹ hơn hắn lấy
làm ngạc-nhiên hết sức. Không ngừng, hắn chú-ý đến cái thân-hình to lớn,
chòm râu coi nón màu huyền rất xinh đẹp, cặp mắt trong sáng màu thanhthủy, nhất là cái diện-mạo khôi-ngô tuấn-tú, thái-độ hiền-hậu khoan-thai
của một người da trắng mà từ trước đến nay hắn chưa bao-giờ trông thấy.
Phương chi theo sau chủ-nhân lại còn có một con chó ngao màu nâu to gấp
đôi gấp ba lần những loài muông-cẩu tại Việt nam đương cắm đầu cắm cổ
chạy thật nhanh. Trong huyết-quản của hắn, máu nóng chỉ chạy có một
vòng rồi dừng lại, tức thời hắn cảm-thấy hồi-hộp, choáng-váng! nhưng hắn
đã trấn-tỉnh mối cảm-xúc được ngay, mạnh-dạn đứng nép vào một cái bờ
giậu rậm-rạp, hắn nhón chân lên giả-vờ ngoặc những cành tre khô, khoèo
một vài sợi mây nước. Viên chỉ-huy đồn Bà-rén cứ việc thong-dong cho ngựa

tiến tới không tỏ vẻ lo-ngại gì hết. Lốp-cốp, lốp-cốp. Tiếng vó câu nện trên
đuờng đá sỏi vang dội vào tâm-cang của hắn, gây nên một dư-âm là-lạ, vô
cùng mạnh-mẽ. Liếc mắt nhìn trộm, hắn thấy địch-thủ của mình đã tiến tới
thật gần, chỉ còn cách trở không hơn một vài thước mộc, vừa tầm cái roi mà
hắn thường ngày đã dùng để biểu-diễn thảo-ngũ-môn cho bọn lính Đoànkiết ở trong xã. Hắn quay phắt lại, rồi nhanh như một cái chớp, vừa loanthế, vừa nắm chặc cái rựa quéo quật cho kẻ thù một vố thật đáo để làm cho
con ngựa phải đứng trồng lên kêu rống ầm-ĩ. Viên chỉ-huy Pháp chao mình
ngã lăn xuống đất. Lúc bấy giờ sát-khí ở trong người hắn đã hiện lên rõ-rệt
trong thái-độ, trong mái tóc, trong làn da và nhất là trong cặp mắt diều-hâu
vừa đỏ gay, vừa sắc bén. Chẳng nói chẳng rằng, hắn liền xông tới và không
để cho kẻ thù chồm-ngồm ngồi dậy, nhanh nhẹn hắn rút thanh bửu-kiếm
đeo sẵn bên hông, tặng cho kẻ thù một nhát xuyên qua cuống họng. Thấy
máu từ cổ phun ra thành vòi, chảy lênh-láng trên bãi cỏ, hắn phải nín thở
đứng nhìn một hồi lâu, vẻ mặt hết sức lạnh-lùng, tàn-nhẫn. Rồi một khi sátkhí đã tiêu-tan dần dần, y hệt như cơn gió nồm vừa mới thổi qua hiu-hắt
trên bãi cát Liều-trì ngoài Trảng-chuỗi, hắn vội-vàng nhặc lấy cái thủ-cấp, bỏ
vào trong chiếc bị-rết, chạy một hơi về Tân-tỉnh để xin vào yết-kiến quan
tổng-đốc Nguyễn duy Hiệu.
Nhiều lẫn, hắn đã thân-hành ra tỉnh cũ ở tại Vĩnh-điện để hầu án-tiết, hắn
không hề cảm-thấy ngợ-ngàng một chút nào hết. Lần nầy là lần đầu tiên
hắn mới bén-mảng tới đồn Trung-lộc, mới thấy Tân-tỉnh. Thành-trì, dinh-thự,
quang-cảnh ở đây vẫn không có gì thay đổi. Không hiểu tại sao vừa mới
bước vào tỉnh-đường, đứng nhìn tất cả những công-trình các bậc văn-thân
đã xây-dựng để làm cơ-sở cho việc chiến-đấu giành lại độc-lập cho xứ-sở,
gieo tấm lòng ái-quốc trong lòng người dân, tự-nhiên hắn cảm thấy bùi-ngùi
với một tấm lòng thành-kính không bờ bến. Mạnh dạn, hắn tiến vào phòng
giấy quan tổng-đốc mà không cần phải báo trước, yên trí rằng hắn có tới đây
cũng vì công việc chung của tổ-quốc chứ không phải vì quyền-lợi riêng của
một người nào hết. Chưa qua ngưỡng-cửa hắn đã nói lên oang oang:
- Quan lớn vừa mới ra lệnh bình Tây sát tả, tuân theo chỉ-thị của cấp trên tôi
đã phục-kích, hạ-sát được viên chỉ-huy đồn Bà-rén, và cắt xong cái thủ-cấp,
xin đem lên nộp quan lớn để cứu-xét.
Nói vừa dứt lời hắn cúi xuống, lấy cái đầu lâu trong bị rết ra đặt ngay trên
chồng hồ-sơ tử-tập của vị thủ-hiến. Tổng-đốc Nguyễn duy Hiệu mừng-rỡ
không tả xiết, bèn gọi lính-tráng dọn một bữa tiệc rượu và đích-thân rót một
cốc mai-quế-lộ mời hắn. Xong rồi lại còn lấy mười quan tiền bỏ vào trong
chiếc đãy của hắn mà vỗ-về, an-ủi. Hắn không chịu nhận, lấy món tiền
thưởng-lạo trở ra, giao cho vị thủ-hiến, nói mấy lời từ-chối:
- Tôi lên đây không phải vì danh-vọng, vì quyền-lợi cá-nhân, tôi giết Tây để
trả-thù cho đất nước, tôi chỉ mong cùng quan lớn, ngồi đối-diện chân-thành
nâng chén rượu-đào một lần nữa để chúc mừng cho nghĩa-đảng.
Hết chén nầy đến chén khác, uống một hơi cho tới khi mặt đỏ gay, hai chân
bước đi chếnh-choáng, tuy vậy hắn vẫn còn đủ trí sáng-suốt để nói mấy lời

cảm-tạ ân-cần. Cuối cùng tay xách bị rết, tay chống cái rựa quéo, hắn lủithủi ra về trước những tiếng hoan-hô của dân-chúng. Về tới chợ Đông-phú,
thấy mỏi chân, hắn vào tạm nghỉ trong một cái quán xiêu vẹo ở bên đường.
Sau khi uống hết hai bát nước chè đặc như thuốc bắc, hắn mới chú-ý lắng
nghe bọn lái buôn, kẻ đi xuôi, người đi ngược, bàn-tán về trận phục-kích vừa
mới xảy ra ngày hôm qua. Bây giờ hắn mới thấy những hậu-quả tai-hại về
cuộc thí-võ của mình. Chính trong khi hắn từ-giả trạm Hương-an để chạy về
Tân-tỉnh báo công-trạng thì ở đàng sau hắn, con chó ngao màu nâu và con
ngựa kim, hai con vật rất khôn ngoan và trung-thành, đã vội-vàng theo con
đường củ quay trở về đồn Bà-rén để báo tin dữ. Tức thì bọn lính Ả-rập kéo
từng tốp đổ xô ra đi tìm khắp nơi. Một khi tới chặng ngả-ba nơi vừa mới xảy
ra vụ phục-kích, thấy vết máu còn dính loang-lổ ở hai bên đường và biết
đích-xác chủ-nhân đã bị sát-hại, chúng bèn chỉa súng vào trong thôn-xóm
mà bắn phá tan-tành, làm cho nhiều người già trẻ phải bị chết. Hắn không
tự-hào là một vị anh-hùng như nhiều người quá hâm-mộ muốn gán cho hắn,
hắn cũng không có cảm-tưởng gì rỏ-rệt về những hành-động của mình,
nhưng một khi về đến nhà, sực nhớ đến những kẻ vô-tội vì rủi-ro phải bị tửthương, hắn lại bùi-ngùi khôn xiết. May mà hôm qua hắn đã từ-chối tất cả
những thứ ân-huệ mà các vị văn-thân đã thật tình muốn ban-thưởng. Tiền
bạc hắn cũng không màng, phẩm-hàm hắn cũng không thiết. Nếu chẳng
may hôm qua hắn đã theo danh-lợi, đã ham mồi phú-qúi, đã dự miếng đỉnhchung thì hắn phải ân-hận đến bao giờ mới hết!

Pháp tấn-tiêu đồn Trung-lộc.
Cái chết bất-ngờ của viên đồn-trưởng Bà-rén đã gây ra một phản-ứng rất
mạnh trong hành ngũ người Pháp. Mặc dầu mùa đông chưa chấm-dứt,
đường sá bị lầy lội nhiều nơi, có thể làm cho việc hành-quân bị cản trở, ban
chỉ-huy ở Đà-nẳng cũng lo chuẩn-bị gấp rút cuộc tấn-công vào đồn Trunglộc, sào-huyệt cuối cùng của Nghĩa-hội. Ngày mười tám tháng chín năm
Bính-tuất, lính Ả-rập, lính Lê-dương tụ-tập rất đông tại trạm Hương-an và
theo con đường tỉnh-lộ tiến về huyện-lỵ Quế-sơn. Mục-đích của toán quân
thứ nhất nầy là xuất-kỳ bất-ý đánh bọc hậu vào Tân-tỉnh để chận con đường
rút lui của văn-thân. Họ vừa mới qua khỏi khúc đèo Mộ-da thì nghe ở phía
trước có tiếng la thất-thanh:
- Tây ló! Tây ló!
Viên chỉ-huy Pháp lấy ống dòm ra nhìn và thấy lính Tàu-ô đương bỏ căn-cứ
của mình mà chạy tán-loạn vào trong thôn xóm. Toán quân Ả-rập cứ việc
tiến lên thật nhanh, càng tiến sâu chừng nào thì càng nghe dân-chúng bỏ
trận-địa mà chạy hốt-hoảng.
Hai chữ "Tây ló" của người Tàu đã thành ra phổ-biến và cứ lan dần cho đến
tận những nơi hang-cùng ngỏ-hẽm. Trong lúc ấy, ở tại ngôi đình làng Phướcđức, tên lính Đoàn-kiết ngồi gác một mình ở ngoài sân, liếc mắt nhìn vào và

thấy chủ-súy của mình đương ngậm cái rọc tẩu mà kéo một hơi rất ngon
lành, hai con mắt vẫn còn lim-dim như chưa thoát ra khỏi một cơn mộng-mị.
Gần bàn đèn, một cô thôn-nữ có vẻ quê-mùa, đương ngồi phe-phẩy chiếc
quạt giấy, chốc chốc lại cúi xuống lấy chiếc que sắt khêu sợi tim bấc trong
đĩa dầu lạc. Nàng nhìn cảnh-vật với hai con mắt buồn-rầu miễn-cưỡng, một
phần bực-tức vì cái nhiệm-vụ mới lạ của mình, một phần e-dè vì một tên lính
Đoàn-kiết khác đang đứng khoanh tay nhìn trộm mình ở bên cạnh hàng lỗ
bộ. Gian nhà đã bỏ phế từ lâu và gần đây mới dùng làm trụ-sở cho Nghĩa-hội
bị chìm-đắm trong cái cảnh âm-u tĩnh-mịch. Nhân-vật thứ nhất nằm sóngsoài trên bộ phản ngựa là Trẫn Hách hay Quản Hách, lúc bấy giờ đương chỉhuy mặt trận Quế-sơn. Vừa mới hôm qua, y thân-hành ra làng Hòa-mỹ, ở
phía dưới truông Đàng Rắn để đốc-suất dân-chúng chặt tre thiết-lập một
hàng chiến-lũy cho địa-hạt của mình. Thấy bọn lý-hương làm việc có hơi
chễnh-mãng, y tuốt gươm ra, giết ngay tức-khắc một vài tên để thị-uy, rồi
tụ-tập mọi người lại, một tay cầm chiếc thủ-cấp của một vị bô lão, một tay
lấy con roi ngựa chỉ vào khoảng rừng ở gần đấy mà dọa-dẫm om sòm:
- Tao để cho một bữa chiều này nữa tụi bay làm không xong thì cây trong
làng này đều phải phút ngọn đi hết.
Dân-chúng biết tiếng y từ lâu, đều tỏ vẻ sợ-hải và âm-thầm nhìn xuống dưới
đất để tránh một cơn giông-tố khủng-khiếp. Sáng bữa nay hắn mới về tới
tổng-hành-dinh, nhờ có mấy điếu thuốc phiện do tên lính hầu-cận tiêm giúp,
nhờ có những cái mơn trớn vỗ-về của người thôn-nữ vừa mới tuyển mộ, y
cảm thấy khoan-khoái, rồi không biết từ lúc nào, y đã ngủ một giấc ngon
lành. Trong khoảnh-khắc y đã nằm mơ thấy mình đứng xông-pha ở ngoài
chiến-tuyến, dân-chúng khắp bốn phương nghe uy-danh đều thán-phục kéo
về khép-nép đứng ở duới thềm mà kêu nài, van lơn inh-ỏi:
- Trăm lạy quan lớn, chúng con đã nạp đủ số tranh tre rồi, xin quan lớn rộng
lòng tha-thứ cho chúng con được một lần sống sót.
Bị lay-chuyển bởi đám biểu-tình mỗi phút mỗi đông-đảo rầy-rà thêm lên, y
tỉnh dậy và nghe ở bên ngoài có tiếng còi rú, tiếng chó sủa, tiếng ngựa hí
rầm-rộ, y hệt như trong một cơn hỏa-hoạn. Lắng tai hơn một chút nữa, y có
thể phân-biệt rõ-ràng những tiếng kêu thất-thanh, sợ hải của đoàn quân
tiên-phong vừa rút lui, vừa muốn cảnh-báo cho dân-chúng: "Tây ló! Tây ló!"
Hốt-hoảng, y chồm ngồm đứng dậy nhảy một vọt dài từ bộ phản-ngựa cho
ra tới ngoài hiên. Y cắm đầu mà chạy sỗng-sộc một hơi, chẳng may cái quần
lại mắc vào then cửa, bị toát ra làm hai mảnh mà y không hề biết đến. Lúc
bấy giờ y chỉ còn giữ ở trên thân mình một chiếc áo cộc để che đậy cơ thể.
Vượt qua một cánh đồng tương-đối vắng-vẻ, y liền chui vào một căn nhà
tranh nằm biệt-lập hẳn ngoài thôn xóm, đẩy nhẹ cánh cửa bằng tre và hỏi
với một giọng rất quen thuộc:
- Chú Tư Xề có ở nhà hay không?
Chủ-nhân hiện đi vắng, chỉ có người vợ trẻ chạy ra tiếp-đãi niềm-nỡ và có ý
giễu-cợt lả-lơi:
- Chú Tư ấy à, chú Tư còn phải đi tập họp anh em nhà nghề để tối nay làm

ăn một mẻ cho khá lớn. Bọn họ Dương ở làng Thắng-sơn đã giàu kết-sù mà
lại còn biển-lận. Không đào vách chui vào rinh cả tủ bạc về làm việc dân việc
nước, cứ để cho bọn ấy chất mãi trong kho mà ngắm thì phỏng có ích lợi gì
cho dân-chúng. Đứng nghe câu chuyện nhưng y cảm thấy hổ-thẹn vì không
có quần để mặc. Người đàn bà tinh-ranh vẫn còn đứng mãi một chổ và đưa
hai con mắt dao cau ra nhìn một cách hết sức tình-tứ:
- Mà mình phải nhớ ủng-hộ cho chú Tư với nhé. Nếu không Nghĩa-hội sẽ bắt
bớ và có khi họ chặt lấy thủ-cấp, vẽ thêm một vài sợi râu ria cho thành
người Pháp rồi cho kẻ thân-tín mang qua Tân-tỉnh để lãnh tiền ủy-lạo, nghe
nói mỗi cái đầu như vậy là năm quan tiền kẽm hẳn-hoi chứ đâu có phải là ít
mà dám khinh-thương, coi rẻ.
Nói tới đây người đàn bà tinh-quái lại thay đổi nét mặt cho ra vẻ nghiêmtrang rồi rỉ vào tai để trình-bày một việc quan-trọng:
- Mấy dạo này bọn trộm cướp hoành-hành gắt-gao làm cho dân-chúng phải
than-phiền. Vì vậy quan tổng-đốc Nguyễn duy Hiệu có ra chỉ-thị cho chínhquyền điạ-phương nên thẳng tay đàn-áp. Lệnh đưa ra là "bất câu vi thủ vi
tùng nhất luật ưng-hành trảm-quyết". Luật chi mà ghê-gớm vỏn-vẹn chỉ có
mười hai chữ mà làm cho thiên-hạ sởn tóc gáy hết. Mình có nghe biết đến
không?
Y gật đầu lia-lịa nhưng vẫn không quên rằng bộ y-phục của mình chỉ còn có
một phân nửa ở trên. Cuối cùng người đàn bà lẳng-lơ mới chịu đi vào trong
buồng-khoa, lấy ra một chiếc quần lụa còn mới tinh, thẳng tay đưa cho y và
nói một câu đầy ý-nghĩa:
- Tôi biết hết rồi, một là bị con mèo nào phổng tay trên rồi lại bị mấy tên
giặc Pháp làm cho phải kinh-hồn khiếp-vía như mấy lần trước. Thôi tôi xin
ông đừng có làm giặc nữa! con người như rứa mà lại miệng hùm gan sứa.
Xấu hổ, bực-tức y cũng muốn trả lời ngay: không làm Nghĩa-hội thì tụi bây
lấy gì mà bỏ vào trong mồm! Nhưng y dằng lại được ngay mối cảm-xúc. Tức
thì y chạy thẳng vào trong xó bếp, nhặt ra một thanh củi đã, bảo người đàn
bà chanh-chua ấy gài ngay chiếc cửa hông cho thật kỹ, xong xuôi y đưa tay
vớ lấy chiếu, đem giải vội-vàng lên trên bộ phản gỗ mà nằm xuống một cách
nặng-nề, uể-oải. Lanh lẹ người đàn bà tinh-quái ấy chạy đi tìm hai chiếc gối
mây hình lăng-trụ, đặt hết một chiếc ở dưới đầu của y, còn chiếc kia thì giữ
về phần mình, rồi hai người cứ nằm sóng-soải như vậy mà nói những chuyện
tầm-phào. Đến xế chiều, người đàn-bà bảy phủ ấy mới được giải-thoát và y
thong-dong từ bỏ căn nhà tranh tồi-tàn, hẻo-lánh để trở về trú-sở của mình.
Tới nơi y mới được biết rõ tình-hình chiến-sự. Phòng-tuyến của y đã bị tan
vỡ, nghĩa-binh của y đã tự ý phân-tán mỗi người mỗi nơi, quân Pháp đã vượt
qua đèo Rập-cu để tiến về Tân-tỉnh. Buồn-rầu, mệt-mỏi, chán-nản, y liền
ngồi bệt xuống vạt cỏ ở bên đường công-hương, lặng-lẽ nhìn mấy vầng mây
xanh thẵm đương bay qua từ từ phía sau dãy núi Tào-sơn.
Trong khi ấy, một toán quân khác của người Pháp lại dùng ca-nô đi ngược
giòng sông Thu-bồn để mở một gọng kìm thứ hai, chuẩn-bị tấn-công đồn
Trung-lộc về mặt bắc. Tới địa-phận làng Quảng-đại, thuộc phủ Duy-xuyên,

quân Pháo thấy một chiếc thuyền không mui đậu lơ-lửng ở ngoài khơi. Viên
chỉ-huy Pháp ra lệnh cho bộ-đội của mình tiến sát lại gần, tức-khắc từ trên
bờ một tên lính Đoàn-kiết chồm-ngồm đứng dậy, lôi sợi dây dừa buộc vào
chiếc thuyền làm cho trái thủy-lôi ở bên trong nổ lên tung-tóe. Mấy chiếc
giang-đỉnh của Pháp đi lướt qua thật nhanh, không bị hư hỏng gì hết. Từ đấy
rút được kinh-nghiệm, mỗi lẫn gặp ghe thuyền qua lại ở trên sông, họ liền xả
súng bắn đề-phòng làm cho bọn chài lưới phải bị chết oan khá nhiều, vì vậy
dân-chúng phải bỏ nhà đi tản-cư. Trên con đường tiến vào miền sơn-cước,
quân Pháp không gặp một sự cản-trở nào đáng kể. Rạng ngày mười chín
tháng chín, họ đổ-bộ lên chợ Trung-phước rồi bắn phá dữ-dội. Vị chỉ-huy của
nghĩa-binh là Đỗ đăng Tuyển, người làng Ô-gia, cố-gắng chống cự một hồi,
rồi phải rút về cánh đồng Trung-lộc và phi-báo cho hậu-phương biết. Tức thì
tổng-đốc Nguyễn duy Hiệu triệu-tập ban tham-mưu Nghĩa-hội lại, bàn tính
kế-hoạch để đối phó. Các vị tướng-lãnh còn đương bàn-tán với nhau hết sức
sôi-nổi, chưa có thể quyết-định nên dốc toàn-lực vào cuộc chiến-đấu hay
nên thối-lui về một căn-cứ khác thì thình-lình từ bên ngoài một tên thám-tử
xồng-xộc chạy vào tỉnh-đường cho biết lính Pháp đã từ phía nam vượt qua
khỏi đèo Rập-cu và hiện đương tiến cấp-tốc về Tân-tỉnh. Ban tham-mưu liền
trèo lên vọng-lâu để quan-sát tình-hình và thấy bọn lính Pháp đương bồng
súng chạy lúp-xúp trong cánh-đồng, tiếng kèn giục quân của họ đã theo
chiều gió bay về nghe rõ mồn một. Không còn nghi-ngờ gì nữa, tổng-đốc
Nguyễn duy Hiệu trở vào hội-nghị và hỏi ý-kiến ban tham-mưu một lần cuối
cùng. Tất cả mọi người đều quyết -nghị nên bỏ đồn Trung-lộc để rút lui về
An-sơn, một căn-cứ đã lựa chọn từ trước ở hạt Quế-sơn. Còn một việc nữa là
phải xử-trí như thế nào đối với một số chính-trị phạm còn bị giam-giữ trong
nhà lao-xá Tân-tỉnh. Có người bàn nên phóng-thích để cho về nguyên-quán,
có người lại bàn nên đem theo để tránh mọi sự lo-ngại về sau. Các vị lãnhđạo Nghĩa-hội còn đương phân-vân thì tiếng súng từ phía nam phía bắc, tất
cả hai mặt, đều đã vang lên dậy cả núi-rừng. Tình-thế đã trở nên vô-cùng
khẩn-cấp. Lúc bấy giờ người ta không còn tâm-trí để suy-nghĩ nữa. Một vị
tướng-lãnh là tú-tài Nguyễn đình Khiêm liền đứng dậy và nói một cách dõngdạc:
- Nếu ta không giết hết bọn Việt-gian này, thả cho chúng nó về Vĩnh-điện,
chúng nó sẽ cấu-kết với bọn Pháp và sẽ tìm cách trả-thù không bỏ sót một
người nào hết.
Tất cả đều tán-thành ý-kiến ấy. Tức-khắc tổng-đốc Nguyễn duy Hiệu ra lệnh
cho viên đề-lao phóng-hỏa đốt nhà lao, làm cho hai mươi vị thân-sĩ trong đó
có đốc-học Huỳnh Ky, người làng Xuân-đài, Ấm-sanh Phạm phú Đường,
người làng Đông-bàn, tú-tài Nguyễn đình Bật, người làng Kỳ-lam và một số
tù-phạm về kinh-tế phải bị chết thui trong hỏa-hoạn một cách vô cùng thêthảm. Khi ngọn lửa Tờn vừa mới dập tắt, bọn lính Pháp đổ xô vào cứu Tântỉnh và chỉ còn thấy một đống tro tàn. Tất cả dinh-thự, đồn-lũy đã bị cháy
sạch cùng một thời với nhà lao-xá. Ban tham-mưu Nghĩa-hội và quân-đội
của họ đã rút lui được hết. Đi lục lọi, bưới xới đống tro tàn, bọn lính Ả-rập

tìm thấy hai chiếc thây đã cháy đen đương ôm choàng lấy nhau trong giờ
hoạn-nạn, cũng như trong phút vĩnh-biệt. Nhìn kỹ thì mới biết đó là thi-hài
của hai vị nhân-sĩ vô-tội, bị nghi-oan là có âm-mưu với giặc: cử-nhơn Huỳnh
Kỳ và ấm-sanh Phạm-phú Đường.
Ba ngày sau, đoàn quân viễn-chinh Pháp lại âm-thầm rút về vị-trí cũ tại
Vĩnh-điện. Khắp tỉnh Quảng-nam, đâu đâu người ta cũng nghe tiếng chuông,
tiếng mõ của những gia-đình đương làm lễ cầu-siêu cho những vị thân-hào
bị chết trong vụ biến-cố. Trên khắp các nẻo đường, người ta có thể chứngkiến những cảnh-tượng vô-cùng cảm-động: một người đàn bà góa còn
thanh-xuân, mặc tang-phục bế một đứa hài-nhi miệng còn măng sữa ra
đứng ngoài cỗng, hai con mắt đăm đăm trông về phía mặt trời lặn, mấy đứa
con nít côi-cút mỗi chiều dắt tay nhau đi thơ-thẩn ở ngoài đồng như có ý tìm
một vật gì vừa mới đánh mất.
Trận đồn Trung-lộc tức là Tân-tỉnh đã hạ màn.

Bọn "phường"
Ngày nay bọn "phường" không còn kéo nhau đi lang-thang trên khắp các nẻo
đường ở thôn quê. Họ là những người ăn mày rất đặc-biệt, những kẻ giàusang, phúc-pháp, ranh-mảnh, khôn-ngoan. Bọn phường qúi-phái, mỗi năm
chỉ bén-mảng một hai lần về miền sơn-cước, rồi lại biến đi mất như loại
thơm hàng niên hay như mấy cái bóng ma trong một màn kỵ-giỗ. Thuở trước
tổ-tiên của họ còn nghèo-khó, phải ăn-mày ăn-mót, phải ngủ đình ngủ quán
nhưng về sau, nhờ trời ngó lại, họ đã chiu-chắt từng đồng, từng hột gạo, đã
lập-gia khỉ-nghiệp và nghiễm-nhiên trở thành những bậc phú-hữu. Vì vậy
một vài ngày trước khi cúng quảy ông bà, họ lại mang bầu xách gậy đi khắp
các miền thôn-quê hẻo-lánh để ăn xin cho lấy lệ và để kiếm một ít phẫm-vật
về đặt lên trên hương-án. Những lúc khác, họ cũng đi làm đi lụng cực-nhọc,
cũng ươm tơ dệt vải, trồng dâu nuôi tằm, cũng tạo nên tòa-ngang dãy-dọc,
cũng có ruộng sâu ao cả, lúa vựa trâu bầy như đa-số dân-chúng ở trong
thôn-dã.
Bọn phường "bình-dân" quanh năm suốt tháng vẫn thấy xuất-hiện trên các
nẻo đường. Họ cũng sống về nghề hành-khất, cũng không có gia-cư nhấtđịnh, nhưng lại không ăn-mặc bê-tha rách-rưới, không bao-giờ nhận những
món bố-thí quá hèn-mọn như những bạn đồng-nghiệp khác.
Bọn phường không bao-giờ vào ăn xin những gia-đình nghèo-túng hay bénmảng đến ngưỡng-cửa một vị quan-lại thanh-khiết, một vị khoa-bảng
phước-đức, hiền-từ. Họ cũng có lòng vị-tha, có tính tự-trọng. Mỗi khi buớc
qua chiếc ngõ vôi của một ông nghè, ông cống, một cụ án, cụ tuần, họ
không khỏi có những mối đắn-đo, suy-tính. Khi nào tới địa-đầu một làng xalạ, họ ngó trước ngó sau, tìm-tòi một vài đứa chăn-trâu để dò-la tin-tức,
điều-tra cho thật kỹ-càng rồi mới chia nhau thành từng đoàn, kẻ phụ-trách
gia-đình một ông cữu, một ông chánh, một ông phó; người đi vào gõ cửa

một ông lý, một ông hương. Cái gì làm cho họ phấn-khởi hay có thể kíchthích lòng khát-vọng của họ là cái tam-quan chói-lọi của một viên bá-hộ,
một phần bị che lấp ở nơi xa bởi một chòm lá dừa sum-sê, bởi trăm ngàn
chiếc bông bụt. Tức thì họ băng đồng vượt suối để tiến tới, chắc-chắn về kếtquả việc làm của mình. Thuở bây giờ, viên bá-hộ còn là ngôi sao sáng nhất,
còn là vị cứu-tinh của nhiều người trong thôn làng. Cái biệt-thự của một viên
bá-hộ, kiến-trúc theo lối xưa, là cả một cái thế-giới bao-la bên trong nhiều
lớp tường vôi, tường đá, y hệt như thành-quách của một vị phiên-chúa. Lúc
bình-thường, nơi đây người nông-dân có thể tìm thấy một cái công-trường
rộng-rãi để làm việc cho thỏa-thuê và cuối ngày lãnh quan-tiền bát gạo về
nuôi-nấng vợ con, xây-dựng hạnh-phúc cho gia-đình của mình. Lúc sa-cơ
thất-thế, những năm mất mùa, hạn-hán, thiên-tai hoặc bị giặc-giã pháphách, họ có thể tìm thấy nơi đây một cái kho-tàng, một cái vựa lúa phongphú để vượt cho qua một cơn đói hiểm-nghèo. Các viên bá-hộ phần đông
cũng là người hiền-hòa, tử-tế chứ không phải là gian-tham, hiểm-độc. Giữa
các vị địa-chủ nắm gẫn hết quyền sở-hữu đất-đai ở trong một vùng, một
hạt, thâu tô, nộp thuế và những vị tá-điền, đến mùa gặt vác đòn xóc đi gánh
lúa về cho chủ-nhân của mình, sắp thành từng hàng rất xinh-đẹp trên
những bờ đê quanh-co, nhỏ-hẹp, bao-giờ cũng có một sự thông-cảm, một sự
liên-hệ chặc-chẽ, nếu không phải là một tình-cảm chân-thành giữa những
người đồng-loại. Vì vậy, mỗi khi nhà của một viên bá-hộ bị bọn trộm-cướp
phá-phách, người ta chỉ cần thổi một nhịp còi, gióng một hồi thanh-la, đánh
một loạt trống, tức-khắc láng-giềng từ bốn hướng, không luận già trẻ, đàn
ông hay đàn bà, đều kéo tới thật đông-đủ, rựa, gậy, giáo, mác nắm sẵn trên
tay, liều chết mà cứu-hộ.
Bọn phường không bao giờ sống riêng-rẻ, cô-độc. Cái bản-năng quần-tụ của
họ, nhờ huyết-thống, nhờ tập-tục, đã phát-triển tới cao độ. Dù là ngủ dưới
gốc một cây si cổ-thụ trong mùa viêm-nhiệt, hay chen-chúc lẫn nhau trong
một ngôi chùa hoang-phế vào tiết đông thiên lạnh-lẽo, họ vẫn luôn luôn
đoàn-kết với nhau. Họ dắt bà dắt con, quảy bầu quảy thúng đi thành nhiều
nhóm riêng-biệt, hẹn gặp nhau vào một chỗ nhất-định như tại cái giõ, cái
điếm ở chỗ ngả ba, cây xoài cây cốc ở bên đường. Một khi tề-tựu đông-đủ,
họ mới kéo xô nhau đi vào một nhà phú-hữu. Ở đây sẵn có ngôi nhà lẫm,
sân gạch rộng-rãi, họ liền quăng bị gậy xuống và cứ ngồi lầm-lì không nói
không rằng, y hệt như một đoàn xin xâu trước mặt một viên công-sứ. Mỗi
khi trông thấy bọn phường kéo đến đông-đảo như vậy, khổ chủ lấy làm áingại vô-cùng, tự coi như mình đương phải mắc một cái tai-vạ, một cái
nghiệp-báo khó xử. Lúc bấy giờ có chi thì cho nấy, người ta phải lo nạy
rương-xe, mở giường-hòm, phải xúc gạo, xúc thóc, lấy tiền lấy bạc ra
phung-phí một hồi, chẳng khác chi tục lệ phát bánh phát trái cho cô-hồn sau
lễ cúng âm-hồn. Nếu chẳng may trong đám gia-chủ có một người vô-ý tung
ra một vài lời khiếm-nhã hoặc một cô tiểu-thư xinh-đẹp, lá-ngọc cành-vàng
ở miền thôn-dã chạy ra trong giây-lát, ném vào cái bị một oảng xôi, một
đòn bánh rồi ngoay-ngoảy ra đi, họ cũng chỉ ngồi lầm-lì, chẳng nói chẳng

rằng, cho đến trưa-ngày tối-buổi. Họ tuyệt-nhiên không hề biết phản-đối. Họ
chỉ theo một đường-lối duy-nhất là bất-bạo-động, cho đến khi đối-phương
phải đầu-hàng và những bạn đồng-nghiệp đã được thỏa-mãn một cách
hoàn-toàn, chắc-chắn. Lúc bây-giờ họ mới bằng-lòng đứng dậy, rập-ràng,
mau lẹ quay gót lên đường.
Bọn phường cũng có ký-ức bền-bỉ, phong-phú. Họ có thể nhớ rõ-ràng tất-cả
những ngày kỵ, giỗ của từng gia-đình một, từ những làng hẻo-lánh ở trong
miền sơn-cước cho đến những làng xa-xôi nhất ở trên miền duyên-hải. Bữa
nay họ chuẩn-bị đi về những vùng Đại-áp, Đại-an thì ngày mai họ lại đi
ngược về làng Nhoăn, làng Tí, làng Sé, làng Nhơn-trạch, làng Dùi-chiêng. Họ
có thể nhớ rành-mạch tất-cả những chi-tiết, thấy lại một cách minh-bạch
những lối ăn-nói, lối cư-xử của từng gia-đình, từng cá-nhân mà không cần
phải có sổ tay để ghi-chép. Vì vậy gia-chủ không lấy làm lạ, khi vừa mới đặt
mâm cỗ lên trên bàn thờ tổ-tiên, là bọn hành-khất đã kéo tới, đứng chật ở
ngoài sân với bao nhiêu cặp mắt chứa đầy những sự bí-mật cũng như những
điều khát-vọng.
Bọn" phường" cũng có chánh-quán và trú-quán như hầu-hết mọi người côngdân trong một nước. Mỗi khi có đám tuần, đám chay ở một thôn-xóm hẻolánh, họ mang bị gậy tới ăn-xin, gặp chủ nhà chất-vấn một cách nghiêmtrang:
- Anh ở đâu mà lên đây ?
Tức-khắc họ trả-lời vắn-tắt, cụt ngủn : Chúng tôi ở dưới Rù-rì, ở xóm Bù-toa.
Ở trong chốn thâm-sơn cùng-cốc, không có ai biết đích-xác họ ở tại làng
nào, ở xứ nào, nhưng tất-cả mọi người đều tin chắc-chắn rằng, cái làng bíhiểm mà họ vừa mới xưng-hô lên vẫn có thể nằm trong một vùng nầy hay
vùng khác.
Trong những năm chính-biến, từ Ất-dậu cho tới Bính-tuất, giặc-giã đương
hoành-hành dữ-dội, bọn "phường" phải tạm nghỉ hoạt-động một thời-gian.
Nhưng đến mùa xuân năm Đinh-hợi, tức là năm 1887, họ xuất-hiện trở lại,
lần nầy phức-tạp, đông-đảo hơn. Họ kéo nhau lên trên nguồn, phân-tán đi
nhiều ngả, nhà nào họ cũng vào, đình-chùa nào họ cũng ngủ, hang cùng ngỏ
hẽm nào họ cũng chui rúc, cơ-quan bí-mật nào họ cũng dòm cũng ngó, rầyrà khó chịu như những loài bò-chét ở trong sa-mạc. Gặp ai qua đường họ
cũng chận lại để xin một miếng trầu, thết một điếu thuốc, khơi-mào một vài
câu chuyện. Thấy dân-chúng đương vun khoai, làm cỏ ở trong cánh đồng, họ
lân-la chạy tới để làm quen, dừng lại để hát năm ba câu hò khoang, chêm
vào một vài câu bông-đùa, dò dò hỏi hỏi lung tung. Có đôi khi rong-rủi khắp
nơi, họ trèo lên tới núi Chóp-chài, núi Cao-ngạn ở hạt Thăng-bình để dò-xét
những hầm đúc kim-khí, những xưởng chế đạn-dược. Họ đã khéo thay hình
đổi dạng và đã khám-phá ra nhiều trại chứa vật-liệu, nhiều kho trữ lươngthực. Cũng có đôi khi họ theo con đường công-hương dựa theo chân núi, từ
chợ Vinh-huy cho đến những làng Đức-an, làng Phụng-sơn để thăm viếng
những tin-đồ công-giáo bị giam lỏng trong những ngôi nhà tranh thâm-thấp,
bao-bọc bởi những bức tường trét bằng đất sét. Họ đem lại cho những bị

giam cầm một niềm an-ủi, một lời hứa-hẹn: "Chẳng bao lâu nữa, Nghĩa-hội
sẽ bị thất-bại". Lính Đoàn-kiết thấy họ có vẻ khả-nghi, liền bắt lại để xét hỏi,
sau khi bị tra-tấn, họ mới chịu khai ra sự thật. Họ đã lỡ dại bị bọn thám-tử
mua-chuộc và tổ-chức lên vũng sơn-cước để điều-tra thực-lực của Nghĩa-hội.
Họ đã nhận tiền của tên Hồ Pháp, một người không biết rõ từ phương nào
mới đến, nhưng nghe nói là đặc-phái-viên của tiểu-phủ-sứ Nguyễn Thân ở
Quảng-nam. Trước tình-thế ấy, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu phải lo phân-tán
cơ-quan.

Họp mặt ngày chạp mả.
Bây giờ là cuối mùa đông. Tại ngôi nhà rường tám cột của ông Phó Thục ở về
làng An-sơn, huyện Quế-sơn ngươì ta vừa làm lễ chạp mả xong. Trời ở bên
ngoài hơi rét, một vài luồn gió bấc từ miền núi thổi về làm cho mọi người
run-rẩy, khó chịu. Ở bên trong mấy ngọn nến được thắp sáng soi chiếu mấy
chiếc hương-án, mấy chiếc cổ-bồng chứa đầy những nãi chuối mật-mốc chín
đỏ au bên cạnh những chiếc độc-bình xưa cắm đầy những cành bông hòe,
bông tường-vi và bông thược-dược. Phía bên ngoài bàn thờ tổ-tiên, năm bảy
vị tân-khách đương ngồi xấp-bằng trên một chiếc phản ngựa gỗ, chung
quanh một cái mâm đồng to lớn. Chủ-nhân không có mặt vì còn mãi lo tiếp
khách ở các ngôi nhà khác trong khu vườn um-tùm, rộng-rãi. Hai vị lãnh-tụ
Nghĩa-hội là phó-bảng Nguyễn duy Hiệu và cử-nhơn Phan bá Phiến ngồi đốidiện với nhau. Nhân-vật thứ ba là Ấm-sanh Nguyễn Thành phải vắng mặt, vì
còn bận xây tổ uyên-ương với người con gái của tú-tài Cao hữu Chi ở trên bờ
sông Trầu, thuộc về địa-phận làng Sơn-tây, cách tỉnh-lỵ mới chừng non hai
cây số. Phía bên trong hai vị lãnh-tụ Nghĩa-hội là cử-nhơn Nguyễn lý Thảng,
người làng Phú-nhuận, phủ Duy-xuyên, lúc bây giờ làm kiểm-lý miền hạ-du,
thương-biện Phạm trọng Thảng, người phụ-trách về sở nhan-điền Phước-sơn,
nhà thi-sĩ Huỳnh Qùi bị bắt vào mùa đông năm bính-tuất và bị giam lỏng
bên cạnh ban tham-mưu; cuối cùng là cô Dương thị Út, người đàn bà góa
duyên-dáng vừa mới ở Việt-an lên trong giây-lát. Mọi người đều vui-vẻ, tươicười như có một việc gì may-mắn sắp xảy đến. Ở giữa chiếc mâm thau đầy
ngập những thức ăn như thịt gà, cá sông, cá đồng, canh khoai-nần, canh
khoai tréo mảy. Những chén cơm khá to sắp thành vòng tròn, chen lẫn với
những diã xôi-vò, xôi đỏ, xôi trắng, những dĩa bánh nậm ngọt, nậm lạt, bánh
in, bánh xà lam, bánh khổ-khảo, bánh chỉnh, bánh bảy lửa rất thông-dụng ở
miền sơn-cước. Những dĩa bánh-tét, gói với nếp hương-bầu xanh mướt và
nhuyển-bân. Cử-nhơn Phan bá Phiến ngồi cầm khách, dở chiếc bánh tráng
nướng úp ở trên những chồng dĩa cao đến mấy tầng, vừa bẻ ra từng miếng
nhỏ, vừa mời mọc. Mỗi khi thức ăn trong một chồng dĩa đã hết, người ta
phải dẹp hết sang một bên, tiếp-tục tấn-công vào chồng thứ hai, gặp món
chi thì phải dùng món nấy, không thể nào lựa chọn được. Chốc chốc cử-nhơn

Phan bá Phiến lại cầm bình rót thêm rượu để tiếp cho các vị quan-khách. Hơi
men bốc lên, làm cho ai nấy cũng say ngà-ngà, mặt bắt-đầu biến-sắc, đỏ
gay, rồi đỏ tía. Bấy giờ hăng lên, người ta mới bàn đến chuyện thời-sự, nào
là chuyện nhân-dân tự-động mở những trận giặc mèo, giặc nôi, giặc gióng
làm cho địch phải bị tổn-thương, nào là chuyện heo sấm, voi sấm xuất hiện
trong ban đêm ở nhan-điền Phước-sơn, phá-hoại hết mùa-màng. Có một vị
quan-khách chất-vấn, hường-lô Nguyễn duy Hiệu phải ngừng chén rượu để
giải-thích. Lính du-kích thường hay bắt mèo hoang lấy giẻ rách buộc vào sau
đuôi, chich lửa thả cho chúng chạy vào trong đồn-lũy của đối-phương. Ở
miền bể, họ lại đào lỗ ở dưới cát để ẩn-núp, rồi lấy một chiếc nôi rách đậy
lên trên, nằm chờ-đợi như vậy nhiều ngày, nhịn đói nhịn khát cho đến khi
nào tên lính Pháp đóng ở gần đấy, vô-tình bén mảng đến, họ liền đứng dậy,
dùng mã-tấu để chém và cắt lấy thủ-cấp đem về nạp quan sở-tại mà lãnh
thưởng. Còn voi sấm, heo sấm là những thứ ma hời, những con vật vô hình,
mỗi ban đêm lại xuất-hiện, kêu rống ẫm-ỉ, giậm nát lúa thóc ở ngoài đồng;
khi lính Đoàn-kiết kéo ra xem, thì lại không thấy tăm dạng ở đâu hết. Câu
chuyện giặc-giã vừa chấm-dứt, quan-khách bắt đầu nói bông đùa một vài
câu. Chủ nhà, sau khi sắp đặt bánh trái vào thúng mũng cho bọn đầy-tớ đi
cẩn, đi biếu xong, bước lên đứng chống nạnh bên cạnh bàn tiệc, chỉ vào hai
câu liễn-đối treo ở phía trước bàn thờ mà nói:
- Hai bức liễn giấy nầy mới mua về, còn nguyên-vẹn, xin qúi ngài vui lòng
giúp cho năm ba chữ cho được mỹ-mãn hơn.
Hường-lô Nguyễn duy Hiệu đề-nghị nên làm bằng chữ nôm, cử tọa đều tánthành. Trên hai bức liễn-đối có vẽ những hình người với nét bút tao-nhã; ở
bên trái là bốn người đàn bà, người thứ nhất mặc áo trắng, người thứ nhì
mặc áo đen, người thứ ba cầm một chiếc lồng đèn, người thứ tư đang thổi
ống sáo; ở bên mặt là bốn người đàn ông, người thứ nhất đứng bên cạnh
một lạch nước, người thứ nhì bên cạnh một chóp núi, người thứ ba cầm một
ngọn đuốc sáng, người thứ tư đương nhìn ánh bình-minh chói-lọi ở nơi chân
trời.
Thương-biện Phạm trọng Thảng nhìn hai bức tranh một hồi lâu, rồi cất giọng
ngâm lanh-lảnh hai vế rất sát :
Ông đào sông, ông xây núi, ông tối lại, ông sáng ra, bàn-cổ thượng hoàng
đàng chi thuyết.
Mụ áo trắng, mụ áo đen, mụ lồng đèn, mụ ống thụt, ổn-bà trung danh hiệu
chi kỳ"
Mọi người vỗ tay tán-thưởng. Lúc bấy giờ có hai đứa cháu gái của gia-chủ là
con Đũa và con Chén, một đứa mới lên năm, một đứa mới lên bốn, còn ở
giổng tồng-ngồng, ở đâu ngoài sân mới chạy vào ngồi bệt ở trên thềm, quay
mặt vào các vị quan-khách. Nhìn thấy vậy, ai nấy cũng túm-tím cười, nhất là
khi trong bữa tiệc có sự hiện-diện của một vị phụ-nữ. Cử-nhơn Phan bá
Phiến rung đùi một cách đắc-chí lắm và hỏi nhà thi-sĩ miền Chín-xã sông con

lúc nãy giờ còn bận ngồi nhậu-nhẹt âm-thầm ở ngay bên cạnh mình :
- Ông giỏi về thơ trào-phúng, ông thử làm một bài tức-cảnh, hễ làm hay tôi
sẽ thưởng cho ba quan tiền, hễ làm dở tôi sẽ tặng cho một cái giáu quạt.
Chẳng từ-chối một tí nào cả, tú-tài Huỳnh Qùi, đến cất giọng ngâm bốn câu
tứ-tuyệt rất tinh-xảo, làm cho cô Dương thị Út ngồi ở trong tận cùng phải
thẹn đỏ cả mặt. Bài thơ "âm-hộ" ấy chỉ gồm võn-vẹn có hai mươi bốn chữ
như sau:
Chẳng vay ai, chẳng mượn ai,
Một đời luống những ăn khoai.
Đầu xuống, cuốn lên, miệng dọc,
Ngồi cười, đứng ngậm, đi nhai.
Bữa tiệc chấm-dứt với vài cuộc giải-trí thông thường như một ván cờ, một
ván bung-vung, một sòng xì-lác.

Thanh-lọc hậu-phương
Ngày dời tỉnh-lỵ đến An-sơn được non ba tháng, vào một buổi tối, hường-lô
Nguyễn duy Hiệu đòi các ly-hương đến để phân-phối công việc. Các lý-hương
những vùng lân-cận đều có mặt, ngoại-trừ lý-trưởng làng An-tây là Đặng
Nhạn, tục gọi là xã Nhạn khiếm-diện. Lính hương-dõng ở địa-phương đến gọi
một lần nữa. Lúc bấy giờ xã Nhạn còn say lèm-nhèm, nằm bắt chân chữ ngũ
trên bộ phản ngựa, tay gát lên trán, có vẻ mệt-mỏi lắm. Người lính hươngdõng mới bước vào ngưỡng-cửa nói vợi vào, ra ý trách-móc:
- Cụ hường đòi gấp, so anh không chịu ra hầu.
Bị chất-vấn, lại sẵn hơi men xông lên làm rối loạn cả tâm-trí, xã Nhạn trả-lời
một cách cau-có:
- Bòng quít cũng chẳng làm chi nữa là hường.
Tên lính hương-dõng chạy về bẩm-báo với ban chỉ-huy Nghĩa-hội, thêu dệt
thêm một vài đường chỉ, một vài mũi kim, mọi người đều công-phẩn. Tứckhắc người ta bắt xã Nhạn dẫn ra hội-đồng để xét hỏi. Trước mặt bá-quan,
hắn chỉ biết làm thinh vì lúc bấy giờ thật sự hắn không ý-thức được những
điều vừa mới làm. Người ta truy cho hắn hai cái tội khi-quân và phạmthượng. Theo lời đề-nghị của viên quản Hách, hắn bị dẫn ngay ra pháptrường và bị chém một nhát đứt đầu ở dưới gốc một cây si cổ-thụ, trên bờ
sông Trầu, thuộc địa-phận làng An-cường, huyện Quế-sơn.
Sau khi bị giết, xã Nhạn vẫn còn lai-vãng nơi tỉnh-lỵ, ý hẳn để tìm cách báothù ban tham-mưu Nghĩa-hội. Ban đêm, oan hồn lại một mình đi lừng-lừng
từ chổ hành-thích về tới quê nhà, dạo quanh dạo quất một hồi khắp nơi rồi
mới chịu biến mất. Suốt năm mười năm về sau, cái oan-hồn ấy vẫn thấy
hiện lên như thế, có thể-xác, có áo quần hẳn-hoi, nhưng lại thiếu cái đầu,
làm cho dân-chúng hai bên con đường công-hương phải khiếp-sợ, mỗi buổi

tối phải đóng gài cửa ngõ thật chặt, tuyệt-nhiên không dám bén-mảng ra
ngoài.
Thi-hành cái án xã Nhạn xong, đầu tháng giêng năm đinh-hợi, ban thammưu Nghĩa-hội lại triệu-tập tất-cả tín-đồ công-giáo về làng Bình-kiều. Bìnhkiều là một cái làng thưa-thớt, quê-mùa, nằm trên nguồn sông Thu-bồn,
ngay tại chổ ba con sông hiệp lại thành một: con sông Tiên chảy qua hạt
Tiên-phước, con sông Tranh chảy qua vạn Trà-my và con sông Trường phátxuất từ vạn Phước-sơn. Cảnh vật vùng nầy hoang-vu nhưng không kém
phần tao-nhã. Giữa một cái lòng chão dài tăm-tắp là con sông Thu-bồn vừa
mới khai-sinh, còn rụt-rè e-lệ, nhưng giòng nước đã bắt-đầu hung-hăng,
nóng-nẩy, cứ theo chiều xuôi mà chảy cuồn-cuộn, len-lỏi thật nhanh, quanhco, uốn-lượn giữa những tảng đá mọc lởm-chởm, nơi nghỉ chân tạm-thời của
những giống chim cô-độc. Hai bên bờ song, những doi đất thoai-thoải trải
dài uốn-lượn, đó đây lác đác mọc lên vài làng-mạc hiu-quạnh. Xa hơn nữa,
những dãy núi trùng-trùng điệp-điệp nối nhau về những chân trời mới lạ với
những làng Mọi cao thâm-u, bí-hiểm, xa lắc xa lơ. Trong khung cảnh thiên
nhiên huyền-hoặc ấy, ban tham-mưu Nghĩa-hội mới thiết-lập một cái pháptrường. Từ mửng tưng sáng, bọn lính Đoàn-kiết đã dẫn tới đây hàng trăm
tín-đồ công-giáo bị nhốt từ lâu trong những căn nhà đất thiết-lập khắp nơi
và trong trại cải-hóa tại vùng Thảo-huy, Thảo-đế. Những người bị an-trí có
vẻ mặt xanh-xao, cặp mắt lờ đờ, thân hình ốm-o, tiều-tụy, một phần vì sợ
hãi, một phần vì phải thao-thức nhiều đêm, phải chịu-đựng nhiều gian-lao,
khổ-cực. Bây giờ họ phải bị trói với những sợi dây dừa thật chắc, phải phân
ra làm nhiều toán, mỗi toán là mười hai người, phải ra đứng chờ chực sốphận của mình bên cạnh những cái lỗ sâu đã khai sẵn. Chung quanh pháptrường, các vị chức-sắc trong làng đã có mặt; các tên lính hương-dõng, lính
đoàn-kiết cầm giáo mác đứng giữ trật-tự và dân-chúng tò-mò, kéo tới xem
thật đông-đảo. Ban hành-thích gồm có một viên lãnh-binh và nhiều người
giúp việc. Họ cứ di-chuyển một cách khoan-thai, đều-đặn, hết chỗ nầy đến
chỗ khác. Hai tên lính đoàn-kiết đi theo sau, mang một sợi dây dừa khá to
lớn buộc vào nhiều cái thánh-giá bằng gỗ. Mỗi khi đi đến một cái huyệt sâu,
viên lãnh-binh, bận áo triều-phục, lại dừng bước nói vài ba câu giải-thích
ngắn-ngủi, trong khi hai tên lính phụ-tòng cứ lo việc đóng cọc tre, móc dây
và căng thập-ác. Dụng-cụ đã bày ra sẵn-sàng, viên lãnh-binh ra dấu cho
mấy tên con chiên phải tiến tới và phải bước ngang qua những hình chữthập. Có người nhanh-nhẹn vâng-lời, được lính đoàn-kiết khen giỏi, dânchúng vỗ tay hoan-nghênh và cho đứng riêng sang một bên. Có người lại
trù-trừ, ngó tới ngó lui quanh-quẩn và sau một thời-gian khá lâu, bị thôimiên bởi cảnh vật, bởi trăm ngàn con mắt khích-lệ của dân chúng, mới chịu
chuyển mình bước qua một cách nặng-nề, miễn-cưỡng. Một lần nữa, khán
giả ở bên ngoài lại reo vang ầm-ỉ. Một số lớn tín-đồ không chịu bước qua cây
thập-giá, chỉ đứng chắp hai tay lại lâm-râm đọc kinh. Bị thôi-thúc gì đi nữa,
họ cũng không hề nao-núng, hai con mắt hơi nhắm lại hướng về những vầng
mây ngũ-sắc đương bay nhẹ-nhàng trên hòn Kẽm. Những người can-trường

đó đều bị xô đẩy xuống dưới huyệt sâu và bị lấp đất ngay tức-khắc. Hàng
trăm, hàng ngàn người trung-thành với Chúa, muốn nêu gương tốt cho
những người đồng-đạo, đã tuẩn-tiết một cách hết-sức thê-thảm. Tiếng rênrỉ, tiếng gào khóc, tiếng nguyền-rủa chen lẫn với nhau, mỗi lúc lại nổi lên
inh-ỏi, làm chấn-động cả một khu rừng tĩnh-mịch từ trước đến nay. Sau khi
số-phận người công-giáo cuối cùng được quyết-định, những người còn sống
bị lính đoàn-kiết áp-tải xuống những chiếc thuyền đậu sẵn ở bên bờ sông và
chở về nhiều nơi bí-mật, không biết rõ phương-hướng nào. Từ đây về sau,
dân-chúng làng Bình-kiều vẫn gọi pháp-trường ấy là Gò Đạo, để tưởng-nhớ
những thiện-nam tín-nữ đã vì Chúa quên mình, đã tự-nguyện hy-sinh vì tínngưỡng. Ngày nay khách thập-phương khi có dịp hiếm-hoi đi ngang qua gò
Đạo, vẫn còn thấy những nấm-mồ hoang nằm lúp-xúp trong lau-lách, dấu
vết của một thời tranh-chấp xa-xưa giữa lương và giáo, bất-giác họ không
khỏi cảm-thấy đau lòng.

Tổ-chức tấn-công quân Pháp
Một khi đã tảo-thanh xong hậu-phương, ổn-định xong nội-bộ, ban tham-mưu
Nghĩa-hội phải nghĩ đến việc tổng-phản-công. Vào thượng-tuần tháng hai
năm đinh-hợi, thương-biện Phạm trọng Thảng, người phụ trách khu Nhànđiền Phước-sơn được triệu-tập về mở kho tiền ở làng An-tây, nằm ngay bên
cạnh đồng ruộng Hớp, chỗ khe Kiểm và con sông Trầu gặp nhau, để chi-tiêu
về việc chiến-tranh. Lính Mọi vừa mới tuyển-dụng trong những vùng Trà-my,
Bến-hiên, An-điềm và gần hơn, trong những làng Cĩng-vang, Bà-Xá, Càdoạt, Tí, Sé kéo về tụ-tập tại ngôi đình làng An-tây, đông như một bầy ong
đương nghỉ kiến. Mỗi người được phát năm tiền kẽm và được thết-đãi linhđình với thịt trâu, thịt bò nấu xáo, cá-mòi dầu, cá mòi ranh xắc ra từng khúc
nhỏ ăn sống. Sau mỗi bữa tiệc, lính mọi bôi những chất dầu, chất mỡ lên
trên mái tóc rồi nhảy múa một cách hoan-hỉ. Một buổi sớm chúng lên đường
làm quân tiên-phong, nghĩa-binh lục-tục theo sau.
Vừa tới Trảng-Chuồi, cách đồn Hà-lam chừng non hai cây số, quân tiênphong gặp một toán quân Ả-rập đương cắm trại ở giữa bưng-biền. Lính Pháp
nổ súng trước, làm cho lính thượng-du hoảng-sợ phải bỏ chiến-trường rút lui
một cách hỗn-loạn, vừa tẩu-thoát vừa hô thật to: "Mẹ chạy! Mẹ chạy!". Ban
chỉ-huy Nghĩa-binh vừa mới đến nơi, nghe thấy như vậy, cũng phân-tán mà
đi trở về, không giao-chiến. Cuộc tấn-công vào đồn Hà-lam đã thất-bại.
Tuy vậy, mấy ngày sau, dân-chúng ở những vùng thôn-quê hẻo-lánh tưởng
trận đánh còn kéo dài, lại hăm-hở mài gươm giũa vuốt ở dưới ánh trăng, rồi
vũ-trang với những khí-giới hết sức thô-sơ, một cái ống thụt bằng tre lồ-ồ
chứa đầy ớt chuột, ớt chỉ-thiên, mũ xương rồng hòa với nước lạnh, họ vội-vả
lên đường để tiếp-chiến trong khi gà rừng trên đầu non vừa gáy sáng. Thấy
họ cầm vũ-khí ở trên tay, đám tàn quân chận lại hỏi:
- Các anh đi đâu đấy ?

Họ trả lời với một giọng đầy cương-quyết :
- Đi đánh bọn Tây-phương.
Họ hy-vọng sẽ xông vào trong trận-địa, sẽ bắn cho quân-thù phải điếc tai,
mờ mắt. Nhiên-hậu họ sẽ lấy dao rạch bụng, lấy gươm chặt đầu, sẽ giết cho
hết những giống sài-lang rồi mới chụi trở về ẩn-náu dưới lũy tre xanh mà
cày sâu cuốc bẩm. Họ vừa mới đến nơi thì cuộc giao-tranh đã bế-mạc.
Tên Trần Xịu, người làng Hóa-quê, huyện Quế-sơn cũng dự trận ấy. Hắn
cũng theo bọn lính thượng-du để rút lui về hậu-phương và thời may, qua
khỏi cầu ông Triệu, hắn nhặt được một cái thủ-cấp còn nguyên vẹn. Hắn lấy
một sợi mây bên đường xâu vào đầu-lâu thật chặc, rồi mang đi tòng-tơn y
hệt như cái đầu heo vừa mới tậu ở trong một tiệm bảy-đáp. Hắn về tới chợ
Việt-an, vào trong một cái quán tranh ngồi nghỉ một giây lát. Một chốc sau,
một bọn lính đoàn-kiết từ phương xa đi tới cũng dừng chân lại để uống nước
chè và ăn sáng. Hắn nhìn kỹ thấy họ khiêng những cái giỏ tre thật to lớn,
có chứa những cái thủ-cấp y hệt như cái thủ-cấp hắn còn nắm chặt ở trên
tay. Hắn tiến lại gần và bắt đầu tiếp chuyện:
- Các anh lấy ở đâu mà được nhiều như thế?
Bọn lính đoàn-kiết giơ chân khoèo tấm bao tời lót ở bên trong chiếc giỏ cho
bày những cái đầu người ra, cái thì trợn mắt, nhăn răng, cái thì nhắm lại im
thiêm-thiếp như vừa mới bị thôi-miên, rồi ngó hắn mà trả-lời :
- Các phủ huyện đem về nạp ông hội, ông hội lại bảo khiêng lên nộp tỉnh,
nạp ông Hường, còn ở đâu mà có thì tụi tôi không biết được.
Hắn muốn hỏi thêm về lại-lịch, chức-tước ông Hội mà hắn mới nghe lần đầu,
nhưng lại thôi ngay. Hắn nghĩ thầm trong bụng : "có lẽ đây là ông án Hổ
Phan bá Phiến, nhân-vật thứ hai trong Nghĩa-hội, hiện đương đồn-trú tại
Phú-lâm, ở về huyện Tiên-phước. Ông Hường coi về miền bắc, từ Việt-an trở
ra, còn ông Hội từ Việt-an trở vào nam. Hắn thầm nghĩ rằng ở địa-phương
người ta chặt đầu bọn trộm-cướp và những người dân vì sợ hải phải theo
Pháp để đem về tỉnh-lỵ mà lãnh thưởng. Những ý-nghĩ ấy đem lại được một
chút yên-tâm, hắn lặng-lẽ ra đi. Khi về đến chợ Phú-bình, hắn ghé vào thăm
một người quen và nói một câu rất thân-mật:
- Tôi biết anh vẽ khéo lắm, nhờ anh sửa giùm cái đầu lâu nầy cho tôi một tí.
Người họa-sĩ hỏi:
- Chú muốn làm cho ra Tây đen hay Tây trắng.
Không ngần-ngại, hắn trả-lời dứt-khoát:
- Tây chi cũng được miễn là chiều nay tôi đem vào tỉnh-lỵ, nhận cho được
năm quan tiền, tôi sẽ chia cho anh bớt phân nửa.
Ngồi chờ một hồi lâu, khi mặt trời đã tăt hẳn sau hòn ông Bộn, chim-chóc đã
về hết trên rừng, hắn mới từ-giả ngôi nhà tranh xiêu-vẹo, xách chiếc thủcấp đã biến-dạng, ra đi âm-thầm trong bóng tối. Gặp một vài người quen
biết, hắn dừng lại, nói bông đùa một vài câu cho khỏi mệt, rồi làm ra vẻ
thận-trọng, hắn căn-dặn: Ngày mai anh nhớ sang bên nhà tôi có việc, chúng
ta sẽ đánh chén một bữa.
Niềm vui của hắn cũng có thời-hạn. Rạng ngày mai, hắn vào chầu-chực tại

tỉnh-lỵ để lãnh phần-thưởng thì lại không gặp nhân-viên tại nhiệm-sở.
Một tên lính đoàn-kiết có vẻ thông-thạo, thấy hắn cứ lui lui tới tới ngoài
hiên, liền chạy tới, nhìn kỹ một chặp rồi nói với một giọng mỉa-mai :
- Vẻ râu ria như thế này thì lộ mất, dối ai được!
Không bằng lòng với nhận-xét ấy, hắn càu-nhàu trả-lời:
- Mấy dạo trước tôi thấy người ta lấy bồ hóng bôi nhem-nhuốc sơ-sài ở trên
môi, trên cằm mà vẫn có năm quan tiền thưởng, sao bây gìờ anh lại muốn
làm khó dễ với tôi như thế ?.
Nghe hắn kỳ-kèo, tên lính đoàn-kiết cũng bật cười cúi xuống nói nhỏ với
hắn, vì lúc ấy có người vừa đi ngang qua :
- Anh dại lắm, muốn làm thế nào cũng được, nhưng phải có tay trong tay
ngoài. Việc này mà lộ ra thì anh sẽ chết! phải liệu chừng đấy.
Hắn không chịu thua, cứ đứng chờ cho tới trưa ngày tối buổi mà vẫn không
được lợi-ích gì hết.
Bữa ấy ở tỉnh-lỵ, người ta còn mắc lo đối-phó với những cuộc tảo-thanh của
địch sau vụ tấn-công hụt vào đồn Hà-lam. Lính Pháp kéo vào đóng tại vạn
Tam-kỳ rồi từ căn-cứ đã thiết-lập tại Hà-lam, họ mở một cuộc hành-binh
rộng lớn trong hai hạt Thăng-bình và Quế-sơn. Bắt dân-chúng đi trước để
làm bình-phong, quân Pháp từ từ tiến theo sau. Tới đâu họ cũng bắn phá
tan-tành, tàn-sát đồng-bào, hãm-hiếp đàn-bà con gái. Bọn lưu-manh, bọn
du-thủ du-thực ở các chợ búa đi theo làm tiên-phong lại thừa-cơ cướp-bóc,
vơ-vét tài-sản của những kẻ giàu-có, họ khuân cả cái chày, cái cối làm cho
dân-chúng miền sơn-cước phải một phen khốn-đốn. Mỗi lần có làn sóng của
lính Bắc-phi, lính lê-dương tràn qua như vậy thì tất cả vàng ngọc châu báu ở
miền núi lại theo thủy-triều mà rút về miền duyên-hải. Dân-chúng ta-thán
không thể nào mà tả xiếc.
Sau một vài lần càn quét để thăm dò đường sá và thử-thách lực-lượng của
đối-phương, vào hạ-tuần tháng hai năm đinh-hợi, lính Pháp mới lên chiếm
chợ Việt-an, một đầu mối giao-thông quan-trọng của những con đường tỉnhlộ đi về những hạt Quế-sơn, Thăng-bình, Tiên-phước.
Họ tới đóng tại ngôi nhà gạch của bà Năm, ở bên kia cầu bà Quốc, cách chợ
Việt-an chừng hai cây số về phía nam. Lúc trước ngôi nhà nầy nằm ở trên bờ
sông Trầu, mặt trước ngó ra đồng-bằng, mặt sau dựa vào sườn núi, đã từng
được dùng làm trú-sở cho nghĩa-quân của tán-tướng Nguyễn Duật, vị tướnglãnh bị thất trận và chết tại Quảng-ngãi. Ngôi nhà nầy phải bị bỏ trống một
thời-gian. Bây giờ, lính Pháp lo chỉnh-đốn, tu-bổ lại cho kiên-cố hơn, khoét
hông, đục tường để biến đổi nó thành ra một cái pháo-đài vững-chắc. Từ
những lỗ châu-mai vừa mới tạo ra, người Pháp cho đặt nhiều khẩu súng
trường, súng đại-bác, họng súng chỉa ra phía ngoài, y hệt những sợi lông ở
trên thân mình một con nhím. Chung quanh ngôi vườn um-tùm, rộng rãi, họ
còn đắp nhiều ụ đất, thiết-lập nhiều lô-cốt để phòng-bị khi bị tấn-công bấtngờ.
Ở ngay bên cạnh nhà bà Năm, có một cái lò rèn bằng tranh xây-dựng từ lâu.
Người thợ cả vừa mới tản-cư lên có mấy ngày lại bị thổ-tả mà chết. Ban

tham-mưu Nghĩa-hội bèn lợi-dụng cơ-hội hiếm-hoi nầy để mở một cuộc tấncông qui-mô nhắm tiêu-diệt cứ-điểm nầy của địch.
Bây giờ là ngày mười chín tháng ba năm đinh-hợi. Khi gia-đình khổ-chủ
đương làm lễ xuất-quan thì bất-thình-lình ngôi nhà tranh có xây lò-rèn lại
phát hỏa. Khi dấu-hiệu của ngọn lửa nổi lên cao, tiếng trống-chầu được
gióng lên inh-ỏi, trong khoảnh-khắc, từ trong núi, từ làng Hội-tường, làng
Phú-cốc, từ chợ Việt-an, Nghĩa-binh đông tới năm sáu ngàn người ồ-ạt xông
tới để công-hãm đồn trại. Một toán quân cảm-tử, ẩn núp từ trước trong
những bụi rậm, đã vượt qua sông Trầu ở phía trên cầu bà Quấc, tiến tới sát
những hào-lũy của bên địch. Theo sau họ, các đoàn chủ-lực của Nghĩa-binh
cũng vừa kéo đến và sẵn-sàng tiếp-chiến. Bọn Pháp phản-ứng lại tức-khắc
và núp ở trong nhà, bắn đạn ra không ngớt. Toán quân xung-phong thứ
nhất, vừa mới phá được rào-giậu, tiến vào trong ngôi vườn chừng năm ba
thước tây thì đã bị một làn đạn bằn ra như mưa, càn-quét hết tất cả. Tiếng
hô xung-phong lại vang dậy khắp nơi. Một toán giản-binh thứ hai hăm-hở
tiến lên, nhưng cũng bị tiêu-diệt nốt. Toán thứ ba, thứ tư cũng phải lâm vào
một hoàn-cảnh tương-tự. Ở các mặt khác, nghĩa-binh cũng cố-gắng vượt
qua rào lũy, nhưng đều bị bọn Pháp bắn chết quá nhiều, phải tháo lui. Bao
nhiêu sự kiên-trì, dũng-cảm, bao nhiêu sự hy-sinh đều không đem lại kếtqủa. Bọn lính Bắc-Phi vẫn nấp yên-ổn ở bên trong thành-lũy, tiếp-tục bắn ra
như mưa. Sau ba giờ kịch-chiến, nghĩa-binh đã bị tổn-thất quá nặng-nề,
hàng trăm tử-thi la-liệt ở trên mặt đất, hàng ngàn người bị thương còn nằm
kêu gào trong những khóm vườn, trong hào-lũy. Biết tình-thế không có thể
cứu-vãn được nữa, tán-tướng Nguyễn Thanh, vị chỉ-huy mặt-trận nầy phải ra
lệnh thối binh. Mãi tới xế chiều ngày ấy cuộc chiến-tranh mới chấm-dứt hẳn.
Đây là trận đánh lớn nhất và chuẩn-bị công-phu nhất từ khi Nghĩa-hội mới
thành-lập. Thất-bại đau-đớn nầy không khỏi gieo một sự hoang-mang rất
lớn ở trong dân-chúng. Để trấn-tĩnh nhân-tâm, một tuần lễ-bái về sau, trong
lúc ban đêm, ban tham-mưu Nghĩa-hội lại kéo ngay đến bãi chiến-trường,
lập đàn ở trên bờ sông Trầu mà làm lễ cầu-siêu cho những tử-sĩ.
Người ta còn tương-truyền rằng trong khi một vị văn-thân đứng lên đọc bài
văn-tế sau nầy của cử-nhơn Phạm đạo Mẫn, người ở làng An-tráng, phủ
Thăng-bình, thì ở hai bên bờ sông, ở trên sườn núi, ở trong cánh đồng văngvẳng lại có tiếng ma kêu qủi khóc làm cho ai nấy cũng phải khiếp sợ.
Hỡi ôi !
Gan vàng, phận bạc, bao phen người trung-nghĩa đoản-tu;
Bể thẳm, non xanh mấy độ cuộc tuần-hoàn thay đổi.
Nhớ linh xưa :
Gặp thuở Bình-tây;
Ghét loài phản-bội.
Dân thì thúc làm đoàn, làm dõng, noi gương Nghĩa-đảng, cũng muốn cho
bia-miếu muôn đời.
Lính thì vào hàng đội, hàng cơ, giữ dạ Cần-vương, họa may gặp rồng mây

một hội.
Người cất viết, theo hàng nhung-sĩ, chốn trung-thần còn để sự hồ-vi;
Kẻ rút gươm, ra chốn chiến-trường, thi hành khách cũng liều da ngựa gói.
Giản quân-chánh đều bốn mươi lẻ bảy, ai thảy tai nghe dạ nghĩ, một lệnh
sương nghiêm.
Đính tiêu-kỳ ngày mồng chín tháng ba, hàng bày trống dục, cờ rung, ba
quân rao chói.
Sĩ tốt thế mà oai-thanh lại thế, chắc đặng thư Trà, thư Phú, khi có xuôi cũng
thâu đặng thành La.
Chông gai chi mà hào-luỹ làm chi, kể đâu nhà phước, nhà chung, tưởng phá
nát chưa dứt hơi ông vọi.
Hỡi ôi !
Nào hay đâu thiên-ý còn chờ;
Cho nên nồi nhơn-mưu chưa toại.
Kẻ chắc liệp công trận thượng, liều mình bước tới, ngọn gió đưa phong-tiết
thêm cao;
Người lo giữ việc quân tiền, chặt giậu xông vào, tiếng pháo nổ trung-trinh
càng dội.
Hỡi ôi !
Hồn trung-liệt biết đâu minh-mịch, mịt-mờ trận gió thổi khắp Sơn-chà;
Ngọn hỏa-quang soi tận trùng-dương, phưởng-phất làn mây bay về Gò-nổi.
Tiếc là tiếc lòng-đinh dạ-sắt, vì nặng với ân thủy-thổ, hơn nửa giờ mà ngàn
thưở từ đây.
Thương là thương mật-nghĩa cang-trung, lại mang lấy kiếp phong-trần, thiếu
bao kẻ nên một mình khôn đổi.
Đau đớn bấy mẹ già còn tưởng trẻ, chữ du-lai đặng đó lẽ nào khuây;
Não nùng thay vợ yếu luống trông chồng,
Câu thùy-thích nghĩ ra càng thêm tủi.
Biết lấy chi chẩn-ủy những người;
Phải dùng lễ đạm nồng theo thói.
Một diên phổ-tế, khuyên mời kẻ dưới người trên;
Ba vạn quốc-âm, thấu nhẽ cây ngàn cỏ-nội.
Có thiêng thì về cố-thổ để xuân-tự, thu-thường, ngỏ dài hương-hỏa trăm
năm;
Có thiêng thì về giúp bổn triều cho Tây tán Tả tiêu, thâu lại giang-sơn một
mối.
Hỡi ôi!
Thấu chăng chín suối.

Một giấc chiêm-bao.
Bí-mật di-chuyển qua làng An-lâm về hạt Thăng-bình, Hường-lô Nguyền duy
Hiệu lưu-trú tại nhà tên Nguyền Quới ở trên bờ sông Tiên-giang. Cử-nhơn
Phan bá Phiến tức Án Hổ trước sau vẫn đóng tại đồn Phú-lâm, phải trở về

nhiệm-sở để kiễm-soát miền Tam-kỳ và Tiên-phước. Mỗi khi có việc binhnhung cần kíp, phải bàn-bạc với toàn thể các tướng-lãnh, cử-nhơn Phan bá
Phiến lại đi chiếc võng điều về tỉnh-lỵ. Những cuộc hội-nghị thâu hẹp được
khai-diễn trong Khe-cái, cách nhà tên Nguyễn Quới chừng non vài trăm
thước. Sau những cuộc hội-họp bất-thường ấy, trong tỉnh-hạt, thế nào cũng
phải có các cuộc giao-tranh lớn, hay những cuộc hành-thích công-khai ở
ngoài mặt trận. Vì vậy mỗi khi dân-chúng trông thấy chiếc võng điều xuấthiện, họ lại phải một phen lo sợ. Trong làng, người mà họ kính-nể nhất là
hường-lô Nguyễn duy Hiệu, một nhân-vật có thái-độ nhã-nhặn, nhưng lúc
nào cũng có vẻ trầm-nghị khác thường. Ngay ở trước đình làng có một cái
vực sâu thăm-thẳm, nơi tụ họp của những con cá hồng, hay cá hường có
tiếng là ngon nhất, lớn nhất ở miền sơn-cước. Từ ngày vị đảng-trưởng
Nghĩa-hội dời bước tới làng An-lâm, dân-chúng phải gọi con cá ấy là cá
"chó". Mãi đến hôm nay, tên gọi ấy vẫn còn phổ-biến trong dân-chúng.
Một buổi tối, vào trung-tuần tháng tư năm đinh-hợi, hường-lô Nguyễn duy
Hiệu cứ nằm trằn-trọc mãi, không sao ngủ được. Bực mình ông chòm-ngòm
ngồi dậy ra ngoài hiên nhìn cảnh vật một hồi. Trong vườn những lùm chè,
chòm cau, chòm quế, chòm mít có một vẻ yên lặng thâm-u nhưng rầy-rà,
ám-ảnh khác hẳn với mọi ngày. Trên không-gian, mãnh trăng rằm huyền-bí,
lạnh-lùng soi chiếu khắp các vùng đồi núi. Sương khuya nặng hột phủ xuống
khắp cỏ cây, đọng lại trên những cành dầu lai, dầu trảu đương khai hoa,
chốc chốc lại nhỏ từng giọt đều-đặn lên mặt đất. Trong một góc vườn, hơi
nước và ánh trăng đã qui-tụ thành một chiếc cầu vồng ngũ-sắc xinh-đẹp, dài
chừng năm bảy tấc ngay trên những chòm cây, bụi cỏ. Từ nơi xa xăm, văngvẳng có tiếng gà rừng điểm canh chen lẫn trong tiếng cọp gầm, tiếng vượn
hú nghe hoang-vu đe dọa không thể nào tả được. Từng ấy âm-thanh hòa với
tiếng nước thác đổ dồn từ trong Ồ-ồ, núi Nhón vọng ra tạo cho miền sơncước một vẻ u-uất, bí-hiểm và huyền-diệu vô cùng. Nhìn cảnh vật một hồi
lâu, hường-lô Nguyễn duy Hiệu lại bước vào trong nhà.
Nghe tiếng động bất-thường ở chung quanh mình, tên Nguyễn Quới cũng
chồm ngồm ngồi dậy, lấy tay dụi mắt cho được tỉnh-táo, rồi không biết làm
việc gì lại từ từ đi xuống dưới bếp để thổi sáng. Ngồi một mình trong căn
nhà tám cột im-lặng, rộng-rãi, bên cạnh một cái bàn gỗ chứa đầy hồ-sơ và
sách chữ nho, vị đảng-trưởng lấy que khêu ngọn đèn dầu phụng đương cháy
leo-lét và luôn tay dở cuốn binh-thư của Tôn-Tử ra đọc lẩm-nhẩm cho hết thì
giờ. Ông vừa mới lật qua lật lại có năm ba trang giấy cũ-kỹ, vàng-hươm, bị
sùng đố khoét thành nhiều lỗ tròn-trịa, thì từ đâu một cơn ớn lạnh lại nhẹnhàng bay đến. Ông vội-vàng xấp quyển sách lại, ngả mình ra đằng sau,
dựa lưng vào chiếc ghế trường-kỷ, hai con mắt lim-dim như khi còn ngồi học
ôn ở trường đốc. Trong cơn mơ, ông nghe văng-vẳng tiếng gõ cửa bên ngoài,
lúc ban đầu còn thưa-thớt, khoan-thai, về sau lại dồn-dập, gấp rút hơn. Ông
chưa kịp gọi tên lính hầu nằm ngủ yên-lành trên một bộ phản nho-nhỏ ở sát
bên cạnh mình, thì hai cánh cửa đã từ từ hé mở như bị đẩy nhẹ bởi một
ngọn gió bấc hui-hắt mỗi đêm khuya thường hay băng ngàn để rơi vào trong

thung-lũng. Lúc nhìn kỹ, ông thấy một vị tướng-lãnh có thân hình khôi-ngô,
vạm-vỡ, nét mặt oai-phong lẫm-liệt, đương cởi một con ngựa truy-phong,
đưa mắt nhìn ông chăm-chú. Sau một một phút bỡ-ngỡ, người khách lạ cho
ngựa tiến tới một bước, rồi một tay cầm chiếc trường-kiếm đưa ngang lên
trán, một tay đặt nhẹ lên vai phó-bảng Nguyễn duy Hiệu mà nói những lời
hết sức thân-mật : "Ôi cố-nhân! chúng ta mới xa nhau có hơn vài năm mà
em tưởng chừng như là mấy thế-kỷ". Người khách lạ vừa nói dứt lời thì thân
hình và nét mặt lại biến đổi. Màu trắng bạch trên bộ y-phục, trên khuôn mặt
nổi bật hẳn lên trong căn nhà nửa sáng, nửa tối, làm cho phó-bảng Nguyễn
duy Hiệu khiếp-sợ. Ông hỏi với một giọng run-rẩy:
- Nhà ngươi là ai mà lại bén-mảng đến thư-phòng của ta trong đêm thanhvắng?
Người khách lạ nhẹ-nhàng lấy tay áo phất qua phất lại năm ba lần trước mặt
như để xua tan sự cách-biệt giữa hai cỏi âm-dương và làm cho chân-tướng
của mình hiện rỏ hơn. Lúc bấy giờ không cần nhìn kỹ, phó-bảng Nguyễn duy
Hiệu cũng nhận ra con tuấn-mã đương đứng lững-lờ ở trên không và người
khách lạ chính là cử-nhơn Mai xuân Thưởng, nhà lảnh-tụ Cần-vương ở miền
Bình-phú. Không còn ngần-ngại, Nguyễn duy Hiệu nhẹ-nhàng bước tới, cầm
lấy chiếc áo-bào ở trong tay mà hỏi một cách ân-cần:
-Hiền-đệ về đây có việc gì cần kíp không mà phải thân-hành ra đi trong lúc
đêm hôm khuya-khoắc?
Cử-nhơn Mai xuân Thưởng vẫn với vẻ thản-nhiên như khi mới vào, trả-lời
một cách khoan-thai rành-mạch:
- Đại-huynh không biết rõ hay sao ? em đã từ-trần ngày hôm qua tại Bìnhđịnh, bữa nay em phải về đây để tạm-biệt anh và các thân-bằng cố-hữu.
Không để cho sự ngạc-nhiên kéo dài hơn nữa, cử-nhơn Mai xuân Thưởng lại
tiếp-tục trình-bày:
- Em đã bị tên Nguyễn Thân ở Quảng-ngãi phản-bội và bị thất-bại khá lớn ở
tại trận Bình-đê như em đã có trình-bày với anh vào mùa đông năm Ất-dậu.
Cuộc tranh-chấp tạm ngưng được một thời-gian. Vào khoảng cuối năm Bínhtuất tên Nguyễn Thân lại còn hiệp-sức với người Pháp, kéo binh sơn-phòng
vào tận sào-huyệt của em tại vùng An-khê để sát-hại dân-chúng. Em liền
phối-hợp với toán quân của Tăng bạt Hổ vừa mới nhóm lên và đánh cho tên
phản-quốc ấy một trận thất-điên bát-đảo. Từ đấy chúng không còn dám
bén-mảng vào chiến-khu của em nữa. Nhưng bọn Pháp ngoan-cố không chịu
nhìn-nhận sự tổn-thất của mình, lại còn tìm cách gởi người lên miền sơncươc để mở cuộc thương-thuyết, lấy quan-tước để dụ-dỗ, lấy binh-lực để uyhiếp ngỏ-hầu dập tắt phong-trào Cần-vương. Mặc dầu người Pháp có binhhùng tướng dõng, em vẫn không hề nao-núng, ngày đêm chỉ lo việc khángchiến để khôi-phục giang-sơn. Cuối cùng biết không thể nào dùng chính-trị
mà lũng-đoạn hàng-ngũ văn-thân, viên quan cai-trị Tisant ở tại Bình-định
phải vào Sài-gòn để xin viện-binh. Lần nầy không những lực-lượng chiếnđấu của họ đã tăng-cường rất nhiều mà trong cấp chỉ-huy của họ lại thấy
xuất-hiện một vị tướng-lãnh hết sức tàn-bạo. Tên Trần bá Lộc kéo quân từ

trong miền lục-tỉnh ra tấn-tiêu các tỉnh Bình-thuận, Khánh-hòa, Phú-yên, rồi
lần-lượt chiếm-đóng tỉnh Bình-định. Đoàn quân viễn-chinh của hắn đi tới đâu
thì gieo-rắc sự khủng-khiếp, sự suy-đồi và sự tang-tóc ở trong dân-chúng.
Em đã dò biết lực-lượng hùng-hậu của hắn, nên phải dùng thủy-bối-trận để
đối-phó, một mặt lấy núi Kỳ-đồng làm chỗ dàn quân, một mặt lấy Bàn-tấu ở
vùng Đại-bình làm nơi hậu-thuẩn. Em chỉ tính chuyện một còn một mất,
đánh với hắn một trận quyết-liệt để cứu-vãn tình-thế cho Nghĩa-đảng. Chẳng
ngờ bọn Pháp có súng đạn quá nhiều, sĩ-tốt quá tinh-nhuệ, văn-thân không
thể nào chống-cự nỗi, phải chịu hy-sinh quá nặng-nề. Thấy nghĩa-binh đã
lâm vào cảnh nguy-khốn, em muốn lui về Linh-động để cùng với một số
chiến-sĩ bàn kế phục-thù. Em chưa thực-hiện được cái kế-hoạch ấy thì rầmrầm rộ-rộ đoàn quân Pháp đã tràn về miền Phú-phong, bắt thân-mẫu của
em giam lại một nơi và sát-hại đàn-bà con nít một cách quá thê-thảm. Tìnhhình chiến-sự đã không còn hy-vọng nữa, em không muốn kéo dài cảnh dânchúng bị máu chảy đầu rơi nên em phải đích-thân ra tiếp-kiến tên Trần bá
Lộc tại ngôi đình làng Phú-phong. Tên sát-nhân nầy bắt-buộc em phải quythuận, phải làm nhiều điều có thể tổn-hại đến danh-nghĩa của đảng Cầnvương, em liền cự-tuyệt. Hắn đưa em lên đoạn đầu đài vào ngày rằm tháng
tư năm đinh-hợi nầy. Bữa nay, trước khi lên đường về chầu trời, chầu Phật,
em phải ghé lại hành-dinh của anh để tạm-biệt và xin hẹn với anh, trong
bốn tháng nữa, cũng vào ngày nầy, sẽ gặp anh trong miền cực-lạc."
Nói xong, cử-nhơn Mai xuân Thưởng lấy chiếc quạt long-châu cầm sẵn trên
tay, gõ nhẹ vào góc bàn rồi ngâm trở lại bài thơ cảm-tác đã làm trong giờ
hành-quyết:
Chết nào có sợ, chết như chơi,
Chết bởi vì dân, chết bởi thời.
Chết hiếu, chi nài xương thịt nát,
Chết trung, bao quản cố đầu rơi.
Chết nhơn, tiếng để vang ngàn thuở,
Chết nghĩa, danh bia rạng mấy đời.
Thà chịu chết trong, hơn sống nhục,
Chết nào có sợ, chết như chơi.
Khi những tiếng ngân-nga đã chấm-dứt, cử-nhơn Mai xuân Thưởng gò dây
cương quay mình trở lại để tiến ra ngoài ngưỡng cửa, lướt qua chiếc nhà vỏ
cua thâm-thấp lợp bằng tranh. Người lẫn ngựa lại bay vụt lên thật cao, thật
cao để biến hẳn trong làn sương khói. Phó-bảng Nguyền duy Hiệu đứng nhìn
cái bóng một hồi lâu và cố-gắng kêu lên một tiếng cho thật to. Trong lúc ấy,
tên Nguyễn Quới đã chờ sẵn bên cạnh chiếc ghế trường-kỷ, rỉ vào tai nói khẽ
- Bẫm thầy, thầy đừng mớ nữa! trời đã sáng rồi.
Một tuần lễ-bái về sau, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu mới nhận được bản
tường-thuật của tỉnh Bình-định về những thất-lợi vừa mới xảy ra, ngồi nói
lẩm-nhẩm một mình:

- Té ra hai bên đều phù-hợp với nhau như bỏ trong một khuôn mà đúc.
Rồi ông cho mời ban tham-mưu Nghĩa-hội đến căn-dặn:
- Bọn Pháp sắp mở một cuộc hành-binh lớn vào miền cấm-địa của chúng ta,
và sẽ dùng chính-sách dĩ-độc trị-độc để tiêu-diệt lực-lượng của chúng ta,
nghĩa-binh phải sẵn-sàng đối-phó.

Quan tế-tửu Nguyễn đình Tựu
Tên Nguyễn Địch khỉ-hành từ làng Hội-lâm, ở trên bờ sông Tiên-giang vào
một buổi sớm, về trung-tuần tháng sáu năm đinh-hợi. Lúc ban đầu, hắn chỉ
là một kẻ nho-sinh rất thông-thường, mặc áo dài đen bằng lụa mã-châu,
quần hồng-mào, chít khăn nhiễu kỳ-cầu và xách chiếc ô lục-soạn trên tay.
Với lối chưng-diện ấy, hắn ra đi một cách thản-nhiên, theo những con đường
tắc mà xuống chợ huyện, nhưng không ghé vào những chổ tấp-nập, tránh
những ngả tư ồn-ào. Một khi gần tới Suối đá, tự nhiên hắn đã biến thành
một tên hành-khất với làn da đen đủi, bẩn-thỉu, bộ mặt hốc-hác, tiều-tụy,
chiếc áo vải thô màu chàm tả-tơi, rách-rưới, chiếc quần bính lòng-thòng bị
chó cắn nhiều nơi để da thịt lộ hẳn ra bên ngoài. Một khi vượt qua khỏi
những đồn trại của Nghĩa-hội ở tại Đồng-lớn, tại Cây-sanh, hắn lại cải-trang
một lần nữa. Những buổi sớm, người ta thường bắt gặp hắn tại chợ vạn Tamkỳ, tại Cây-trâm và tại Bến-ván. Hắn ngồi tại đình-thị, một tay cầm chiếc mo
đài để xin tiền bố-thí, một tay khác giữ chiếc quạt nan, phe-phẩy cho ruồi
nhặng khỏi quấy-nhiểu. Hắn cứ ngâm-nga hoài trong miệng mấy câu nhậttụng đã thuộc lòng ngay từ trước khi rời khỏi quê-hương để dấn-thân trên
con đường phiêu-lạc. Mỗi khi ngồi than-thở như vậy, hắn cố-gắng mở hai con
mắt ra để nhìn hành-khách cho được rõ. Mấy đứa con nít tinh-ranh tụ-họp
chung quanh hắn đông-đảo, bắt chước cái giọng buồn rầu, trầm-bổng của
hắn mà van lên thật to:
- Tui đui, tui tật nguyền, lạy ông đi qua, lạy bà đi lại cho tôi xin ba hột.
Có nhiều đứa táo-bạo chạy tới nắm vai hắn day qua day lại nhiều lần, làm
cho ruồi nhặng bu chung quanh những chổ lở-lói bổng chốc bay ra, y hệt
như một đàn ong vừa bị phá tổ. Tức thì bọn con nít xô nhau mà chạy vừa lấn
nhau vừa la thật to:
-Chết! thằng phung ớ bây.
Dân-chúng ở trong chợ vì bận rộn việc buôn-bán, lính đoàn-kiết ở ngoài
đường vì mải lo kiểm-soát cuộc giao-thông trên đường quốc-lộ, không ai có
thì giờ để lưu-ý đến một tên hành-khất quá quen thuộc, do đó hắn không hề
bị người ta để ý.
Một buổi sớm khác, hắn tới Dốc Sỏi, chỗ giáp-giới giữa hai tỉnh Quảng-nghĩa
và Quảng-nam, rồi đi tách vào trong thôn xóm và biến mất. Một vài ngày
sau, hắn lại xuất-hiện trên con đường thiên-lý với trang-phục của một thầy
khóa sinh như trước. Hắn ghé lại chợ Châu-ổ, ăn uống no nê rồi đi thẳng vào
tỉnh-lỵ, xin vào yết-kiến quan sơn-phòng-sứ Nguyền Thân. Bọn lính muốn
hỏi lai-lịch, hắn chỉ nói một cách vắn-tắt:

- Anh cứ trình với quan lớn là người nhà của quan tế-tửu Nguyễn đình Tựu ở
Quảng-nam.
Một tí nữa, bọn lính chạy trở ra để chất-vấn về mục-đích cuộc thăm viếng.
Hắn cũng tiết-kiệm từng lời nói, từng cử-chỉ. Thò tay vào trong túi, lấy ra
một phong-bì nho-nhỏ mà ngày trước hắn đã nhét cẩn-thận trong bâu áo khi
còn giả-trang làm người hành-khất, trao lại cho mấy tên sai-nha :
- Anh cứ trình lên quan sơn-phòng là đủ.
Nhận được bức thư và biết chắc-chắn là bút chỉ của thầy học của mình,
Nguyễn Thân vội-vàng chạy ra đón tiếp và hỏi một cách niềm-nỡ :
- Quan tế lúc này có được mạnh giỏi không và có phải ra hợp-tác với bọn
phiến-loạn không?
Hắn liền phúc-đáp:
- Trăm lạy quan lớn, trong mấy năm gần đây, chủ tôi thường hay bị cảm gió,
nhưng sức-khỏe vẫn không hề bị suy-giảm. Vào mùa hè năm Ất-dậu, chủ tôi
đương làm tế-tửu Quốc-tử giám. Gặp lúc kinh-thành bị thất-thủ, nhà vua
chạy ra Tân-sở, Thọ-xuân-vương lên nhiếp chánh-quyền, chủ tôi phải tuân
theo mệnh-lệnh của những người đương-chức mà vào làm sơn-phòng-sứ tại
Dương-yên. Chủ tôi vừa mới bàn-giao với quan tiến-sĩ Trần văn Dư được có
mấy ngày thì nhân-dân lại nổi-loạn, kéo lên vây-hãm thành-trì. Biết tình-thế
đã biến-chuyển, chủ tôi đem ấn-kiếm trả lại cho tiến-sĩ Trần văn Dư, rồi âmthầm đi về làng Phú-thị, thuộc huyện Hà-đông để lánh nạn. Vào khoảng mùa
xuân năm bính-tuất, quân Pháp kéo lên bắn phá vùng Dương-yên. Tiến-sĩ
Trần văn Dư chống cự không nỗi, phải bỏ thành-trì mà chạy về quê nhà, sau
lại trở ra yết-kiến chính-quyền địa-phương và bị giết tại Vĩnh-điện. Bọn vănthân biết thế kỵ-hổ nan-hạ, bèn tổ-chức đảng Cần-vương trở lại và mời
những người tai-mắt ra lãnh-đạo phong-trào. Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu,
người ở làng Thanh-hà, phủ Điện-bàn, được dân-chúng cử lên thay thế tiếnsĩ Trần văn Dư. Biết mình không có đủ uy-tín để liên-kết thân-hào, nhân-sĩ ở
trong nước, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu có thân-hành đến Phú-thị hai lần với
tư-cách là môn-sinh, để mời chủ tôi ra làm đảng-trưởng. Cả hai lần, chủ tôi
đều viện cớ tuổi già, sức yếu để từ-chối. Từ đấy chủ tôi bị liệt vào sổ tìnhnghi và thường hay bị các nhà chức-trách trong Nghĩa-hội làm khó dễ. Bọn
tay sai của Nguyễn duy Hiệu về làng Phú-thị, bắt chủ tôi phải triệt-hạ hết
mấy ngôi nhà gạch, lấy cớ rằng trong khi tuần-trấp tại huyện Hà-đông, quan
khâm-sai Phan thanh Liêm có ghé vào nhà và có ở lại đến hai lần. Hơn nữa
bọn thủ-hạ của Nguyễn duy Hiệu còn làm tờ báo-cáo về Tân-tỉnh, buộc chủ
tôi vào tội ám-thông với giặc và xin đem ra trảm-quyết. Ban tham-mưu
Nghĩa-hội họp lại và tán-thành ý-kiến ấy; chỉ có một mình phó-bảng Nguyền
duy Hiệu phản-đối lại và nói những lời hết sức cảm-động:
- Trước khi khởi-nghĩa, bọn ta đều biết răng việc lớn sẽ không thành. Bọn ta
vẫn cử-sự là chỉ vì hai chữ danh-nghĩa đó mà thôi. Gẫm lại cho kỹ, trên
danh-nghĩa chỉ có quân-sư là điều tối quan trọng. Nay ta ra phò vua mà lại
mang tiếng giết thầy, thì biết ăn nói làm sao với quốc-dân, biết lấy gì bày tỏ
với hậu-thế.

Nguyễn duy Hiệu không chịu thi-hành cái án ấy và chỉ buộc chủ tôi phải dời
nhà về chánh-quán là làng Hội-lâm, ở trên bờ sông Tiên-giang để tránh việc
tiếp-xúc với bọn Pháp. Hơn nữa Nghĩa-hội lại còn phái hai tên lính hương
dõng theo hầu sát bên cạnh để dò-xét hành-động của chủ tôi và báo-cáo lên
cấp trên biết. Từ mùa hạ năm bính-tuất cho tới bữa nay là năm đinh-hợi,
thấm-thoát gần một năm trời, chủ tôi phải sống y hệt như một con cá trên
thớt, ngày đêm phải phập-phồng lo sợ. Nói tới câu ấy, tên Nguyễn Địch có vẻ
cảm-động. Hắn cúi xuống lấy chéo áo lau nước mắt, rồi mới thưa tiếp :
- Gần đây chủ tôi xem xét tình-hình và thấy Nghĩa-hội đã đến lúc tan rã.
Chủ tôi có dặn tôi vào trình lại với quan lớn rằng sự thế đã đến lúc chín
muồi, xin quan lớn nên cấp-tốc cử-binh ra ngoài ấy để đánh cho bọn phiếnloạn môt đòn tối-hậu. Nếu quan lớn làm được việc ấy, không những quan lớn
đã cứu vớt tính-mạng cho chủ tôi, mà còn có thể chiếm-đoạt tất cả phần
thắng-lợi về mình.
Trình-bày xong, tên Nguyễn Địch đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng mà
khóc. Nguyễn Thân cũng cảm-thấy khó chịu, liền bảo tên Nguyễn Địch tiến
tới sát bên cạnh mình mà nói rất khẽ:
- Tôi vừa mới đi dẹp loạn Mai xuân Thưởng tại Bình-định. Nhờ có quan đốcphủ-sứ Trần bá Lộc ra thay thế, tôi mới có thể trở về Quảng-ngãi để dưỡngsức một thời-gian. Hôm qua tôi lại nhận được lệnh của triều-đình bảo tôi kéo
quân ra Quảng-nam để cùng với quan Khâm-sai Phan thanh Liêm tiễu-trừ
bọn phiến-loạn. Tôi sẽ có mặt ở ngoài ấy trong vòng một tuần nhật. Anh nên
về thưa lại với quan tế-tửu phải hết sức thận-trọng và phải chuẩn-bị sẵnsàng để tiếp-xúc với tôi khi lần đầu tiên cơ-hội sẽ xảy đến.

Tiểu-phủ-sứ Nguyễn Thân
Nguyễn Thân, ấm-sanh xuất-thân, vốn là người làng Thạch-trụ. Thừa kế
chức-nghiệp của thân-phụ là cử-nhơn Nguyễn Tấn, Nguyễn Thân làm nghĩađịnh sơn-phòng chánh-sứ, đóng quân tại làng Vạn-lý, huyện Mộ-đức để ánngự bọn thượng-du. Sau ngày kinh-đô bị thất-thủ, y gia-nhập phong-trào
Cần-vương, rồi lại phản-bội, kéo binh sơn-phòng về giết cử-nhơn Lê trung
Đình, tú-tài Nguyễn tự Tân, dẹp tan phong-trào Cần-vương, thâu tóm hết
chính-quyền vào trong tay. Nhờ có công tiêu-diệt văn-thân, y được người
Pháp trọng-đãi, tháng năm năm bính-tuất, vua Đồng-Khánh xuống chiếu cho
y được sung chức nghĩa-định chiêu-thảo xử-trí-sứ để phụ-trách việc đánh
dẹp hai tỉnh Quảng-ngãi, Bình-định. Vào khoảng tháng bảy năm bính-tuất,
cuộc chiến-tranh xảy ra giữa hai tỉnh Quảng-nam và Quảng-ngãi, y dùng lối
phục-kích, đánh tan quân-đội của Nguyền duy Hiệu tại trận Cầu-chảy và
ngăn cản được viện-binh của Mai xuân Thưởng từ Bình-định kéo ra. Tiếp
theo đó, văn-thân ở Bình-định lại chia ra hoạt-động tại Quảng-ngãi để tìm
cách nối lại trục giao-thông giữa ba tỉnh Quảng-nam, Quảng-ngãi và Bình-

định, y cũng dẹp tan được tức-khắc. Viên chỉ-huy toán quân Bình-định là
Bùi-Điền phải rút lui về vị-trí củ.
Mùa hè năm đinh-hợi, quân Pháp lại chuẩn-bị tấn-công mạnh hơn tại Bìnhđịnh. Công-sứ Tyrant và đại-tá Dumas thân-hành vào Sài-gòn để cầu việnbinh. Cử-nhơn Mai xuân Thưởng phải lo đối-phó. Một mặt, ông phái người
vào Phú-yên, Khánh-hòa để thôi-thúc nghĩa-binh chuẩn-bị kháng- chiến, một
mặt gởi thư ra để hiếu-dụ y trở về với chính-nghĩa. Nhận được bức thư của
tỉnh Bình-định, y phúc-đáp lại và hứa sẽ hợp-tác với Cần-vương để chống lại
quân Pháp. Mai xuân Thưởng tưởng thật, liền phái một toán quân ra để trợlực. Toán nghĩa-binh từ Bình-định kéo ra, vừa tới đèo Bình-khê thì bị y phụckích, đánh cho một trận thất-điên bát-đảo. Thống-trấn Mai xuân Thưởng,
viên phó-tướng Bùi Điền và các vị tướng-lãnh khác trong Nghĩa-hội tỉnh
Bình-định, cọng tất cả là mười một người, phải lên đoạn-đầu-đài tại vùng
An-khê.
Từ đấy uy-thế của y càng ngày càng lan rộng. Tháng tư năm đinh-hợi, theo
lời thương-thuyết của quan trú-sứ Pháp ở tại Huế, vua Đồng-Khánh sai y
đem binh ra Quảng-nam để cùng quan khâm-sai Phan thanh Liêm hiệp-tiêu.
Một tháng sau triều-đình lại xuống chỉ cho khâm-sai Phan thanh Liêm vào
nhận chức Thuận-khánh tổng-đốc, tất cả việc đánh dẹp tại Quảng-nam đều
thuộc về một mình y đảm-nhiệm.
Ngày rằm tháng tư nhuận năm đinh-hợi, toán quân tinh-nhuệ của Nguyền
Thân xuất-phát tại làng Vạn-lý, đông tới chừng một trung-đoàn, có non hai
trăm bộ-binh Pháp theo yểm-hộ . Đội quân tiền-phong mang lá cờ vàng có
thêu bốn chữ "Tiết-chế khâm-sai". Vừa tới chợ Bền-ván, thuộc hạt Tam-kỳ
thì bị Nguyễn duy Hiệu dẫn quân Đoàn-kiết phục-kích ở hai bên đường, chận
đánh một trận hết sức dữ-dội. Bị đột-kích bất-ngờ, lính Quảng-ngãi không
kịp dùng súng đạn tối-tân do bọn Pháp chi cấp, phải dùng lưỡi lê và gươm
giáo đánh xáp lá cà. Cuộc giao-tranh kéo dài đến nửa tiếng đồng-hồ, toán
quân viễn-chinh bị đại-bại, nằm chết ngổn-ngang trên con đường thiên-lý
chạy thoai-thoải từ ngôi đình-thị cho tới bờ sông. Máu của những người bị
thương nhuộm đỏ cả một bến đò, loang-lổ nhiều nơi trên giòng nước sông
Trường. Lính Quảng-nam tưởng rằng Nguyễn Thân đã bỏ mình trong cuộc
hổn chiến, rủ nhau đi lật từng cái thây để nhận mặt, không kịp thâu-hồi
những thứ vũ-khí vừa mới chiếm-đoạt. Bất thình-lình, đoàn quân hậu-tập
của tỉnh Quảng-ngãi cũng vừa kéo đến, Nguyền Thân dẫn đầu, ngồi chễm
chệ trên lưng con ngựa kim, có đoàn kỵ-binh theo hầu sát bên cạnh. Nghe
nói đội tiền-phong của mình vừa mới bị hy-sinh, Nguyễn Thân ra lệnh cho
đoàn pháo-binh tiến tới trước, bắn phá lung-tung, châm lửa đốt những lềuquán hai bên đường thành những đám cháy cao. Nguyễn duy Hiệu biết thế
không chống cự nỗi, liền bỏ chiến-trường mà rút lui về miền núi.
Ngày ngày ấy, tiếp-tục cuộc hành-trình, lính Quảng-ngãi tiến về Cây-trâm,
dừng lại trong giây-lát. Dân-chúng tại đây không biết rõ những tấn-tuồng
vừa mới xảy ra ở Bến-ván, kéo nhau ra xem khá đông-đảo, bị lính Pháp xả
súng trường bắn tán-loạn, một số bị tử-thương, số khác lo tìm đường tẩu-

thoát.
Rạng ngày mười sáu, Nguyễn Thân ra tới vạn Tam-kỳ, chánh-quyền địaphương và viên đồn-trưởng Pháp ra đón-tiếp. Hai bên bàn-luận với nhau một
hồi lâu, Nguyễn Thân lại vội-vã lên ngựa, hướng-dẫn đoàn quân viễn-chinh
về phiá tây-bắc. Khi tới chợ Quán-rường, cách vạn Tam-kỳ chừng năm cây
số, họ bắt gặp một toán quân Tàu-ô, có thể nhận ra được từ xa nhờ cái đuôi
sam sau gáy. Hai bên giao-chiến. Lính Trung-hoa bị thua, phải vượt qua mấy
dãy đồi trọc chạy trốn, sau khi để lại trên mặt-trận năm bảy xác chết.
Nguyễn Thân cho quân-đội rẻ về phía tây, theo con đường tỉnh-lộ lên chợ
Cẫm-khê, tới đóng tại làng Cẫm-khê, từ đây dùng làm căn-cứ để tấn- công
vào miền sơn-cước.
Biết đích-xác lính sơn-phòng đã ra tới Tam-kỳ, Nguyễn Địch phải lo chuẩn-bị
ráo-riết. Một buổi tối, hắn ra đứng chờ ở phía sau ngôi đình làng Hội-lâm.
Trời sáng trăng lờ-mờ, khi trông thấy một cái bóng đen từ trong xóm đi ra,
tiến về phía mình, hắn vội-vàng lê bước. Khi xáp lại gần, hắn nghe được mấy
tiếng nói rất khẽ:
- Tôi phải chờ cho hai tên lính hầu-cận của Nghĩa-hội đi ngủ, mới lẻn trốnthoát. Tất cả mọi người đều không hay biết gì hết. Bây giờ chúng ta phải lên
đường cho thật gấp.
Nguyền Địch nói:
- Cứ thư-thả! Tôi đã bố-trí đầy-đủ lắm rồi! chúng ta sẽ tới nơi trước khi mặt
trời mọc.
Rồi cả thầy lẫn trò âm-thầm tiến về phiá bắc. Ra khỏi giới-hạn làng Hội-lâm,
Nguyễn đình Tựu trông thấy một tên nông-dân dắt hai con ngựa ô to lớn
đứng chờ sẵn ở bên đường. Thầy trò nhảy phóc lên yên, kẻ trước người sau,
họ băng qua truông Nứa. Vào giờ tý, họ tới làng Cẩm-y khi gà rừng gáy inhỏi ở ngoài thôn xóm. Hai người nông-dân từ trong bụi rậm bước ra chấp tay
vái một cách kính-cẩn. Nguyễn Địch bảo chúng nó ở lại để giữ hai con tuấnmã, rồi dắt chủ đi ven theo rừng núi mà tiến về phương-đông. Trong chốc
lát, họ đã vào tới địa-phận làng Tây-hồ. Từ đây miền hạ-du mở rộng trước
mắt họ với những cánh-đồng mênh-mông, những xã thôn trù-mật. Trời bắtđầu hừng sang, lặng-lẽ họ vượt qua suối Đôi, vừa qua bờ bên kia, họ gặp
một toán người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc bây giờ hai thầy trò mới sực nhớ
họ đã cải-trang trong lúc ban đêm nên không có gì đáng lo ngại. Họ tiếp
bước rồi trà-trộn vào nhóm bộ-hành gồm có năm bảy vị hương-chức mặc áo
dài đen, chít khăn nhiễu thật chỉnh-tề, bốn tên nông-dân chất-phác đương
gánh vật-hạng trong những đôi bầu che kin. Nguyễn Địch đi lủi-thủi cạnh
một vị lão-thành có chòm râu quai nón đã bạc thách rồi cất giọng hỏi bângquơ:
- Mấy cụ đi thật sớm nhỉ? khéo có lính Nghĩa-hội bắt gặp thì phải khai-trình
lôi thôi lắm đấy!
Vị lão-thành im lặng, nhường lời cho một người bộ-hành có vẻ bạt-thiệp hơn:
- Dạo này lính sơn-phòng Quảng-ngãi kéo ra đông như kiến! Bọn dư-đảng
Cần-vương phải lo mà tẩu-thoát, còn đứa nào dám bén-mảng về đây nữa mà

phải dè-dặt!
Được khuyến-khích bởi câu nói thân-mật ấy, Nguyễn Địch đưa ra một vài
nhận-xét nữa để dò dư-luận:
- Nghe nói lính sơn-phòng của ông Nguyễn Thân tàn-bạo, hung-dữ lắm, họ
ra chiếm đóng tỉnh nhà thì tụi mình sống làm sao nỗi bác nhỉ?
Lúc bấy giờ, vị lão-thành mới đằng-hắng thật to và góp ý-kiến:
- Sự thật là thế, nhưng một cổ hai ách thì lại càng khó chịu hơn! Ngày trước,
khi Nghĩa-hội còn làm sóng làm gió, bọn chức-sắc chúng tôi phải đặt hai cái
châu-án, một cái ở đầu, một cái ở cuối làng. Hễ lính Pháp và lính Nam-triều
kéo lên bắn phá, chúng tôi phải mặc áo rộng, mang trầu cau rượu ra lạy ở
đằng trước để bảo-vệ cho dân-chúng. Bọn Pháp vừa mới rút khỏi thì các
quan bên Nghĩa-hội lại xuất hiện để trả-thù ở đằng sau. Chúng tôi lại phải
khăn đen, áo dài ra lạy một lần thứ hai nữa, cứ lạy hoài, lạy mãi như vậy,
không biết bao giờ cho hết?
Vị lão-thành vừa nói, vừa thở dài:
- Bây giờ chúng tôi lại phải kéo vào trình-diện với quan sơn-phòng ở tại làng
Đại-đồng. Nghe thiên-hạ đồn rằng quan tế-tửu làng Phú-thị cũng sắp ra đầuthú. Những vị tai mắt trong đám văn-thân mà cũng còn theo chính-sách
cầu-an, huống hồ là bọn hương-chức như chúng tôi.
Vị bô-lão vừa dứt lời thì ngoảnh mặt về phía hai người khách lạ vừa mới gặp
mà hỏi một cách đắc-ý:
- Người ta thường nói ăn theo buổi, ở theo thì có phải thế không hai anh?
Phó-bảng Nguyền đình Tựu không trả-lời, chỉ có Nguyễn Địch cất tiếng nói
rất khẽ:
- Chúng tôi cũng nghĩ như vậy.
Một giờ sau họ đã vào tới đại-bản-doanh của quan tiễu-phủ-sứ. Tiếng loa
phát ra từ trên vọng-gác cao:
- Văn phòng Nam-Ngãi định-chiêu-thảo xử-trí-sứ xin loan-báo cho quốc-dân
đồng-bào được biết rằng quan phó-bảng Nguyễn đình Tựu, nguyên hoàng-tử
giáo-tập, nguyên tế-tửu Quốc-tử-giám, người làng Phú-thị, huyện Hà-đông,
sáng bữa nay, đã ra hợp-tác với chính-phủ Nam-triều. Vì vậy, quan tế-tửu có
lời kêu gọi tất cả những thân-hào binh-sĩ phải cấp-tốc ra trình-diện và sẽ
bảo-đảm cho họ được yên-ổn. Những kẻ nào ngoan-cố, không chiụ quithuận sẽ phải chiếu theo quân-luật mà xét-xử.
Sau khi bản thông-báo đã được đọc lên, dân chúng lần-lượt kéo ra đầu-thú.
Từ đề-đốc Phan Ngữ ở làng Tam-thái, tới binh-đinh làm cho văn-thân nghi kỵ
lẫn nhau và phong-trào Cần-vương đứng trước nguy-cơ tan rã. Thấy tình-thế
đã biến-chuyển một cách thuận-lợi, Nguyền đình Tựu liền vào hội-đàm với
quan tiểu-phủ-sứ và xin mở ngay một cuộc hành-binh vào miền sơn-cước.

Tấn-tiêu sào-huyệt cuối cùng của Nghĩa-hội.
Ngày hăm lăm tháng tư năm đinh-hợi, Nguyễn đình Tựu cho thân-tín dẫn

một toán quân sơn-phòng vượt qua lũy Đá-rồng tại làng Tây-hồ, rồi theo
đường mòn ở trong núi mà tiến gấp rút về phương tây. Một toán thứ hai,
dưới sự hướng-đạo của tên Nguyễn Địch, lại vượt lũy Đá-rồng tại làng Lâmmôn, cũng theo một hành-trình y hệt như trên. Hai gọng kìm ấy sẽ khép
chặt lại và một buổi sớm sẽ tập-trung tại làng Tài-đá, ở cách huyện-lỵ Tiênphước chừng hai cây số.
Dân-chúng trong thôn xóm thấy lính Nam-triều xuất-hiện bất-ngờ lấy làm
hoảng-sợ lắm, kéo nhau đi tản-cư lũ-lượt ở trên đường. Mấy toán nông-dân
ở hạt Thăng-bình, đang vận-tải lúa thóc cho Nghĩa-hội trong lúc ban đêm,
còn nghỉ chân tại cửa kho, liền quăng hết thúng mũng, đòn gánh mà chạy
tán-loạn. Vòng vây lại thâu hẹp dần dần chung quanh một hệ-thống đồn-lũy
gồm có năm bảy căn nhà lá lúp-xúp ở giữa một khoảnh rừng.
Cuộc tấn-công bắt đầu. Nghe tiếng súng nổ tành tạch ở khắp bốn bên, lính
nghĩa-dõng phá hàng rào, tranh nhau tẩu-thoát. Chỉ có tú-tài Phan đình
Bình, thân-sinh nhà cách-mạng Phan tây Hồ, muốn tập-hợp dân-chúng lại để
chiến-đấu, nhưng vừa mới cầm ống vọi lên vọng gác thì đã bị lính sơn-phòng
xông tới bắt giải về đại-bản-doanh để chờ xét-xử. Vài ngày sau, tú-tài Phan
đình Bình trốn về chiến-khu, bị văn thân tình-nghi là phản-gián và bị đem ra
trảm-quyết tại làng An-mỹ, thuộc về huyện Quế-sơn. Sau khi kho lúa Tài-đan và những đồn-trại phụ thuộc đã bị thất-thủ, Nguyễn duy Hiệu liền ra
lệnh cho binh-sĩ tại đồn Suối-đá và đồn Phú-lâm phải rút lui cấp tốc về làng
An-lâm, thuộc phủ Thăng-bình. Chỉ trong khoảnh-khắc một phần lớn miền
trung-du tỉnh Quảng-nam đã lọt vào tay của chính-phủ Nam-triều.
Nguyễn Thân cho quân-đội nghỉ-ngơi một thời-gian.
Ngày mồng một tháng sáu năm đinh-hợi lại cùng với Lê tựu Khiết dẫn binhmã tới bao vây làng An-lâm, ở ngay trên bờ sông Tiên-giang. Trước đó mấy
tiếng đồng-hồ, Nghĩa-hội có bắt được tại vùng Khe-cái nhiều tên đốt than có
dáng khả-nghi nên đã cấp-tốc dời hết lực-lượng vào làng Phước-sơn, một cái
thung-lũng hết sức hiểm-trở nằm giữa một cái tam-giác tạo ra bởi dãy núi
Trường-sơn, con sông Tranh và con sông Thu-bồn. Phó-bảng Nguyễn duy
Hiệu và tất cả ban tham-mưu cũng đã di-cư lên Cõng-vang, một làng Mọi
thấp, ở cách làng Phước-sơn chừng năm bảy cây số về phía bắc.
Triệt hạ xong đồn An-lâm, Nguyễn Thân quyết-tâm rượt theo quân phiếnloạn và tiêu-diệt phong-trào Cần-vương cho đến cội rễ. Ngày mồng ba tháng
sáu năm đinh hợi, Nguyễn Thân tập-trung lực-lượng tại chợ Việt-an, thuộc về
phủ Thăng-bình, rồi theo con đường tỉnh-lộ mà tiến sâu vào dãy núi Trườngsơn. Lính sơn-phòng đi năm cây số, nghỉ chân trong giây lát tại chợ Phúbình, tục gọi là chợ Đồng-tranh, thuộc về huyện Quế-sơn, sau đó tiếp tục
cuộc hành-binh. Họ lội qua sông Trầu, một chi-nhánh của sông Thu-bồn,
phát-xuất từ vùng núi Cao-ngạn và chảy ngược về phương tây. Họ đi mười
bảy cây số nữa mới tới làng Tân-an và tại đây họ vượt qua sông Thu-bồn, rồi
băng qua làng Bình-huề trên một quãng đường dài non hai cây số. Bây giờ
họ gặp một dãy núi vẽ một hình bán-nguyệt, phần giữa bao-bọc làng Phướcsơn về phía đông và hai đầu nối liền với dãy Trường-sơn để tạo thành một

Điện-biên-phủ hết sức hiểm-trở. Ngày truớc người Chiêm-thành đã dùng
vùng này làm sào-huyệt cho cuộc chiến-đấu bảo-vệ đất nước. Từ khi dân-tộc
nầy bị suy-vong, thung-lũng theo thời-gian trở nên hoang-phế. Sau khi
thành-lập Nghĩa-hội, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu muốn biến những đất-đai
phì-nhiêu ở đây thành nhàn-điền để có thể hậu-thuẩn cho cuộc trường-kỳ
kháng-chiến và giao công việc khai-khẩn cho Thương-biện Phạm trọng
Thảng, người làng An-tây, huyện Quế-sơn.
Muốn vào miền vô-nhơn chi-địa nầy, Nguyễn Thân phải đi qua một cái
truông dài chừng năm cây số, tục gọi là truông Nước, phải lội qua một cái
suối khá nguy-hiểm, tục gọi là Khe-gai và thường phải chiến đấu với Nghĩa
quân ẩn núp hai bên đường. Ngoài ra lính sơn-phòng còn phải chịu đựng sức
phá-hoại của thiên-nhiên, phải làm quen với ma-thiêng nước-độc, lam-sơn
chướng-khí và muôn loài thú dữ ở trong rừng. Một khi lên tới chóp đèo, họ
có thể mục-kích những cánh đồng bát-ngát chạy mãi cho đến tận chân trời,
những bầy trâu cổ màu đen, màu huyền đương dẫm lau lách trong những
đám ruộng lầy để chuẩn-bị cho mùa bát-ngoạt sắp đến. Con sông Trường,
cội-nguồn của sông Thu-bồn chảy quanh-co, khúc-khuỷu giữa cánh đồng
như một sợi chỉ bạc. Qua khỏi đèo, họ tới vạn Phước-sơn, nơi giao-thiệp giữa
người kinh, người thượng, cũng là nơi buôn-bán những thứ trầm dác mà bọn
các-lái đã chịu khó đi mua đổi từ những làng Mọi cao thăm-thẳm. Lính
Nguyễn Thân triệt hạ ngay một cái đồn, chiếm đoạt một kho tiền của Nghĩahội, làm cho lính đoàn-kiết và nông-phu phải chạy tản-mác. Theo đuổi cuộc
hành-trình gay-go, nguy-hiểm nầy, họ băng qua một cánh đồng dài tăm-tắp,
cuối cùng họ phải tiếp-xúc trực-tiếp với dãy núi Trường-sơn. Nghỉ chân một
hồi lâu để thổi cơm nước ăn lót dạ, họ lại phải nghe tiếng loa, tiếng cồng
đương vang dội ầm-ĩ trong chốn rừng-rú. Bây giờ với lương-thực nặng chỉu
trên vai, giáo mác súng ống cầm sẵn ở trên tay, họ cùng nhau đi vào một cái
truông thâm-u dài chừng hai cây-số, tục gọi là truông Mò-ó vì ngày trước ở
đây có rất nhiều chim-ó về đậu ở hai bên đuờng.
Sau khi qua khỏi đèo, họ đi vào hai cái thung-lũng nằm san-sát với nhau
như hai chị em ruột trong một gia-đình. Đó là thung-lủng Bà-Huỳnh, Bà-Xá,
hai làng hổn-hợp có người kinh người thượng ở lẫn-lộn với nhau, tiếp-xúc với
Mọi Cõng-vang ở về phía bắc, với Mọi Răm, Mọi Trà-my ơ về phía nam, với
Mọi Cà-doạt, Mọi Khâm-đức ở về phía tây. Ở giữa khu Bà-Huỳnh, họ trông
thấy một cái đồn vừa mới thiết-lập và nhiều con trâu đương ăn cỏ một cách
vô-tư bên ngoài hào-lũy. Bước vào trong thung-lũng, đi tới đâu họ cũng bị cỏ
may bám chặt vào quần áo y hệt như có một bàn tay vô-hình đã chiếu-cố
đến thân-phận của dân-chúng. Khi tiến tới gần vị-trí đồn Cỏ-may của Nghĩahội, họ dùng súng trường bắn chỉ-thiên năm bảy phát để thị-uy. Từ trong
những căn trại thật dài, lợp bằng tranh, lính đoàn-kiết xuất-hiện đông như
kiến bị động ổ. Cuộc giao-tranh xảy ra. Toán pháo-binh của người Pháp đi
tiên-phong, phá được rào giậu mở đường cho quân tiêu-phủ xông vào trong
đồn lũy. Nghĩa-binh chống cự không nỗi phải tìm đường tâu-thoát. Các vị
tướng-lãnh như ấm-sanh Nguyễn Thành, tham-mưu-trưởng Hồ-Học, các

quan bộ-hạ như hoàng-giáp Phạm như Xương, thương-biện Phạm trọng
Thảng đều bị bắt trong cơn hổn-loạn với hai mươi hai nhân-vật khác. Chỉ có
phó-bảng Nguyền duy Hiệu, cử-nhơn Phan bá Phiến, hai vị thủ-lãnh tối cao
của Nghĩa-hội, trốn thoát được, chạy trở về làng Cõng-vang để lánh-nạn.
Gia-đình của phó-bảng Nguyền duy Hiệu, gồm có một mẹ già đã được 85
tuổi, một vợ chính, một vợ lẻ, ba người con trai, hai người con gái còn nhỏ
tuổi, chạy ra ẩn-núp ngoài rừng, nhưng một ngày sau phải ra đầu-thú. Lính
Nam-triều thâu-thập được rất nhiều thuốc đạn, súng ống, lương-thực, ấnkiếm trong trận đột-kích nầy. Hơn nữa, theo lời chỉ dẫn của bà Mai thị Liễu,
người vợ chính-thất phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, người ta còn tìm thấy ở
ngoài rừng, nhiều kho thuốc đạn, năm cái ấn, chín trăm cuốn sổ thuế, hai
trăm năm mươi cái bằng tổng-lý và một thớt voi mà Nghĩa-hội đã bắt được
trong trận phục-kích tại huyện Hà-đông.
Sau khi tiêu-diệt xong hai đồn Bà-Huỳnh và Phước-sơn, Nguyễn Thân liền
ca-khúc khải-hoàn, kéo quân ra tạm đóng tại làng Bình-huề, ngay chỗ hiệplưu của sông Trầu, sông Tranh và sông Tiên-giang. Lúc bấy giờ viên tiêu-phủ
mới bắt đầu xét-xử các tội-nhân chiến-tranh. Trước hết thân-mẫu của vị thủlãnh Nghĩa-hội, hai người dâu, năm người cháu bị đóng gông, xiềng tay và
đưa vào giam tại Quảng-ngãi trong một thời-hạn là ba năm. tất cả nhà cửa
đều bị tiêu-hủy. Trong số hai mươi lăm vị tướng-lãnh vừa mới bị bắt, chỉ có
nhà cách-mệnh Nguyễn Thành tức Tiểu-La được tại-ngoại hậu-cứu, về sau
được tha-bổng vì trong lúc làm tán-tướng không tham-dự vào trận đánh
tỉnh-thành Quảng-ngãi. Hoàng-giáp Phạm như Xương và mười nhân-vật khác
phải bị giải về tỉnh-lỵ để chờ triều-đình cứu-xét. Tham-mưu-trưởng Hồ-Học,
thương-biện Phạm trọng Thảng và mười một quan-chức còn lại phải bị ghép
vào tội tử-hình và phải bị trảm-quyết. Ngày mồng tám tháng sáu năm đinhhợi, noi theo gương mười đồng-chí của Mai xuân Thưởng ở Bình-định, mười
ba đồng-chí của Lê trung Đình ở Quảng-ngãi, tham-mưu-trưởng Hồ Học đã
mạnh dạn bước lên đoạn-đầu-đài tại làng Bình-huề, huyện Quế-sơn. Rồi lầnlượt đến mười một liệt-sĩ kế-tiếp trong Nghĩa-hội Quảng-nam. Tội-nhân thứ
mười ba là thương-biện Phạm trọng Thảng, người làng An-tây, quận Quếsơn, trốn thoát được, chạy về ẩn-núp tại núi ông Bổn. Thương-biện Phạm
trọng Thảng, trong những ngày sống-sót, vẫn nuôi-dưỡng được chi-hướng,
đã hợp-tác với nhà cách-mệnh Nguyễn Thành để phục-hồi lại Nghĩa-đảng,
dưới một hình-thức mới là "phong-trào đông-du", tiền-phong cho cuộc khởinghĩa của vua Duy-Tân sau nầy.

Những bước gian-truân
Thuở xưa, ở miền sơn-cước, nhất là ở hai hạt Thăng-bình, Quế-sơn, dânchúng chỉ sống về nghề đi trầm đi dác trong dãy núi Trường-sơn. Quanh năm
họ phải đi lên trên cao và chỉ trở lại miền đồng-nội có một hai lần vào những
tiết xuân, hạ, thu, đông. Có những năm sớm hơn, vào thượng-tuần tháng

sáu, họ đã chuẩn-bị hành-lý, tập-hợp lại thành từng đoàn một và bắt đầu
tạm-biệt miền rừng già u-ám để trở về với ánh-sáng mặt trời. Họ rất đỗi vui
mừng khi ra tới vạn Phước-sơn, một cái thị-trấn nho-nhỏ, rất náo-nhiệt nằm
ngay tại ranh-gìới giữa miền kinh và miền thượng. Họ dừng bước tại đấy một
vài ngày để xem-xét giá-cả, thăm viếng bà con, giao-thiệp với bọn Hoathương. Một khi tiêu-thụ xong các thứ lâm-sản, họ liền chia tay nhau để trở
về quê-quán. Khi vừa về nhà, chưa có đủ thì-giờ để dùng cơm nước, để tỏ
niềm thân-mật với vợ con, họ đã thấy sức-khỏe trong con người bắt-đầu
tiêu-tán, tay chân rụng-rời, thân-hình uể-oải. Họ mở chiếc khăn gói, lấy hết
tiền bạc vứt ra trên đầu giường, rồi nằm lăn ra ngủ say-sưa hết ngày này
cho đến ngày khác, y hệt như một con gấu sau khi đã xơi hết chất mật trong
một tổ ong ruồi. Họ không có thể kể lại cho thân-bằng, cố-hữu nghe những
việc đã làm, những điều đã trông thấy ở những nơi tuyệt-vời xa tít, một xứ
có nhiều phong-lan cực-kỳ diễm-lệ, có giống mọi ăn người, có những bụi
ngãi linh-thiêng, những cây quế rừng bí-hiểm. Họ không có thể nhớ lại một
cách rõ-rệt những giờ phút hiểm-nghèo khi phải đi lạc vào những làng mọi
có đuôi, khi phải vượt qua con sông Nước-mỹ lô-nhô, lúc-nhúc cá sấu trên
một sơi mây song dài tăm-tắp. Họ đã trải qua những đêm rùng-rợn ở ngoài
trời, bên cạnh một ngọn lửa trại, khi phải gióng thinh-la suốt năm canh để
chiến-đấu với những bầy chó sói táo-bạo, những bầy cọp ham mồi, những
bầy tê-giác hung-hăng hay những bầy voi lì-lợm. Họ là những người lính mộ
trung-thành, những người phu đồn-điền tận-tụy, những tay thợ rừng vô-tư
trầm-mặc. Họ không muốn kêu ca, bàn-tán gì hết trước khi cây cỏ bớt hânhoan, chim-chóc bớt líu-lo, dân-chúng bớt xôn-xao, thôn xóm trở lại nếp
sống bình thường. Chỉ có bọn các-lái là hơi bận-rộn một chút mà thôi.Trong
lúc mọi người còn đương nghỉ-ngơi để bồi-bổ sức-khỏe, bọn các lái còn phải
lo tổ-chức những cuộc thám-hiểm khác tốn kém và khó nhọc hơn. Họ phải
chạy tiền bạc, phải sắm vật-hạng, phải mộ thêm chiến-sĩ, nhất là phải dànxếp công việc cho tất cả mọi gia-đình. Một khi dụng-cụ, lương-thực đã lót
vào giỏ xong xuôi, phu-phen đã triệu-tập đông-đủ, họ giết trâu bò để cúng
tổ-tiên, để ăn nhậu linh-đình. Cuộc vui còn đương kéo dài thì bổng chốc giờ
khỉ-hành đã vang-dội khắp nơi. Miễn-cưỡng họ phải tạm gác bữa tiệc lưugiảng để ra đi. Họ dừng gót lại một vài phút, nói một vài lời để từ-giả hàngxóm, để yên-ủi vợ con, rồi ngậm-ngùi tiến lên trước đi về những miền xa-lạ,
những xứ còn nguyên-vẹn, mơ-hồ huyền-ảo như một cô gái đồng-trinh. Chỉ
trong chốc lát, đoàn người tiên-khu ấy đã sắp thành một hàng dài, tuần-tự
diễn-hành trên những bờ đê khúc-khủy. Hình ảnh của họ lẩn-khuất dần dần
sau những cụm rừng xanh, trong những đám sương mờ. Làng xóm lại trở
nên tiêu-điều, vắng-vẻ, chẳng khác một buổi chiều tà trong vùng sa-mạc.
Vào trung tuần tháng sáu năm đinh-hợi, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, cửnhơn Phan bá Phiến, ngự-sử Huỳnh bá Chánh bị thất-trận tại đồn Cỏ-may,
phải chạy về nương-náu tại làng mọi Cõng-vang, quận Hiệp-đức. Được ít
ngày bọn thượng-du đã dò biết được tình-thế, tỏ ra ương-ngạnh, không chịu
cung-cấp đủ số gạo nếp y như thường lệ. Sự nghi-kỵ mỗi lúc mỗi trầm-trọng

hơn. Các vị lãnh-tụ Nghĩa-hội phải lén từ-giả miền rừng núi, vượt qua sông
Thu-bồn tại làng Bình-kiều, băng qua làng Nhơn-trạch, và một buổi sớm,
trong lúc gà rừng đương gáy xao-xuyến khắp mọi nơi, họ đã tới làng Tân-an,
một cái ấp khá trù-mật, ở ngay tại giao-điểm ba con sông Trầu, sông Tranh
và sông Tiên-giang. Lúc bấy giờ dân-chúng đã ra ngoài đồng làm lụng. Con
nít thì dắt trâu lẽ cỏ ở trên những bờ đê khúc-khuỷu chìm-đắm trong lớp
sương-mù rất quen thuộc ở miền sơn-cước trong buổi bình-minh. Ngươi lớn,
hầu hết là đàn bà thì đương lom-khom nhổ cỏ trong những khoảnh ruộng lầy
có lúa bát-ngoạt mọc lên xanh tươi mơn mởn. Một người con gái, vào tuổi
trăng tròn, đứng phắt dậy nhìn khắp bốn bên như để quan-sát tình-hình, và
đưa tay lên mân-mê cái khăn xéo bằng vải hồng-mao màu trắng phủ kín hết
chùm tóc như một hình tháp; xong rồi lại dùng cánh tay thứ hai xăng hai
ống quần vải ú lên cho thật tròn để hở những chiếc đùi màu ngà voi trông
rất ngoạn-mục. Làm bao nhiêu công việc mà chưa thấy vừa ý, người thôn-nữ
còn lấy vạt áo sau gấp lại, giắt thật chặc vào lưng quần cho khỏi vấy bùn
lầy, rồi rủ một lượt vạt trước cho sạch những giọt nước li ti rồi khoan-thai
dùng tay buộc lại thành một cái gút khá to lớn, treo lơ-lửng ngoài chiếc yếmthao. Nàng làm duyên làm đỏm như vậy không biết bao nhiêu lần trong một
ngày. Vài khi, đương ở trong khoảng đồng bao-la, văng-vẻ, nàng còn vớ lấy
chiếc khăn ăn trầu có nhiều thứ khoen tròn bằng mã-não màu ngũ-sắc, mở
một cách khoan-thai cái đãy ra, lấy cau trầu đã têm sẵn, thuốc Thanh-sơn
đã xắt thật nhỏ mời những người bạn còn mãi chăm-chú vào công việc
đồng-áng bên cạnh mình. Mọi người trao-đổi với nhau một vài câu chuyện
phiếm, cười oà lên trong giây lát, rồi cúi xuống làm việc trở lại.
Bữa nay, không rỏ vì đâu, khi ngước nhìn những dãy núi cao chót-vót trùm
lên vùng thung-lũng Thảo-huy, Thảo-đế mênh-mông mọc đầy một thứ cỏ
may chiếm hết thức ăn béo bở của cánh đồng, một mối cảm-xúc bao la tràn
ngập cả tâm-hồn, bất-giác nàng gởi lên không gian, núi rừng tâm-sự của
mình:
Vì ai nên nỗi sầu nầy ?
Hái rau quyển-nhỉ khôn đầy giỏ nghiêng.
Nàng chưa dứt lời thì đã nghe văng-vẳng tiếng gọi bên tai:
- Cô Nỡ
Vừa kịp ngoảnh lại nàng đã thấy phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, hoàng-giáp
Phạm như Xương và cử-nhơn Phan bá Phiến tiến về phía mình trên một cái
bờ đê khá cao. Nàng luýnh-quýnh một hồi lâu vì ngạc-nhiên, vì mừng rỡ,
nhưng tức-khắc nàng đã trấn-tỉnh, bước thẳng lên bờ đê để tiếp chuyện.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu hỏi trước :
- Mấy ngày gần đây tình-hình ở trong thôn xóm có được yên-ổn hay không ?
Nàng suy-nghĩ một chặp, cắn môi dưới với hàm răng lánh hột huyền, mĩm
cười duyên-dáng, rồi trả lời rất khẽ :
- Từ một tháng nay, dân-chúng đã lên hết trên núi Mọi để tìm trầm, tìm dác,

chỉ có đàn bà con nít ở lại nhà coi việc nột-trợ, ta cứ đi về rồi sẽ tính chuyện.
Nói xong, nàng để cho hai vị văn-thân đi trước, còn mình thì lủi-thủi bước
theo sau. Ra khỏi cánh đồng, họ len vào một con đường hẽm, cuối cùng họ
trông thấy một cái gò khá rộng, có lau-lách mọc um-tùm. Ớ bên kia khoảng
đất bằng này là một dãy núi chưa có tên trên hữu-ngạn sông Thu-bồn. Đỉnh
cao nhất là núi Kẽm, ở Trà-linh, núi Quắp ở Trung-phước, núi Chúa ở làng
Mỹ-sơn, núi Trà-kiệu ở Duy-xuyên, và hòn Tàu tức là Tào-sơn ở làng Giathượng, hòn Nồi-bầu tức núi Ông-bộn, ở làng An-tây. Ta tạm gọi hệ-thống
núi non ấy là chòm Quế-lãnh. Từ những thung-lũng của dãy núi danh-tiếng
ấy, một cái khe tục gọi là khe Cái chảy ra trong veo, trong vắt, uốn khúc ở
duới chân đồi, ở ngay bên cạnh ba người chiến-sĩ. Tiếng nước róc-rách mãi
trong những lùm sim, lùm móc đương khai-hoa, những bụi vải dây đương
chín trái, làm cho cảnh vật thêm phần hoang-sơ hiền-hòa. Phương chi mặt
trời từ phương đông vừa thắp sáng những chóp cau, ngọn mít trong thôn
xóm, đánh thức những bầy chim rừng đương ngái ngủ. Những con gà trống
trong những vườn-tược xa xa tỉnh giấc đập cánh gáy lên vang- vọng. Sơnthủy hoang-vu trong buổi bình-minh ở miền sơn-cước, làm người lữ-khách
phải bồn-chồn, thổn-thức. Người thôn-nữ ngồi trên một tảng đá đăm đăm
nhìn hai nhà lãnh-tụ Cần-vương rồi nói:
- Ở vùng này cũng vẫn có những tên thám-tử của Nguyễn Thân đi qua đi lại.
Tên Hồ Pháp, một cọng-sự đắc-lực nhất của hắn có ghé lại đây một ngày,
dặn-dò những bộ-hạ ở trong thôn-xóm, rồi vượt sông Thu-bồn, qua làng
Đông-an, chưa thấy trở lại.
Hoàng-giáp Phạm như Xương ngắt lời:
- Dân-chúng ở xã Tân-an đều vắng mặt, ta có thể lưu chân ở vùng nầy một
thời-gian để chờ cơ-hội hay không ?
Người thôn-nữ trù-trừ, chưa kịp trả-lời thì phó-bảng Nguyễn duy Hiệu đã lên
tiếng :
- Không được! dẫu vùng này có an-toàn đi nữa, mà nhà cửa người ta đều vô
chủ, đàn ông thì ở tận trên rừng, trên rú lâu ngày, chỉ có đàn bà con nít ở lại
giữ trại, ta nên tìm một nơi khác để tạm-trú thì tốt hơn.
Cử-nhơn Phan bá Phiến từ nãy đến giờ vẫn ngồi im-lặng, nhìn đoàn chim
xanh bay sắp đụng vào một cái lưới rập cu treo lơ-lửng trên không, giật
mình quay về phía mấy người bạn đồng-sự mà nói:
- Muốn đi xuôi về miền đồng-bằng thì phải bắt liên-lạc trước. Vả lại hiện nay
việc canh-phòng ở mạn duới có vẻ nghiêm-nhặt lắm. Ta nên vào trong rừngrú mà tạm lánh một thời-gian, và chờ triệu-tập đại-hội xong, ta sẽ liệu một
phương-sách khác.
Mọi người đồng ý. Dưới sự hướng-dẫn của người thôn-nữ dịu-dàng có bước
chân thoăn-thoắt, mấy nhà cách-mạng Cần-vương cứ đi ngược giòng Khecái, trèo qua những tảng đá khổng-lồ, vượt qua những cánh rừng hoangvắng. Chẳng bao lâu họ đã tới một cái hang cọp khá rộng rãi ở về địa-phận
làng Tân-an. Thấy ở đây có nhiều hòn đá ong bằng phẳng, có thể nhất-thời
biến thành những cái giường thiên-nhiên khá tốt, họ liền dừng bước, mỗi

người ngồi tréo mảy trên một hòn đá mà tán chuyện thân-mật với nhau. Cửnhơn Phan bá Phiến, có tính hay bông đùa, quay mặt về phía người thôn-nữ
vừa cười vừa nói:
- Đây là một nơi thắng-cảnh mà thượng-đế đã dành riêng cho vị chủ-súy của
chúng ta trong bước đường cùng. Chúng ta sẽ tạm-trú ở chốn sơn-thủy này
một thời-gian khá lâu. Mỗi một người của chúng ta sẽ in dấu-vết cũng như
hình-ảnh của mình ở trên cảnh-vật. Chúng ta là những người không đáng kể,
sống tạm-bợ như con phù-du ở trước bóng đèn, như làn mây ở trước cơn gió,
nhưng chủ-súy của chúng ta sẽ là người sẽ còn sống mãi trong tâm-linh của
dân-chúng. Tôi chắc về sau nầy dân-chúng sẽ có cơ-hội để phê-phán hànhđộng của những vị anh-hùng cái-thế. Vì vậy tôi đố cô Nỡ biết được người ta
sẽ lấy cái tên gì mà đặt cho cái thắng-cảnh lịch-sử nầy.
Nhanh-nhẹn, người thôn-nữ đứng dậy chắp tay trả lời:
-Thưa quan án-sát, chủ-súy của chúng ta giữ chức hường-lô tự thiếu-khanh
ở trong triều-đình, thì về sau tất-nhiên người ta phải gọi cái hang nầy là
hang ông hường chớ sao?
Mọi người vổ tay khen phải, rồi cùng nhau dùng bữa cơm sáng, mang sẵn
theo trong những chiếc mo lột buộc kín trong thân hình trong lúc đi đường.
Cơm nước xong, họ lại ngồi tán-chuyện một hồi lâu. Ai nấy cũng cảm thấy
khoan-khoái trong lòng sau một cuộc hành-trình khó-khăn, nguy-hiểm. Phóbảng Nguyễn duy Hiệu nhìn về phía nam thấy núi non trùng-điệp, rồi lại nhìn
về phiá bắc thấy sương-mù che khuất cả đường chân trời. Bất-giác, vị thủlãnh Cần-vương hồi-tưởng lại những ngày tạm-trú tại kinh-đô, những cuộc
hội-họp bí-mật ở trên bờ sông Hương-giang, có đủ mặt các vị quan-lại trung
nam bắc tham-dự, những buổi ăn thề, những lời cam-kết trước giờ chia tay
để mỗi người trở về tỉnh nhà tổ-chức cuộc khởi-nghĩa. Từ đấy sự giao-thông
bị cắt đứt, sự phản-bội của nhiều đồng-chí đã làm cho cuộc kháng-chiến phải
bị cô-lập, cuối cùng đưa tới sự thất-bại hết sức bi-đát. Nghĩ tới nông-nỗi ấy,
phó-bảng Nguyễn duy Hiệu lại thấy tấm-tức ở trong lòng, vì bao nhiêu sựnghiệp của các tiền-triều, từ Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, bao nhiêu côngtrình oanh-liệt của các vị anh-hùng liệt-sĩ, từ Lý thường Kiệt, Trần hưng Đạo,
Lê Lợi, Nguyền Huệ chỉ trong giây lát đã bị đổ vỡ tan-tành. Cái mộng tái-tạo
giang-sơn bây giờ đã thành ra mây khói. Để mặc cho mấy người bạn đồnghành trò chuyện với nhau, vị thủ-lãnh nghĩa-hội ngồi suy-nghĩ vẩn-vơ, hết
kinh-thành Phú-xuân lại đến núi Nùng, sông Nhị, ở khắp đâu đâu người và
vật cũng bày ra mơ hồ huyền-ảo như trong một cảnh thần-tiên. Trong lúc
cảm-hứng, nhà cách-mệnh sông Thu lây bút giấy ra viết bài "Thăng-long hồi
ký" như sau:
Kỷ độ phiền ba, kỷ độ kinh,
Long-thành hồi-cố bất thăng tình.
Long hồ dĩ biến tam triều đinh;
Ngưu đẩu phân tranh bá chiến thành.
Nồng-lãnh phù-vân kim cổ sắc;

Nhỉ hà lưu-thủy khốc ca thinh.
Cầm hồ đoạt sáo nhơn hà tại ?
Thùy-vị giang-sơn tẩy bất bình.
Từ đấy mỗi ngày hai lần, người thôn-nữ lên xuống miền núi để tiếp-tế lươngthực cho ba vị cách-mạng và luôn tiện để làm cái gạch nối giữa đảng viên
Cần-vương với các vị thủ-lãnh.
Nghĩa-hội bây giờ đã tan-rã gần như hoàn-toàn. Một số lớn các đồng-chí đã
ra xuất-thú tại nhà quan tế-tửu Nguyễn đình Tựu ở tại làng Suối-đôi, một số
nữa đã bị bắt và giải vào Quảng-ngãi. Những quan-lại ngày trước đã giúp
cho phó-bảng Nguyễn duy Hiệu tổ-chức vùng Quảng-nam thành một quốcgia thì nay đã bỏ hàng-ngũ mà tìm chỗ trốn tránh để nghe-ngóng tình-hình
và chờ-đợi cơ-hội.
Vào hạ tuần tháng tư năm đinh-hợi, phó-bảng Nguyền duy Hiệu mở đại-hội
tại khe Nước-giê, thuộc về núi Ông Bổn. Thắng cảnh nầy chỉ cách chiếc động
thiên-nhiên có năm bảy cây-số theo đường chim bay, nhưng đường-sá ở
vùng nầy lại hết sức hiểm-trở. Ở đây có một cái thác lớn cao tới chừng ba
chục thước tây, nước chảy lâu đời đã biến rừng rú thành ra một cái hồ sâu
thẳm, rất xinh đẹp. Nước nguồn từ trong dãy Quế-lãnh chảy ra, mạnh như
một giòng sông rơi vào trong mặt hồ, bắn ngược tung tóe lên cao, tạo ra
tiếng ầm ầm đầy uy-lực vang dội núi rừng, đôi khi ánh-sáng vầng thái-dương
chiếu thẳng vào giòng thác đang rơi tạo thành chiếc cầu vồng ngoạn-mục.
Các nhà cách-mạng dự đại-hội, ngồi san-sát với nhau trên những tảng đá
tạo-hóa bày la-liệt chung quanh mặt hồ, có thể phóng tầm mắt nhìn cảnhvật khắp tứ bề : hòn Tàu nằm hiền-lành ở phía đông, hòn Kẽm nguy-nga,
lộng-lẫy ở phía tây, núi Nhón, núi Răng-cưa ở phía nam, núi Thiên-ấn, núi
Bàn-cơ cao vòi-vọi ở về phương bắc, nơi dừng chân của những vị Hoàngthạch, Xích-tùng trước khi về miền Tiên-hội, trên bờ sông Tiên-giang. Cuộc
đại-hội đã thất-bại vì trong hàng ngũ văn-thân, chỉ có mặt thương-biện
Phạm trọng Thảng, tú-tài Cao hữu Chí ở làng An-tây, cử-nhơn Bùi Tích, triphủ Nghĩa-hội, trú-sở làng Phước-cang, phủ Thăng-bình. Các phủ-hội,
huyện-hội khác và các vị tướng-lãnh khác đều vắng mặt.Trong lúc mọi người
đương trò-chuyện thân-mật, kiểm-điểm công-tác và trù-định kế-hoạch để
cứu-vãn tình-thế thì đồng-chí Lê-Trước, tục gọi là Cai Trước từ dưới đồngbằng hấp-tấp chạy lên và nói với một giọng hết sức cương-quyết:
- Chúng ta phải dời địa-điểm ngay tức-khắc để bảo-vệ tính mạng cho chủsúy. Bọn mật-thám của Nguyền Thân đã dò biết được sào-huyệt, hiện nay
hầu hết các ngã đường đã bị đối-phương mai-phục, chúng ta khó lòng tìm ra
một lối thoát.
Lê Trước, nguyên là chánh-tổng Thuận-an, phủ Thăng-bình, trong thời-kỳ
vua Hàm-Nghi còn đương tại vị. Một hôm, khi nhận được cái trát của viên triphủ Thănh-bình về việc đi lùng nã các nhà cách-mạng Cần-vương, ông liền
xé tờ công-văn ra thành từng mảnh nhỏ, ném vào mặt tên lính lệ mà nói
rằng:

- Quan-phủ của anh có muốn bán nước cho Pháp thì cứ làm một mình, được
thì nhờ, thua thì chịu; còn thằng nầy chỉ biết đem thân ra phụng-sự cho tổquốc.
Rồi đuổi ngay tên lính lệ ra khỏi nhà. Ông đi tìm phó-bảng Nguyền duy Hiệu
ở tại An-lâm và từ đấy ngày đêm theo phò vị thủ-lãnh Cần-vương. Bữa nay
đi dò xét tin-tức ở các phủ huyện, ông nghe nói toán quân Quảng-nghĩa rất
quen thuộc trong việc đánh giặc ở miền núi, đã lẻn vào trong rừng-rú và tiến
dần về phía hang ông Hường, ông liền chạy về Xai-nước Giê để phi-báo. Tức
thì Lê Trước hướng-dần ba nhà cách-mạng lên đường, trèo non vượt suối, đi
về ngã đèo Răm, thuộc địa-phận làng An-tây, lọt hẳn ra ngoài trùng-vi của
lính triều-đình. Trong ban đêm, tiếp-tục cuộc hành-trình, họ băng qua đèo
Đá-bon, ở làng Võ-xá, và lúc nửa đêm, đuối sức, tiều-tụy, họ đã tới làng Giacác, trong khi gà rừng ở khắp mọi nơi đã bắt đầu gáy inh-ỏi. Dừng bước trên
bờ sông Ly-ly, một con sông phát-nguyên cách đấy không bao xa, đổ về
sông Trường-giang, họ lấy khăn xéo ra lau bớt những lớp sương mù còn bám
vào đầu tóc,áo quần. Hơi đất ở miền sơn-cước bốc lên nghi-ngút làm cho
cảnh-vật mơ-hồ như trong một giấc mộng. Ở trên cao, phía đèo Le, phía hòn
Tàu, mãnh trăng hạ-huyền còn ngự chơi-vơi trên những làn mây xám đương
bay nhanh về một nơi vô-định. Thời-tiết biến-chuyển báo-hiệu một cơn mưa
rào sẽ đổ xuống trên cánh đồng hoang-dại, uy-hiếp cả người lẫn cảnh vật.
Lê Trước ngồi trên một tảng đá, châm điếu thuốc Thanh-sơn màu nâu sẫm,
hít phì-phào vài hơi, rồi quay về phía cử-nhơn Phan bá Phiến mà nói khekhẻ:
- Bây giờ ta không nên đi vào trong thôn xóm, vì làng Gia-cốc chỉ cách nha
Quế-sơn chừng năm sáu cây số mà thôi, ta nên đưa chủ-súy vào một chỗ
an-toàn hơn, rồi sau sẽ tùy cơ ứng-đối.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu nghe được câu chuyện, muốn biết rõ hơn:
- Không vào trong dân-chúng thì biết đi lánh ngã nào?
Lê Trước liền đứng dậy mà phúc-đáp:
- Mấy năm trước tôi đi săn nai ở làng Phước-long, nhơn hăng-say đuổi theo
con mồi, tôi lạc vào địa-phận làng Gia-các và có tìm ra một cái động hết sức
kín-đáo, tôi sẽ hướng-dẫn chủ-súy lên tạm-trú tại đấy, chờ khi nào liên-lạc
với các đồng-chí ở địa-phương, ta sẽ tiếp-tục cuộc hành-trình.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu gật đầu rồi cùng với đoàn tùy-tùng, thừa lúc ban
đêm, đi về phía chòm Quế-lãnh. Sau này dân-chúng cũng gọi chỗ nhà cáchmạng Cần-vương tạm-trú trên bước đường hoạt-động là "hang ông Hường" y
hệt như cái động ở tại làng Tân-an vậy.
Ba ngày sau, phó-bảng Nguyền duy Hiệu lại cùng nhóm người thành-tín từgiã miền rừng núi để đi xuôi về miền duyên-hải. Họ vượt qua đèo Đá-mái
một cách nhọc-nhằn, khó-khăn vì lối đi nhiều khúc đã bị cây-cối xâm-chiếm
hoàn toàn. Một buổi sớm, mọi người đã hạ-sơn, và chờ cho tới khi trăng
mọc, mới dám len-lỏi vào làng Trà-kiệu, trên bờ sông Thu-bồn.
Gặp lúc trời mưa dữ-dội, phải vào ẩn núp trong lăng Cao-hoàng-hậu, hai nhà
thủ-lãnh Cần-vương ngồi lúp-xúp ở trong nhà bia, còn Lê Trước đứng ở ngoài

bình-phong để canh-gác. Trong lúc chờ mưa dứt, Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu
nói chuyện với cử-nhơn Phan bá Phiến:
- Hồi xưa ở trong vùng nầy có một người đàn bà góa chồng thuộc về tộc
Đoàn, thường ngày hay cùng chúng bạn, những người thôn nữ còn trongtrẻo, xách giỏ ra ngoài bùng dâu để tìm thức-ăn cho mấy nong tằm sắp lên
bủa. Vô-tư, những người thôn-nữ cất tiếng hát hà hát hỏng, dư-âm vang
vọng cả bầu trời, lay chuyển cả một vùng cỏ cây bao-la, man-mác. Vào lúc
ấy, một vị hoàng-tử uy-nghi, lộng-lẫy trong bộ đồ triều-phục tại miền
thượng-du, theo giòng sông Thu-bồn, nhẹ-nhàng xuôi về miền hạ ban trên
một chiếc thuyền rồng êm như tiếng thở. Tiếng hát của người góa-phụ từ
trong bùng dâu theo gió vang xa hòa với tiếng sóng lao xao làm rung động
cõi lòng của vị hoàng-tử:
Vua tôi đi ngự thuyền rồng,
Cảm-thương phận thiếp góa chồng lênh-đênh.
Vị hoàng-tử trên thuyền rồng là chúa Sãi-vương, con thứ ba của chúa Gia-Dũ
đương ngự-trị tất cả miền đàng trong của Kinh-đô Phú-xuân. Giữa cảnh trời
mây nước bao-la thi-vị, đấng hoàng-tử cảm-kích sâu xa và ra lệnh cho chiếc
thuyền rồng ngừng tay chèo tay lái ở tại bến sông. Mọi người ngưởng mặt
trông lên bùng dâu thì trông thấy một người con gái bước đi khoan-thai giữa
những cành dâu không cao hơn vài thước mộc. Vị hoàng-tử chú-ý thấy hễ
mỗi khi người đàn bà tiến lên một bước thì đám mây ngũ sắc ở trên trời, kếthợp lại thành một cái táng xinh đẹp cũng di-chuyển theo để che cho người
ly-phụ khỏi bị ánh nắng gay-gắt của vầng thái-dương . Những người thôn-nữ
khác cũng đương hái dâu ở trong bùng lại không được hưởng diễm-phúc ấy.
Hoàng-tử cho gọi người goá-phụ xuống mạn-thuyền. Sau khi trao đổi vài
câu-chuyện để cho một bậc đế-vương ở nơi cung-cấm và một tiên-nữ ở
chốn thiên-nhiên có thể thông-cảm với nhau, hai người bắt đầu chén-thù
chén-tạc. Nhà vua nhìn vào mắt người ly-phụ và nói nửa như nghiêm-trang,
nửa như bởn-cợt:
- Rỗ chằng rỗ chịt, rỗ chín mười phần.
Không mảy may xao-xuyến vì câu thách-đố chân-thành ấy, người góa-phụ
đứng dậy khép-nép, nhanh-nhẹn trả lời:
- Yêu nước, yêu nhà rồi yêu thiên-hạ.
Từ đấy, người góa-phụ ở luôn trong thuyền rồng, không kịp từ-giả cha mẹ và
những người bạn gái thân để về kinh-đô đóng vai-trò một vị quốc-mẫu. Khi
tạ-thế, thể theo nguyện-vọng của bà trong lúc bình-sinh, nhà vua đưa thihài về yên-nghỉ tại nơi quê-quán.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu kể xong câu chuyện của Cao-hoàng-hậu thì ở
bên ngoài mưa đã nhỏ hột, vầng trăng hạ-huyền đã xé tan những đám mây
hắc-ám, gới xuống nhân-gian một vài tia-sáng hiền-lành, êm-dịu. Lê Trước
thấy trời đã tạnh, bước vào giục-giã hai vị thủ-lãnh lên đường . Lúc bấy gìờ
nhà cách-mạng sông Thu mới ra đứng trước mộ, chắp hai tay lại, cúi đầu

xuốn khấn-vái lâm-râm:
- Bữa nay, ngày hai mươi tháng tư năm đinh hợi, thần ghé lại đây trên con
đường về quê-quán. Hoàng-hậu có linh-thiêng, xin phò-hộ cho tổ-quốc được
mau thoát ra khỏi ách nô-lệ, dân-tộc Việt-nam có thể tránh khỏi cái họa diệt
vong.
Rồi ba người âm-thầm vượt sông Thu-bồn dưới ánh-sáng lờ-mờ của trăng
sao trong khi dân-chúng ở hai bên thôn xóm vẫn còn say-sưa trong giấc
ngủ.

Phong-thái của những bậc anh-hùng
Làng Thanh-hà, ở cách tỉnh-lỵ Hội-an chừng hai cây số, là một vùng nổi
tiếng về nghề hầm ngói. Trên con đường từ Vỉnh-điện ra tới bể, qua khỏi
cánh đồng La-qua rộng man-mác, qua khỏi mấy uông cát thâm-thấp, dọc
theo cái hói khá xinh đẹp, là những lò gạch khổng-lồ, cao chót vót, lợp bằng
tranh in hệt những tổ ong vỏ-vẻ nằm san-sát trên mặt đất. Phó-bảng
Nguyễn duy Hiệu đứng tần-ngần một hồi lâu trước những cái hỏa-lò rất quen
thuộc ấy, đưa mắt nhìn chăm-chú những khúc gỗ khô-khan, nặng-nề đương
cháy nghi-ngút trong đống lửa, chốc chốc lại phun ra ngoài trời những làn
khói đen nghịt, bao-phủ những căn nhà tranh thâm-thấp nằm chen-chúc
dưới chân đồi. Bất-giác nhà cách-mạng lão-thành sực nhớ đến những ngày
êm-đềm, vô-tư trong thời-kỳ thơ-ấu, khi chiến-tranh chưa bùng nổ, khi dânchúng còn hưởng sự thanh-bình, quê-hương đất nước có vẻ thi-vị, xinh-tươi
như một bức tranh thuỷ-mặc. Càng đi sâu vào quá-khứ, ông càng liên-tưởng
đến những buổi học ôn ở tại trường Hà-lộc. Những lời khiển-trách dịu-dàng,
nhã-nhặn của vị tôn-sư, hình ảnh cử-nhơn Lê tấn Toán cứ theo thời-gian mà
sống lại, oai-nghi, lẫm-liệt, rồi lại tan đi, nhường chỗ cho hình ảnh những
cuộc thảo-luận sôi-nổi ở trên giòng sông, những lúc ngâm-hoa vịnh-nguyệt
với chúng bạn. Thưở xưa, mỗi lần bãi học, ông lại rủ một vài người tâm-giao
ra ngồi chơi trên bờ hói, bàn-luận đến những vị anh-hùng, liệt-nữ, những
văn-nhân thi-sĩ vùng sông Thu. Chính lúc bây giờ, những âm-điệu thâmtrầm, uyển-chuyển trong bài "Quá giang" của tổng-đốc Hoàng-Diệu lại theo
gió bay về, neo thuyền mãi ở trong không-gian, âm-vang lờn-vờn trên chòm
cây, bụi cỏ, từng chữ một rung động vào tâm:
Quá bước tầm phương bổng tới đây,
Khen cho con tạo khéo trưng-bày.
Sông e biển cạn, bù thêm nước,
Núi sợ trời nghiêng, đở lấy mây.
Rạc rạc sóng cồn che mặt đất,
Ào ào gió cuốn thổi rừng cây.

`

Nửa về, nửa ở, lòng chưa quyết,
Ngán nỗi trời hôm đã xế tây.

Nhà cách-mạng đọc đi đọc lại lẩm-nhẩm trong trí hai câu kết của bài đườngthi, vì tâm-sự của người xưa khi chuẩn-bị sang sông cũng có nhiều chỗ
thích-hợp với hoàn-cảnh của mình. Một khi đã qua khỏi xóm lò gạch, ông rẽ
về phía bên trái, theo một con đường hẽm chạy ngoằn-ngoèo ở giữa những
căn nhà tranh lúp-xúp, băng qua một vài nông cát, có dương-liểu mọc sumsê, cuối cùng mới dừng bước ở ngoài một cái cỗng vôi có nhiều chà gai làm
chướng-ngại-vật. Ông nhìn vào trong ngôi vườn bỏ hoang, ngậm-ngùi thổnthức trong giây-lát. Dẹp ngay những mối xúc-động trong lòng, ông quay lại
nói với cử-nhơn Phan bá Phiến còn đứng tỉnh ruội ở đằng sau như một photượng:
- Chúng nó đã thiêu-hủy tất cả sự-nghiệp của tiên-nghiêm tôi để lại!
Tỏ bày hết nỗi-niềm của mình, ông mạnh bạo đẩy mấy gốc tre ra một bên,
trèo thêm một vài bậc tam-cấp, đi thẳng vào cái sân lát gạch có rêu xanh
mọc lún-phún nhiều nơi. Những cây hòe, cây bông bụt, cây tường-vi đương
tiếp tục nở hoa ở một góc. Hai nhà cách-mạng đi dạo một hồi chung quanh
mấy cái nền nhà bỏ trống, xem xét lại những cây mít, cây xoài thâm-niên
còn đứng trơ-vơ với thời-gian, bày lên ở trên cao vút những cành khô đenđủi, dấu vết của một cơn hỏa-hoạn ác-liệt. Ở bên cạnh ngôi vườn hoang-phế
có một ngôi vườn khác nhỏ hẹp, với một cái lều tồi-tàn, xiêu vẹo. Nghe tiếng
động, một người nông-dân với nét mặt tê-tái, dáng-điệu bơ-phờ, vội-vã chạy
sang, nhìn hai người khách trong nháy mắt, rồi không cầm được nổi ngạcnhiên, liền chạy vụt về phía phó-bảng Nguyễn duy Hiệu mà nói hơi lớn:
- Ủa, chú đã về!
Nhà cách-mạng đưa tay lên để ra dấu cho người bà con mình nói khẽ xuống
một chút, rồi hỏi tiếp
- Mấy lúc nay vợ chồng anh làm ăn ra sao ?
Người nông-dân lắc đầu uể-oải, buồn-bã trả-lời :
- Không ra chi hết chú ạ, tụi Pháp, tụi quan-trường kéo tới đốt nhà, bắn phá
tứ tung. Chúng nó còn doạ-dầm, khủng-bố gia-đình chúng tôi nữa là khác.
Từ khi ông bên nhà quá-cố, chú đi vắng lên miền thượng-du, vợ con tôi hết
chỗ nương-tựa, tình-thế càng ngày càng quẩn-bách. Mấy đứa con nhỏ dại đã
theo mẹ nó mà qua đời hết trơn hết trọi, tôi còn sống-sót dây-dưa, muốn
kêu trời về bắt tôi chết theo vợ con cũng không được
Người nông-dân vừa kể-lể, vừa để hai giòng nước mắt chảy ra ràn-rụa. Phóbảng Nguyền duy Hiệu khuyên y nên dẹp ngay những nỗi uất-ức trong lòng,
nên nói hết sức khẽ cho hàng xóm không nghe-ngóng được, đoạn mới dò hỏi
đến gia-đình của mình. Người nông-dân im-lặng một chặp lâu như để dằn lại
nỗi buồn và hồi-tưởng lại những kỹ-niệm xa-xăm mà thới-gian đã làm cho
phai lạt rồi nói vừa đủ nghe:
- Bà Mai thị Liều, chánh-thất của chú với chín con; bà hầu, với một con, đều
bị xiềng-xích và bị giải vào Quảng-ngãi để thuộc quyền ông Nguyễn Thân

xét-xử. Từ ấy đến nay họ bị giam-giữ một cách nghiêm-nhặt, cho nên không
thể nào biết tin-tức được.
Trình-bày xong, người nông-dân thở một hơi thật dài kết-luận :
- Gia-biến! ông bà ngày trước có làm gì đâu, mà đến nay con cháu phải lầmthan như thế.
Rồi y lảo-đảo tiến về phía một cái miễu còn bỏ sót lại ở trong một góc vườn,
vén tấm mành ngũ-sắc lên, chỉ mấy tấm bài-vị sắp đặt ngổn-ngang ở trên
bệ mà khóc. Lúc bấy giờ mặt trăng đã nghiêng hẳn về phương tây. Trong
thôn xóm một vài con gà thấy ánh-sáng trăng tưởng là bình-minh ló dạng,
vội-vàng đập cánh thi nhau gáy thất thanh. Phó-bảng Nguyền duy Hiệu giục
người bà con hướng-dẫn mình đi ra thăm ngôi mả của thân-phụ.
Một khi tới nơi, ông cúi sát xuống mặt đất, kính-cẩn lạy bốn lạy để trả nợ
sinh-thành, xong cùng với cử-nhơn Phan bá Phiến băng cánh đồng đi về
miền duyên-hải. Hai người lặn-lội nhiều ngày trong làng Hà-my, ngay trên
bờ bể, lẩn-lút trong nhà đồng-chí hay cải-trang làm ngư-phủ, cho thuyền
trôi-nổi lênh-đênh trên giòng sông Đế-võng. Có một hôm, cử-nhơn Phan bá
Phiến thôi-thúc ra đi, vì tình-hình càng ngày càng khẩn-cấp. Một mặt lệnh
tầm-nã đã loan-báo khắp nơi, mặt khác, bọn thám-tử của viên tuần-vũ
Quảng-nam, bọn lính sơn-phòng của Nguyễn-Thân cứ về tận những vùng
thôn-quê hẻo-lánh để rình-mò, khám-xét và uy-hiếp tinh-thần dân-chúng.
Trong những giây-phút ấy, phó-bảng Nguyền duy Hiệu vẫn bình-tĩnh trả-lời
một cách tự-nhiên:
- Tôi cũng muốn di-chuyển đến một nơi khác xa-lạ, kín-đáo hơn, nhưng hiện
nay còn hai công việc cũng khá quan-trọng tôi muốn chu-toàn. Trước hết tôi
phải chờ cho tới húy-nhật của thầy học chúng ta là cử-nhơn Lê tấn Toán ở tại
làng Hà-lộc, vì chúng ta không thể nào vong-ân bội-nghĩa đối với một bậc
tôn-sư. Thứ nữa tôi đã hứa gặp mặt một vài đồng-chí ngay tại đây; nhiênhậu, chúng ta mới có thể có một thái-độ dứt-khoát, còn bây giờ thì tiến thối
đều lưỡng-nan cả. Thời-gian bay qua vùn-vụt đối với những kẻ bàng-quan,
nhưng cũng dài ngàn thu đối với những người trong cuộc. Các đảng-viên
ngày trước thì trốn-tránh nhiệm-vụ, không dám lui tới. Mãi tới phút cuối
cùng, mới thấy tú-tài Lý thừa Trạch, tức là đội Sơn, ở làng Minh-hương phủ
Điện-bàn và thương-biện Phạm trọng Thảng ở làng An-tây huyện Quế-sơn
mạo-hiểm về tập-họp cấp-tốc trong lúc ban đêm. Tú-tài Lý thừa Trạch nói :
- Tôi đã thuê xong một chiếc ghe mành ở Hội-an và sẽ chọn những người
tín-cẩn để lèo-lái. Xin chủ-súy cùng chúng tôi đi trở về thị-xã cho gấp để tiện
việc xuất-ngoại, còn mãi nấn-ná ở lại chốn nầy, thì không thể nào lọt ra
ngoài trùng-vi của địch.
Phó-bảng Nguyền duy Hiệu suy-nghĩ một hồi lâu rồi trả-lời với một giọng
rắn-rỏi:
- Bỏ trốn là một điều hèn-nhát, không xứng-đáng với một người quân-tử.
Tú-tài Lý thừa Trạch thưa lại:
- Đành vậy, nhưng lần này chủ-súy chỉ đi lánh mặt môt thời-gian để mưu-đồ
đại-sự về sau. Như vậy chúng ta vẫn theo đúng tôn-chỉ của Nho-giáo và

không có điều gì phải thắc-mắc đối với dân-chúng.
Nghe câu ấy, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu nhìn cử-nhơn Phan bá Phiến ngồi
điềm-nhiên ở một bên, mĩm cười và nói:
- Quan-án nghĩ sao thì nghĩ, riêng về phần tôi, tôi thấy bỏ các đồng-chí, xa
rời cơ-sở để tìm chỗ yên thân, ở bên Trung-hoa hay bên Hương-cảng, dẫu
cho tạm-thời đi nữa, cũng là đắc tội với tiên-triều, với tổ-quốc. Tôi sẵn-sàng
hy-sinh để chịu tội với các vị tiên-liệt.
Cuộc gặp mặt chớp-nhoáng phải chấm-dứt ngay, ai nấy cũng phải ngậmngùi trong giờ lâm-biệt.
Rạng ngày mai, hai nhà lãnh-tụ Cần-vương lại cải-trang, chờ lúc dân-chúng
đi hết ra khơi, kẻ đi nhặt sài-hồ về bán lại cho các tiệm thuốc bắc, người bơi
mũng đi câu tôm cá, họ mới dám cùng nhau tiến về làng Hà-lộc. Tới nơi,
thấy cảnh vật thay đổi rất nhiều sau ba năm xa cách, phó-bảng Nguyễn duy
Hiệu lên tiếng gọi cửa. Người con trưởng-nam mặc áo-chế đã nhùng-nhục
chạy ra đón tiếp, không khỏi ngạc-nhiên vì cuộc gặp-gỡ:
- Thầy tôi đã vãng từ năm ngoái khi bị tỉnh đòi vào Vĩnh-điện. Trong thờigian còn sống, thầy tôi thường nhắc đến chú luôn và không giờ phút nào là
không cầu-nguyện cho Nghĩa-hội được thắng-lợi.
Nói chưa dứt lời, không thể dằn được mối cảm-xúc, y lấy vạt áo tang ra lau
nước mắt chảy ràn-rụa trên hai gò má. Mấy đứa cháu nhỏ đứng nhìn khách
trò-chuyện, thấy vậy cũng bùi-ngùi bỏ đi lánh xuống dưới bếp. Phó-bảng
Nguyễn duy Hiệu đi về phía bàn thờ, chỗ rất quen thuộc ngày trước, lấy một
thẻ hương, bật diêm châm vào cho cháy ngùn-ngụt, cắm vào trong cái lư
đồng ở trên châu-án. Ông cúi sát xuống mặt đất, kính-cẩn lạy bốn cái, xá ba
cái, y hệt như cách đó không bao lâu, ông đã làm trước ngôi mộ song-thân,
một lần cuối cùng trong những giờ phút quyết-liệt. Cũng chỉ từng ấy cử-chỉ,
từng ấy lời tâm-niệm, nét mặt bao giờ cũng rắn-rỏi, cương-nghị, không mảymay để lộ ra bên ngoài một niềm xót thương, một vẻ đau-đớn. Người ta chỉ
thâu-nhận được mấy câu phân-trần ngắn-ngủi mà nhà chí-sĩ Cần-vương đã
thốt ra trong giờ ly-biệt:
- Tôi muốn chờ tới ngày húy-nhật để về lạy bàn thờ và trả nợ sách đèn cho
thầy, nhưng hiện nay tình-thế không cho phép.
Rồi phó-bảng Nguyền duy Hiệu vội-vả lên đường. Một khi ra ngoài cổng, ông
quay lại nói khẽ với cử-nhơn Phan bá Phiến:
- Bây giờ ta đã trút được hai gánh nặng ở trên vai, chỉ còn lo trả nợ cho tổquốc. Ta phải theo bờ bể đi ra núi Ngũ-hành-sơn, luôn tiện viếng mộ quan
ngự-sử Huỳnh bá Chánh, rồi nhiên-hậu, ta sẽ bàn đến những công việc phải
làm.
Cử-nhơn Phan bá Phiến gật đầu, cùng với chủ-súy đi băng qua một cánh
rừng thông có nhiều bụi cỏ gấu mọc lởm-chởm dưới chân. Vài đứa con nít đi
nhặc lá vàng đứng nhìn ngơ-ngác. Chẳng bao lâu họ đã trông thấy bể Tháibình-dương bao-la, xanh thẳm với những làn mây trắng nhẹ-nhàng ở trên
quần-đảo Chiêm-thành. Hai người cứ dọc theo vùng duyên-hải mà đi về
hướng bắc, men theo con đường mòn trên bãi cát, vừa đúng ngọ họ tới làng

Khái-đông, bên cạnh dãy núi Ngũ-hành-sơn. Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu vào
ẩn núp trong một cái động, chờ lúc mặt trời gần lặng, vắng người, mới trèo
lên Vọng-hải-đài ngồi xem phong-cảnh. Chim chóc từ những thôn xóm
chung quanh đã rủ nhau bay về tổ trong hang đá, thi nhau kêu ríu-rít. Chùa
Non-nước tĩnh-mịch, mấy tiếng chuông thanh-tao, huyền-ảo theo chiều gió
vang lên, mỗi lúc mỗi nhỏ dần rồi rơi hẳn vào chốn hư-vô man-mác. Nhà
lảnh-tụ Cần-vưong nhìn khắp cảnh-vật một hồi lâu và trong giây-lát, sực nhớ
đến hai câu thơ của Trương đăng Quế, một nhân-vật trong triều Tự-Đức, đã
sáng-tác trên con đường ra Huế nhậm-chức, khi vừa mới đến Hải-vân quan:
Thức mục đông-minh duy hữu hãi,
Hồi đầu nam lãnh, cánh vô sơn.
Phó-bảng Nguyền duy Hiệu quay mặt về phía cử-nhơn Phan bá Phiến ngậmngùi, thổn-thức mà nói:
- Cần-vương ở miền nam, nhất là ở ba tỉnh Nam-Ngãi-Định thì ông và tôi
thật cầm đầu. Tôi liệu chừng phong-trào ở Thanh-Nghệ-Tịnh, ở Bắc-Việt
cũng sẽ thất-bại, binh-bị sẽ phải tan-rã. Không sớm thì muộn tất cả sĩ-phu
cần-vương trong ba tỉnh ắt bị người Pháp bắt giết hết. Việc đã không thể làm
thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng hai chúng ta cùng hy-sinh một lúc là vô-ích.
Vậy ông nên chết trước thì hơn để đền nợ cho tổ-quốc. Còn tôi, tôi phải nấnná một thời-gian để hoàn-thành nhiệm-vụ của một người thủ-lãnh, nhiênhậu tôi sẽ noi theo gót ông mà cùng về nơi chín-suối. Tôi sẽ giải-tán Nghĩahội và sẽ đem thân cho Pháp bắt. Một khi ra trước tòa-án, tôi sẽ tìm lời giảithoát cho các đồng-chí. Một mình tôi chết thì không đáng tiếc, nhưng còn
người sống thì Nghĩa-hội sẽ còn tồn-tại. Nếu ngày sau có kẻ noi theo cái chíhướng của ta mà thành-công tức là ta còn sống đó.
Cử-nhơn Phan bá Phiến bằng lòng ngay, khẳng-khái đứng dậy, lấy bộ triềuphục ra mặt vào, mang đai, đội mão, quay về Trường-an mà lạy nhà vua
năm lạy, rồi quay về phía phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, kính cẩn lạy mà nói:
- Thôi ông hãy gắng-sức ở lại, tôi danh-vị thấp hơn, cho tôi xin đi trước.
Nói xong cử-nhơn Phan bá Phiến liền mở chiếc khăn gói, lấy ra một cái túi
thuốc độc đã trữ sẵn từ trước. Như phần đông các chiến-sĩ Cần-vương, ông
có chí phò vua, chống Pháp cho đến lúc chết mới thôi. Ông chưa kịp nhắm
liều thuốc độc chứa đầy chính-khí, thì phó-bảng Nguyền duy Hiệu đã vộivàng chạy tới, cầm lấy tay đở lên thật cao mà nói:
- Khoan đã ! ông là người có công với Nghĩa-hội hơn tôi nhiều lắm, xin mời
ông ngồi lên cho tôi lạy sống ông năm lạy, còn hơn là ngày sau đứng trước
bàn thờ mà lạy thần-chủ.
Cử-nhơn Phan bá Phiến lắc đầu, chắp hai tay lại mà vái thật nhanh, rồi luôn
tiện bưng lấy gói thuốc, bỏ vào miệng một cách thản-nhiên mà nhắm mắt.
Bây giờ là hạ-tuần tháng tư năm đinh-hợi. Phó-bảng Nguyền duy Hiệu đứng
nhìn người bạn rảy-rụa một hồi lâu cho tới khi thân-thể tứ-chi đã lạnh ngắt,
quả tim đã ngừng đập hẳn, mới từ từ hạ-sơn, đi tìm một cái nhà tranh ở dưới

chân núi để báo:
- Tôi là hường-lô Nguyễn duy Hiệu, người cầm đầu Nghĩa-hội, mấy lâu nay bị
chính-phủ Nam-triều ra lệnh tầm-nã. Tôi có một đồng-chí nữa vừa mới tựvận ở trên Vọng-hải-đài. Xin anh đi trình công việc nầy với nhà chức-trách
cho tôi và cứ trói tôi dẫn tới tỉnh-đường mà lảnh-thưởng.
Người nông-dân sợ tái mặt, cúi đầu xuống sát đất, lạy chí-tử mà nói :
- Tôi có nghèo cực thì tôi chịu, chớ không bao giờ tôi có thể làm việc ấy. Xin
ngài tạm-trú với tôi một đêm, ngày mai tôi sẽ có diệu-kế.
Vừa nói xong, người nông-dân ra sập chiếc mành, gài then cho thật kín, rồi
xuống bếp thổi lửa nấu cơm để khoãn-đãi vị qúi-khách.
Trong khi ấy, nghe tiếng động, một người hàng xóm, cũng là một nông-dân
có biết chữ, chuyên về nghề thợ đá, rón-rén chạy sang, nhìn qua khe phên
nứa, hiểu biết hết công việc, liền trở về thu-xếp đồ đạc, dặn-dò vợ con, rồi
tức-tốc chạy lên nha báo với quan huyện sở tại. Rạng ngày mai, một mặt,
nhà chức-trách tới chùa Non-nước khám-xét tử-thi, lập ngay biên-bản, mặt
khác viên tuần-vũ Quảng-nam phái lính tới bao-vây làng Quán-cái khắp bốn
mặt. Lúc bấy giờ phó-bảng Nguyễn duy Hiệu đã từ-giã người nông-dân và
trèo lên hòn Mộc, một trong năm hòn núi Ngũ-hành, nằm nghỉ trong một cái
động. Lính Nam-triều tìm thấy, hô-hoán lên và chạy tới hỏi:
- Ông có phải là phản-tặc Nguyễn duy Hiệu hay không?
Vị thủ-lãnh Cần-vương gật đầu một cách thong-thả nói:
- Chính tôi là thủ-lãnh Nghĩa-hội, các anh cứ bắt tôi mà đem nộp cho nhà
chức-trách.
Bọn lính Nam-triều lấy dây dừa trói xắp-ké bị can mà giải về tỉnh-lỵ.
Sau đấy hai hôm, Nguyễn Thân từ Quảng-ngãi lên đường ra Vỉnh-điện ngay
và hạ lệnh cho viên tuần-vũ sở tại bỏ nhà chí-sĩ Cần-vương trong một cái củi
heo, rồi đem biểu-diễn khắp mọi nơi, từ thành-thị cho đến những miền thônquê hẻo-lánh.
Đoàn quân áp tải theo con đường quốc-lộ, ra Cẩm-lệ lên chợ Túy-loan, trở
vào Ái-nghĩa, và băng qua miền Chín-xã sông-con. Thỉnh-thoảng họ lại dừng
bước tại những nơi tấu-tập để cho dân-chúng có thể mục-kích tường-tận. Cụ
Sơn-tẩu Đỗ đăng Tuyển ở làng Ô-gia, lúc ấy mới có mười tám tuổi, trông
thấy nhà cách-mạng Cần-vương, liền nắm tay lại vỗ ngực thật mạnh mà nói
với quần-chúng:
- Tôi thề sẽ báo-thù cho đến lúc chết.
Liền khi ấy, ông trở về nhà, lấy mã-tiền thạch-tín bỏ sẵn vào trong một cái
túi áo, và đi liên-lạc với các đồng-chí để tiếp-tục cuộc tranh-đấu.
Ở làng Phú-thuận, thuộc phủ Duy-xuyên, cử-nhơn Nguyễn tử Thảng, nguyên
kiễm-lý hạ-du trong Nghĩa-hội, vẫn còn nằm mê-man trên giường bệnh. Từ
ngày bị cảm nặng ở vùng suối Nóng, hạt Quế-sơn, phải thuê người võng về
quê-hương, bệnh tình của ông không hề thuyên-giảm. Có nhiều đêm ông
nằm chiêm-bao, thấy phó-bảng Nguyễn duy Hiệu thân-hành đến thăm viếng
và hai người trò chuyện với nhau một cách thân-mật. Bữa nay ông vừa mới
trải qua một cơn sốt trầm-trọng, nghe tín chủ-soái bị bắt, nhốt vào trong

một chiếc cũi đem đi khắp nơi để trấn-tỉnh dân-chúng, ông trợn mắt, thở ra
một cái rồi cấm-khẩu mà chết không kịp chạy chữa.
Chính trong lúc ấy, đoàn quan quân, kèn, trống thính la đi trước, vẫn theo
truông Phường-ranh vào chợ Trung-phước, vượt qua đèo Le, dừng lại một
đêm tại chợ Việt-an, rồi theo đường núi vào làng Phú-lâm. Nghe tin chủ-súy
bị bắt, tú-tài Lý thừa Trạch, tức Đội-Sơn cùng với một vài đồng-chí ra đứng
chực ở bên đường cho tới khi chiếc cũi đi qua, ứa nước mắt dầm-dề cả hai
vạt áo, mới chịu trở về. Từ đấy, ông cho dời tất cả vợ con vào miền sơn-cước
để cho khỏi bị quân Pháp hành-hạ. Khi có lệnh đầu-thú, ông vẫn một mực
phản-đối mà nói :
- Anh-hùng làm việc, không quay đầu bao giờ.
Ông trốn mãi trong núi Trà-cai, thuộc về huyện Tiên-phước, sống ẩn-dật cho
tới khi chết.
Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu phải tiếp-tục cuộc hành-trình, theo gót giày của
quân-thù, theo các điệu nhạc bát-âm của các quan sở-tại. Ra tới chợ Mới,
Cẩm-khê, thuộc phủ Tam-kỳ, đoàn áp-tải dừng chân một vài phút để nghỉ
chân. Lúc bấy giờ một số đảng viên đương vào ra ngôi nhà quan tế-tửu
Nguyễn đình Tựu ở làng Phú-thị, cách đấy chừng vài ba cây số. Họ là những
kẻ thấy cùng đường phải ra đầu-thú qua sự trung-gian của một vị khoa-bảng
ở trong tỉnh. Nghe tin chủ-súy bị bắt và bị dẫn đi trình-diện cho dân-chúng
họ chạy ra để nhìn mặt một lần cuối cùng. Gặp nhau trở lại ở bên đường sau
nhiều ngày xa cách, họ lặng đi trong đau buồn. Tất cả những kỷ-niệm xa
xưa của một thời-kỳ đấu-tranh oanh-liệt lại theo cơ-duyên mà hiện về trong
tâm-trí. Nhưng họ phải bó tay mà chịu, vì quân-thù trang-bị vũ-khí tối-tân,
vũ-khí Việt-nam lại quá thô-sơ, lạc-hậu. Ai nấy nhìn vị thủ-lãnh ngồi tỉnhruội ở trong lồng mà ngậm-ngùi thương-xót. Phó-bảng Nguyễn duy Hiệu
cũng cảm-xúc mãnh-liệt. Biết rằng một lát nữa đoàn áp-tải sẽ lên đường và
mình phải vĩnh-biệt các đồng-chí thân-mến, ông liền xé vạt áo, cắn đầu
ngón tay, lấy máu thấm vào cán bút lông rồi viết thoăn-thoắt một bài thơ
"cảm-tác" như sau :
Tây Nam vô-địch xích đồng tri,
Tảo cập kim thời thượng khả vi,
Nhược sử giang-phong vô ảo viện;
Hà nan chung đỉnh thác cường di.
Hàn sơn kỷ đắc cô tùng kỉnh,
Đại hạ an năng nhất mộc chi.
Hảo bả đơn tâm triều liệt thánh;
Trung thu minh nguyệt ban ngô qui.
Viết xong, phó-bảng Nguyễn duy Hiệu cầm tấm vải ném ra ngoài đường vào
chỗ có nhiều người tụ-tập để tiễn-biệt. Một chiến-sĩ cần-vương nhặt lấy bài
thơ đem phổ-biến ra trong dân-chúng. Vị thủ-lãnh Nghĩa-hội phải bị áp-tải

về tỉnh-lỵ Quảng-nam, tại đây người con trai của ông đã bị bắt được nhốt
chung vào trong củi. Đoàn quan quân tiếp-tục cuộc hành-trình, đưa chiếc củi
lịch-sử từ Vĩnh-điện cho tới Thuận-hóa, trên con đường thiên-lý dài dằngdặc.

Đoạn kết của một bậc anh-hùng
Thời bây giờ, giòng Hương-giang đã mất đi vẻ êm-đềm, thi-vị. Triều-đại vua
Tự-Đức và Hàm-Nghi, thành-phố Huế đương vang rộn dưới gót giày của các
vị tướng-lãnh, dưới bàn chân của nhiều thứ binh-chủng. Lục-quân với những
cái gươm cái giáo sáng quắc, những khẩu súng thần-công nặng-nề, chậmchạp, những bộ triều-phục kềnh-càng, yếu đuối. Thủy-binh với những mái
chèo nhịp-nhàng, uyển-chuyển, những chiến-thuyền với hàng trăm thủy-thủ
ngồi sắp hàng dài hai bên khoang. Sớm cũng như chiều, những chiếc xuồng
nho nhỏ lướt sóng để vận tải hàng quà bánh hoặc luơng-thực cần-thiết cho
đám quân-nhân. Thỉnh-thoảng chen lẫn vào những giang-đỉnh cổ-truyền, là
một vài chiếc thuyền rồng xa-hoa đương trôi nhanh theo làn gió, mang theo
những vị công-chúa yêu-kiều diễm-lệ.
Hai bên bờ sông, không còn bóng dáng của những ông hoàng-thân phonglưu, si-tình hay theo chọc-ghẹo những cô gái xinh xinh bắt gặp ở hai bên
đường. Bến Thương-bạc cũng vắng đi những bậc công-tử ăn dưng ngồi rồi,
mỗi ngày tụ-tập để ngâm thơ, vịnh cảnh, làm nên những câu thơ, câu hò
bất-hủ .Thời-đại bây-giờ là thời-đại chiến-tranh, tác-phong bây-giờ là tácphong thượng-võ. Tuy ở trong thành-nội có bày ra viện Tập-hiền, tuy ở miền
Vỹ-dạ, văn-nhân thi-sĩ thỉnh-thoảng có gặp nhau để xướng-họa, tuy Mạc-vân
thi-xã của hai ngài Tùng-Thiện, Tuy-Lý có trở nên nổi tiếng trên toàn quốc,
nhưng ở khắp đâu đâu trong kinh-đô, người ta cũng luyện-tập võ-nghệ, cũng
rèn đúc khí-giới để chiến-đấu với quân-thù. Dọc theo hai bờ sông Hươnggiang, không có chỗ nào là không có những trại thủy-quân lợp tranh, nằm
san-sát với nhau. Trên mặt nước, những nhà thủy-tạ, có đôi khi là những
câu-lạc-bộ cho văn võ bá quan, nhưng cũng có đôi khi dùng làm biệt-thự cho
các vị thủy-quân đô-đốc. Những ngôi nhà nầy đã bị người Pháp đã đốt cháy
để lấy ánh-sáng chiếu vào thành-nội trong nhiều trận giao-chiến. Du-khách
có dịp viếng thăm thành-phố Huế, đứng nhìn giòng nước lờ đờ, trong giâylát, họ có thể ngậm-ngùi trước một triều-đại đã qua, luyến-tiếc cái vẻ cổkính còn bàn-bạc trên những cung-điện, những lăng-tẩm. Họ đâu có nghĩ tới
những tấn-tuồng bi-thảm, những cảnh-sắc huy-hoàng, những trang-sử oainghiêm, hùng-tráng đã diễn ra trong thời kỳ vàng son xa xưa ấy.
Vào thượng-tuần tháng tám năm đinh-hợi, trại Võ-lâm, trên bờ sông Hươnggiang, lại có vẻ xôn-xao, rộn-rịp hơn lúc thường. Dân-chúng kéo nhau tới
xem đông như kiến và vì không hiểu rõ việc gì, cứ bảo thầm với nhau " giặc !

giặc ! ". Nhiều người hiếu-kỳ chen-chúc vào tới trong võ-khố, bị hàng rào
lính thủy ngăn chận lại, phải tháo lui, gặp ai muốn hỏi thì đứng chống nạnh
mà nói ra vẻ thông-thạo:
- Cọp! cọp!
Quần-chúng nghe nói như vậy liền xông tới, bu kín-mít chung quanh diễngiả mà chất-vấn :
- Cọp thật đấy, lớn hay nhỏ thế hở anh ?
Một vài đứa con nít ra vẻ thức-thời lắm, cũng trèo lên một đống gỗ kê sát
bên tường, rướng chân lên mà nói leo một câu cho thỏa dạ :
- Cọp thật đấy các bà con ơi! một con vằn, một con vện "!
Có nhiều vị bô-lão, đứng nghe ngóng mà chưa hiểu rõ cớ-sự ra làm sao,liền
át tiếng bầy ranh con, mắng khẽ:
- Con nít biết chi việc triều-đình mà cũng xớn mày, xớn mặt lên ?
Trong khi ấy, một người lính giản, từ phía bên trong tòa nhà vừa mới mở
cổng bước ra, dân-chúng lại bỏ dở câu-chuyện, rủ nhau quay-quần chung
quanh người lính để tìm hiểu manh-mối. Nhưng vị quân-nhân nầy cũng
không biết gì hơn, chỉ nghe lóm câu chuyện nửa được, nửa mất từ cửa miệng
một người bạn đồng-sự, liền biạ-đặt một vụ vây cọp ở trên miền sơn-cước để
lừa dối đồng-bào và lánh đi chổ khác cho dễ-dàng hơn. Không ngần-ngại,
hắn liền nói:
- Cọp thật đầy! một con lớn, một con nhỏ.
Có người hỏi thật to:
- Chết hay sống thế hở anh ?
Người lính xua tay trả lời một cách cương-quyết:
- Còn sống mà lị! vây hội ở trên núi, làm sao mà chết được?
Sự thật thì bữa ấy, ở tại kinh-sư, không có voi, không có cọp như người ta
hay tưởng-tượng, ở các tỉnh lân-cận cũng không có một con ác-thú nào sập
hầm hay mắc bẫy. Chỉ có một vị anh-hùng cái-thế, một bậc công-thần
nguyên-luân, người đã châm ngọn đuốc cho phong-trào cần-vương, chống
Pháp cứu nước ở Việt-nam, phải lọt vào nanh-vuốt của bọn quan-lại bán
nước, phải sa vào lưới sắt của bọn thực-dân. Sự thật là như vậy!
Sau khi bị bắt tại Ngũ-hành-sơn, phó-bảng Nguyền duy Hiệu bị nhốt trong
một cái cũi sắt với người con trai và cứ y như thế mà giải về Thuận-hoá. Cũi
dài ba thước tây, rộng hai thước. Người con trai vừa được mười lăm, mười
sáu tuổi. Vào tới kinh-đô, tù-nhân vẫn bị nhốt trong cũi sắt và được đưa vào
để trong trại Vỏ-lâm, làm cho dân-chúng phải một phen thắc-mắc.
Khâm-sứ Pháp ở Trung-việt là Louis Baille thương-lượng ngay với chính-phủ
Nam-triều và thành-lập một hội-đồng hình-quan để tra xét.
Cuộc thẩm-vấn diễn ra một cách dễ-dàng, mau chóng vì bị can lúc nào cũng
thản-nhiên, bình-tỉnh, khai-báo một cách hết sức rỏ-ràng, dứt -khoát. Hìnhbộ thượng-thơ Nguyễn Thuật muốn hồi-tị và đề-nghị nên đưa vụ này ra xétxử trước hội-đồng cơ-mật, vì bị can đã thăng tới hàm hồng-lô tự Khanh, mà
lại còn thuộc về hàng phiến-loạn đặc-biệt. Hai chính-phủ Nam-triều và Bảohộ đều thỏa-thuận như vậy.

Ngày mười ba tháng tám năm đinh-hợi, các vị đại-thần trong viện cơ-mật
mới hội họp đông đủ tại nhà Di-luân: người đại-diện cho Bảo-hộ là Khâm-sứ
Louis Baille và quan đốc-phủ-sứ Diệp văn Cương; đại-diện phía Nam-triều có
Lại-bộ thương-thư kiêm viện-trưởng cơ-mật Nguyễn trọng Hiệp, các vị
thượng-thơ Nguyễn Thuật, Hồ Lê, Tôn-thất Phan, quan tham-tá Nguyễn
Hoàng và phủ-thừa Tôn thất Bá. Đúng tám giờ sáng phiên tòa phải khaimạc. Trước đấy chừng vài khắc, chưởng-vệ Nguyền hữu Văn phải thân-hành
ra trại Vỏ-lâm để đưa bị can xuống thuyền, theo con sông Ngự-hà, đục
xuyên qua thành-nội mà tiến về ngã Lục-bộ. Chiếc thuyền vừa mới cập bến,
mấy lính áp-tải còn đương chuẩn-bị đưa bị can lên mặt đất, thình-lình một
cái dùi nhọn bằng sắt từ trong góc cũi văng ra thật nhanh, rơi một cách
nặng-nề xuống nước. Lúc bấy giờ ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên; trong
thâm-tâm, mọi người đều yên-trí rằng bị can đã có âm-mưu với bên ngoài
để thoát lìa cỏi đời trước giờ bị xét xử. Tuy vậy người ta cũng không có
quyền phán-đoán, bàn-luận phù-phiếm, vì từ trong pháp-đình, một hồi-trống
chầu đã vang lên, rầy-rà, thúc-giục. Mấy tên lính áp-tải chỉ biết thâu-nhặt
lấy tang-vật để trình lên thượng-cấp, rồi vội-vã lên đường.
Trong chốc lát, chiếc cũi lịch-sử đã lọt vào trong phòng hội-đồng chiếm hết
một vị-trí khá rộng. Bị can không được phép ra khỏi chuồng giam trong
trường-hợp nghiêm-trọng nầy, cứ ngồi im-lặng trên lá cót tre ở một góc cũi,
mình bận một cái áo the đen hơi nhàu-nhàu, đầu chít cái khăn nhiễu màu
đen còn nguyên-vẹn, hai chân xếp bằng gọn-gàng, tròn-trịa theo kiểu nhà
Phật, hai tay dựa trên một cái hộp cau trầu lát xa-cừ, đặt ngay bên cạnh.
Chốc chốc bị can lại dơ tay lên, phe-phẩy chiếc quạt giấy một vài cái như để
xua đuổi bớt làn không-khí nặng-nề, áp-bức trong phòng họp, rồi khoan-thai
nhìn quanh-quất với cặp mắt đen như củ tam-thất, long-lanh, bình-tỉnh. Bị
can trạc ngoại tứ-tuần, dung-mạo tuấn-tú uy-nghi, trán bích-lập, mũi diềuhâu. Ở góc bên kia, người con trai cũng ngồi theo kiểu ấy, thân-hình tiềutụy, mặt tái-mét, bơ-phờ vì những đêm thao-thức, những cơn mệt nhọc liêntiếp ở trên đường thiên-lý mà tuổi-tác, tính-tình không cho phép y chịu đựng
nỗi. Người thành-niên hiền-lành chất-phác ấy sẽ không phải tù-tội, mất đầu
vì một lẻ giản-dị là y không có chân trong Nghĩa-hội và không bao giờ thamdự các cuộc bạo-động tại miền sơn-cước. Tiểu-phủ-sứ Nguyễn Thân chỉ bắtbuộc y phải gia-nhập vào đoàn lính-tập sơn-phòng và phải vào lưu-trú vĩnhviễn tại Quảng-ngãi.
Lúc phiên tòa khai-mạc, tìm cách che-chở cho các đồng-chí trong Nghĩa-hội
đông tới chừng vài trăm người, bị can bình-tỉnh và với một giọng ôn-tồn rắnrỏi một mực khai rằng:
- Ở miền nam nầy, trong hàng ngũ sĩ-phu Nghĩa-hội, tôi là người khởi-xướng
thành-lập, tôi là thủ-lãnh chịu trách-nhiệm quyết-định mọi công-việc, là
người duy-nhất có quyết tâm khởi-nghĩa mà thôi. Những người khác từ
hoàng-giáp Phạm như Xương, tiến-sĩ Phạm Tuấn sấp xuống, đều là người
thừa-hành của tôi cả, bị tôi ép-buộc mà phải miễn-cưỡng vâng-lời, chớ tự
họ, họ không có ý gì khác. Nếu họ không nghe theo tôi, như trường-hợp tú-

tài Trần Thừa, thì sẽ có lưỡi gươm của tôi kề ngay tận cổ. Xin chém một
mình tôi, đừng nhọc lòng hỏi tội những hàng phụ-thuộc.
Nghe bị-can cung-khai như vậy, hình-bộ thượng-thư Nguyễn Thuật lật chồng
hồ-sơ ra xem một lần nữa, thấy bị-can thủy-chung vẫn giữ một lập-trường
duy-nhất, mặc dầu bị quan trên dỗ-dành, hay bị lính sơn-phòng tra-tấn một
cách tàn-nhẫn. Trên những tờ giấy trung màu la-ngà, những nét mực đen
của bị-can vẫn còn bày sờ sờ ra đấy: "Quảng-nam Nghĩa-hội duy Hiệu nhất
nhân tự Hiệu dĩ-hạ do Hiệu áp-bức”. Hình-bộ thượng-thư Nguyễn Thuật đọc
xong tất cả giấy tờ một lượt, lạnh mình và hỏi bị-can một lần chót:
- Ngài còn muốn khai điều gì nữa không ?
Bị can lắc đầu một cách thản-nhiên và sè chiếc quạt cầm sẵn trên tay ra
phe-phẩy một vài cái nhẹ-nhàng, khoan-thai.
Cuộc thẩm-vấn đã kết-thúc. Các vị đại-thần rủ nhau đi vào trong phòng kín
để luận tội. Chỉ có Khâm-sứ Louis Baille, đốc phủ-sứ Diệp văn Cương, phủthừa Tôn thất Bá không đi theo mà sang một phòng khác, ngồi mạn-đàm.
Câu chuyện quây quanh vấn-đề phiến-loạn. Khâm-sứ Louis Baille lấy ra một
cuốn sổ nhật-ký, lật nhanh một vài trang, đưa cho đốc-phủ-sứ Diệp văn
Cương xem :
Hồng-lô Nguyễn duy Hiệu bị bắt giữa Hội-an và Đà-nẳng. Người nầy còn trẻ
tuổi, học giỏi và có nghị-lực phi-thường. Sau khi vua Hàm Nghi chạy ra Tânsở, bị can khởi-nghĩa tại Quảng-nam, hoạt-động tại miền rừng núi, kết-hợp
các đồng-chí văn-thân thành một đảng cách-mạng duy-nhất có chủ-trương,
kế-hoạch hẳn-hoi và dần dần đã nổi tiếng ở trong dân-chúng, qui-tụ những
tỉnh phụ-thuộc gần thành một tiểu-quốc. Tính-tình nghiêm-nghị, trầm-lặng,
rắn-rỏi bị can đã hướng-dẫn quần-chúng chống lại triều-đình hiện tại và biến
phong-trào phiến-loạn ở Quảng-nam thành một cuộc khởi-nghĩa rộng lớn,
kéo dài từ biên giới Nam việt cho tới Hải-vân-quan. Chẳng bao lâu, bị can đã
gieo-rắt được tinh-thần ái-quốc, ý-chí quật-cường cho dân-chúng, đã thứctỉnh những khối-óc từ trước đến nay vẫn ngây-thơ, mộc-mạc. Bị can đã kíchthích xúi-giục phong-trào bài-ngoại. Sách lược của bị can cũng khá đơn-giản,
chỉ nhắm một mục-đích duy-nhất là tiêu-hao lực-lượng địch bằng lối du-kích
chiến. Vì vậy những toán quân viễn-chinh của Pháp phải bị quấy-rầy không
ngớt, không có đêm nào là các vị-tướng lục-lâm không tới khiêu-khích một
vị-trí nầy, tấn-công một đồn-lũy khác, rồi bỏ trốn tức-khắc để tránh những
cuộc truy đuổi. Nếu không nhờ tới sự hợp-tác của tiểu-phủ-sứ Nguyễn Thân,
một vị tướng-lãnh cực-kỳ thông-minh, đã ghi được nhiều thành-tích vẻ-vang
trong cuộc chinh-phục xứ Quảng-nam, chính-phủ bảo-hộ còn phải chịu nhiều
sự thảm-họa hơn nữa. Sự đầu hàng của bị can tại núi Ngũ-hành-sơn là một
việc bất-đắc-dĩ. Trong thâm-tâm tất cả mọi thành-phần dân-chúng từ các vị
quan-lại có trọng-trách trong triều-đình đến các hạng tráng-đinh cùng vô sở
xuất, ai nấy cũng mến-phục cái lòng khẳng-khái, cái tính cương-nghị của bị
can. Do đó những kẻ có thẩm-quyền trong vụ án-tiết nầy, cũng không thể
nào có một sự phán-đoán chính-xác, hợp-tình hợp-lý để có thể tránh khỏi
những lời thanh-nghị của hàng trí-thức, những dư-luận của quần-chúng

trong nhiều thế-kỷ trở về sau. Nói cho thành-thật, bị can không thể nào
được miền-tố, được ân-xá, được áp-dụng trường-hợp giãm-khinh hay là
hưởng một sự khoan-hồng nào khác của chính-phủ. Bị can đã chồng-chất
nhiều sự phá-phách, nhiều sự chém-giết ở trên vai rồi. Chính theo mệnhlệnh của bị can mà nhiều tín-đồ công-giáo đã bị sát-hại tàn-nhẩn tại Bìnhkiều, tại Tân-an, tại Phú-bình, tại Trà-kiệu, và nhiều nơi khác nữa. Chính
theo mệnh-lệnh của bị can mà nhiều bậc văn-thân có uy-tín trong dânchúng phải bị giam-giữ tại nhà lao-xá Nghĩa-hội ở Tân-tỉnh và bị thiêu-hủy
một cách hết sức thê-thảm. Chính theo mệnh-lệnh của bị-can mà đại-úy
công-binh Besson đã bị phục-kích tại làng Nam-quan, gần đèo Hải-vân với
nhiều tên lính tùy-tùng và bị hành-thích một cách hết-sức dã-man. Chỉ mỗi
một việc sau nầy cũng có thể gạt sự trắc-ẩn ra khỏi tấm lòng của một viên
sĩ-quan cai-trị Pháp.
Đốc-phủ-sứ Diệp văn Chương vừa đọc xong đoạn nhật-ký, thở dài một cái,
nhìn sang bên cạnh, thấy các vị đại-thần đã lục-tục kéo ra. Bây giờ hội-đồng
cơ-mật họp lại để tuyên-án. Thượng-thơ Hồ Lê đứng lên đọc bảng cáo-trạng
một cách dõng-dạc:
- Chiếu-chi vào năm giáp-tuất, Hường-lô Nguyễn duy Hiệu có ra Thuận-hóa
họp mặt với Tôn thất Thuyết, Nguyễn văn Tường, Nguyễn thiện Thuật, Phan
đình Phùng để âm-mưu chống lại chính-phủ Bảo-hộ.
Chiếu chi vào năm ât-dậu, sau ngày vua Hàm Nghi khởi loạn, bị can đã cùng
với tiến-sĩ Trần văn Dư ở Quảng-nam, cử-nhơn Lê trung Đình ở Quảng-ngãi,
cử-nhơn Mai xuân Thưởng ở Bình-định lập ra Nghĩa-hội, chiếm-đoạt tỉnh-lỵ,
tổ-chức chính-quyền, tạo thành nhiều thảm-họa ở trong dân-chúng.
Chiếu chi theo phong-tục và luân-lý Việt-nam thì sau khi thân-mẫu già đến
ngoại bát tuần bị bắt, bị giam-giữ và bị tra-tấn, bị can phải tự mình ra xuấtthú để chuộc tội cho những bậc sinh-thành. Việc này đã không xảy ra. Chiếu
chi, bị can, không những không cải-tà qui-chánh mà lại còn tìm cách chống
cự với triều-đình, tiếp-tục cuộc đấu-tranh với chính-phủ Bảo-hộ, làm cho
binh-sĩ phải nhọc lòng đi chinh-phạt, phải tốn nhiều xương máu. Chiếu-chi bị
can là một kẻ phản-loạn đã coi thường cái tư-cách của một vị công-thần, đã
làm mất cái thanh-danh của một nho-sĩ.
Vì những lẽ ấy, hội-đồng cơ-mật xử:
1.- Bị can phải bị tội trảm-quyết,
2.- Đầu phải chở về bêu lại tỉnh nhà,
3.- Thân mình phải bị chặc ra làm bốn mảnh để đem trưng-bày tại các ngả
chợ.
Nhờ có Khâm-sứ Louis Baille chính-thức can-thiệp, các vị đại-thần mới duyệt
lại khoản thứ ba nên việc phân thây mới bị bãi-bỏ. Chiều bữa ấy, lại-bộ
thượng-thư Nguyễn trọng Hiệp vào cung Càn-thành để yết-kiến vua ĐồngKhánh và dâng bản án lên cho Hoàng-thượng cứu-xét.
Nhà vua đọc xong lời phán-quyết, suy-nghĩ rồi nói:
- Đức Thế-tổ tiêu-diệt nhà Tây-sơn, sát-hại các vị tướng-lãnh: Trần quang
Diệu, Bùi thị Xuân, Nguyễn văn Thành, Đặng trần Thường một cách hết sức

tàn-nhẩn, mà đến nay con cháu nhà Nguyễn vẫn còn ở trên ngai vàng. Từ
ngày lên chấp-chánh Trẫm mới giết có một quan thượng-thư Phan đình Bình
mà thôi, nay phải thêm vào lý-lịch một nhân-vật thứ hai nữa để cho hậu-thế
khỏi có lời dị-nghị.
Đoạn nhà vua lấy một cái cán bút son, vạch một cái dấu tròn nhỏ xúi ở phía
dưới bản án, cái dấu rất quen thuộc quyết-định sự sống còn của dân-chúng.
Nhà vua trả tất cả hồ-sơ lại cho quan thượng-thư mà căn-dặn kỹ-lưỡng:
- Trẫm rất bằng-lòng và trông cậy nơi ngài để vụ tử-hình này được thi-hành
tức-khắc.
Thượng-thư Nguyễn trọng Hiệp phụng-mạng ra về.
Cách một ngày sau, vào lúc năm giờ sáng, bọn lính Vỏ-lâm vào thức bị can
dậy, và bưng sẵn ở trên tay một mâm cơm đầy những thức ăn khá sangtrọng. Biết giờ quyết-liệt đã đến,bị can thay quần áo, bịt khăn đen thật
chỉnh-tề và lấy số tử-vi ra xem. Sau đó, vào lúc tám giờ, lại có một vị hìnhquan, mặc triều-phục vào dừng bước trước cỗng trại và ra dấu cho binh-sĩ
khởi-hành. Mấy tên lính áp-tải đưa chiếc cũi xuống dưới bến, đặt vào khoang
thuyền đi ngược giòng lên cầu Bạch-hổ, theo con sông đào mà ra chợ Anhòa. Trên một chiếc thuyền hộ-tống, đi trước, có một tên lính cầm một tấm
gỗ sơn son thiếp vàng, chốc chốc hắn lấy đùi gõ thật mạnh vào cái thinh-la
treo ở bên cạnh rồi đọc lệnh xử trảm của nhà vua cho mọi người được biết.
Nghe có tiếng huyên-náo, dân-chúng chạy ra xem đen nghịt và đứng nhìn
ngơ-ngác. Chẳng bao lâu chiếc thuyền đã dừng lại, bọn lính áp-giải dẫn bị
can ra pháp-trường. Liền khi ấy, một lũ người đông-đảo tập họp lại trên bãi
cỏ tạo thành một bối-cảnh hết sức linh-hoạt. Ở phía giữa khoảnh đất trốngtrải tiếp-giáp ngay với con đường quốc-lộ, theo thủ-tục hướng-hành, người
ta có đào một cái huyệt khá sâu, lát dăm-bào, và trồng một cái cọc dài
chừng một thước tây. Cỏ dại ở hai bên miệng hầm đã được giẫy trơn tru
bóng láng như trong một ngày Tết. Trên mặt đất vừa mới dọn-dẹp, mấy tên
giáp-trưởng làng sở-tại còn rắc một lớp cát mịn-màng, trắng trẻo. Người ta
đã chuẩn-bị một cách tỉ-mỉ để đón tiếp hai vị đại-diện của chính-phủ trựctiếp chứng-kiến vụ tử-hình này. Họ đã thân-hành tới dự buổi lễ, ngồi chễmchệ trên hai con voi ngà cao lớn, đầu che lọng vàng, mình bận áo triều-phục.
Ở về phía bên trái, người ta đã bố-trí hai tên lính mặc áo dấu, một người cởi
một con ngựa kim, tay cầm một cái giáo dài, lưng đeo một chiếc ống vọi.
Không nhẫn-nại được, mấy con tuấn-mã, từng chặp, lại giẫm chân, xù lông
hí lên rộn-rã làm cho mấy tên lính giản khiêng thinh-la đứng ở bên cạnh và
phường nhạc bát âm, ngồi bệt ở dưới đất, cũng phải xôn-xao trong tấc dạ. Ở
về phía sau là nơi tiếp xúc với thôn xóm, người ta đã huy-động nhiều toán
lính khố xanh, kẻ mang súng trường, người đeo mã-tấu, để giữ-gìn trật-tự.
Họ còn đương tụ-họp chuyện trò với nhau, nhưng một lát nữa họ sẽ phântán để tạo-thành một tấm bình-phong vững chắc giữa hội-trường và dânchúng. Còn về phía trung-tâm, sát với miệng hầm người ta có đặt một cái
châu-án với một bộ bút-nghiên và năm bảy tờ giấy trắng. Mấy tên đao phủ
thủ đều bịt khăn đen, mang hài xám, mặc áo cổ y, và buộc ở giữa thân hình

một tấm vải điều màu sặc sỡ. Trên vạt đất mới mẻ, tròn trịa như một cái tán
mặt trăng, họ còn đi qua đi lại một cách tự do, y hệt những vị tử thần trước
giờ sát phạt, cầm sẵn ở trên tay một cái gươm thật dài, hình cong cong, mũi
nhọn hoắt. Bỗng chốc từ phương xa, một tiếng vọi nỗi lên, vang dậy khắp
nơi, rồi tắt dần trong không khí. Ở tại hội trường, mấy tên kỵ-mã cũng
hưởng ứng theo tiếng vọng xa xăm mà gọi lên dõng dạc, làm cho cử tọa phải
rụng rời, tê tái:
- Giờ trảm-quyết đã đến.
Lệnh truyền ra tất cả mọi người đều phải bận rộn: mấy vị hình quan phải lo
chỉnh đốn cân đai, mấy tên lính khố xanh phải lo chạy qua chạy lại lăng
xăng, mấy con voi ngà phải lo nguýt đui, mấy con ngựa kim phải lo nhảy
nhót, trống phải gióng, chiêng phải khua, phường nhạc bát âm phải lo cử bài
mật niệm. Đáng chú ý hơn hết là đoàn quân áp tải còn đứng chầu chực ở
bên đường quốc lộ, họ không có thể nghe điều gì, nói điều gì, thấy điều gì
hết trước khi bị can đã vào pháp trường. Hình như tên đao phủ thủ cũng có
những mối cảm xúc tương tợ, cho nên một khi nhận được lệnh thượng-cấp,
hắn liền tách rời các bạn đồng nghiệp, vội vàng chạy ra ngoài cỗng để hướng
dẫn bị can lên đoạn đầu đài.
Bây giờ hai nhân vật tiến bước song son trên lối cỏ mòn, giữa những điệu
nhạc bát âm buồn rầu, thảm đạm, những tiếng kêu vang, những lời nguyền
rủa của một lũ người huyên náo. Nhưng những lời thanh-nghị của sĩ phu, dư
luận của quần chúng bị trấn áp ngay, chỉ trong chốc lác an-ninh lại được vãn
hồi y như cũ. Mặc dầu bị nhốt lâu ngày trong một cái cũi chật hẹp, bị đối xử
tàn-tệ hơn những con súc-vật trong gánh hàng của một nhà thương-mại, bị
can vẫn ăn nói, cử-động một cách tự-nhiên, không mảy may tỏ vẻ mệt nhọc.
Vào tới trung tâm pháp trường, bị-can đứng dựa vào chiếc cọc tre, khoanthai nhìn đồng-bào một lần cuối cùng, rồi kín-đáo nhoẻn miệng cười. Chẳng
muốn để cho một kẻ tử-hình hưởng tự-do nhiều hơn nữa, tên đao-phủ-thủ
tiến lại gần, mở khuy áo của bị can, lật bâu xuống cho tới ngực, rồi nói khe
khẻ:
- Ngài có muốn trối-trăn điều gì hay không?
Bị can sực nhớ đến mấy nhà cách mạng tiền-bối, lên tới máy chém mà vẫn
còn múa bút làm thơ, không hề luyến-tiếc cuộc đời, không có một tí gì là sợ
sệt. Bị can cũng muốn noi theo cái truyền-thống hào-hùng, cái khí-phách
ngang-nhiên, siêu thoát ấy và trả lời:
- Tôi có vài câu tâm-sự, muốn bày tỏ cùng toàn-thể quốc-dân, nhưng lại
thiếu phương tiện.
Tên đao phủ thủ hiểu ý ngay, liền chạy đi tìm những thứ dụng cụ văn phòng
cần thiết, đem lại trao cho bị can và nói:
- Hiện nay chúng ta chỉ còn tối-đa là mười phút, xin ngài làm cho thật
nhanh, quẻo nữa tôi lại bị khiển trách.
Bị can lấy bút mực ra, mĩm cười nhẹ nhẹ lần thứ hai như có một ý-tưởng vuitươi, hiền-hòa vừa mới chạy thoáng qua trong tâm-trí, rồi cuối xuống viết
một hơi bài "Tuyệt mệnh" như sau:

Cần-vương thế dữ bắc nam đồng,
Vô-nại khuôn tương lộ vị-thông.
Vạn-cổ can-thường vô ngụy tháo;
Bách-niên tâm sự hữu Quan Công
Thiên-thơ phận dĩ sơn-hà định;
Địa-thế sầu khan thảo-mộc cùng
Ký-ngữ phù trâm tư thế giả
Hưu-tương thành bại luận anh-hùng
Viết xong, bị can nhìn đi nhìn lại những giòng mực đen chạy ngoằn ngèo trên
tờ giấy trắng tinh-vi, sắc-sảo chẳng khác một tấm thiếp lan-đình ngày xưa
rồi đứng dậy nói với tên đao-phủ-thủ:
- Thôi! Tôi xin đi, ông hãy giúp cho tôi được yên-ổn.
Bị can chưa dứt lời thì một hồi trống-chầu đi song song với một hồi thinh-la
bỗng chốc nổi lên inh-ỏi. Tiếp theo đó, phường nhạc bát-âm cũng bắt đầu
hoạt-động trở lại, gieo vào hội-trường những âm điệu lạnh-lùng bi-đát. Tên
đao-phủ-thủ liền đưa bị can tới chiếc cọc tre, lấy dây buộc hai cánh tay lại,
rồi huơ chiếc gươm lên thật cao để lấy đà mà chém. Bị can trông thấy một
tia ánh-sáng đi qua thật nhanh ở trước mắt, mĩm cười một lần chót, rồi tắt
thở một cách vô-tư, bình-thản, nét mặt vẫn không thay-đổi, nước da vẫn
không tê-tái, y hệt như một kẻ lữ-hành khi lên đường trở về quê-quán. Bây
giờ là ngày rằm tháng tám năm đinh hợi.
Chiều bữa ấy, một chuyến xe lửa đặc-biệt khởi-hành từ Phú-xuân vào Đànẵng mang theo một cái đầu người còn tươi rói. Viên án-sát Quảng-nam
thân-hành ra đón nhận cái thủ cấp-ấy, đem về bêu tại bến đò Vĩnh-Điện, ở
về phía tả-ngạn sông Câu-nhí. Chính trong lúc ấy, một viên đội-lệ và năm
tên lính trạm phải cấp-tốc rời bỏ tỉnh lỵ để về những miền thôn-quê hẻolánh, mang theo một nhúm vỏ lửa lông gà và một lá cờ vỉ có viết mấy giòng
chữ thật lớn:
"Nguyễn duy Hiệu đại thủ lĩnh Nghĩa hội đã bị trảm-quyết."

Phong trào Đông-du: bước khởi đầu
Lâu năm về sau, vào một buổi chiều tà, khi ánh dương còn phản chiếu lấplánh trên mặt nước bao-la trải dài từ chân dãy ngũ hành sơn, hai người đànbà lên ngồi trên Vọng-hải-đài. Người đàn bà thứ nhất, trạc ngoại tứ tuần,
dáng vẻ phong-lưu, ngâm nho-nhỏ bài "Vịnh chùa Non-nước " của nhà cáchmạng Châu thượng Văn ở Hội-an :
Hay là ông thánh khổng lồ xây,

Mới có non non, nước nước nầy.
Ngó lại, ngó qua, năm đống đá,
Tu lên, tu xuống mấy ông thầy.
Lên đài Vọng-hải, trông xa hoắt,
Vào động Huyền-Không ngó trống quầy.
Lếu-láo ngâm đưa ba chén rượu,
Cõi trần âu cũng có tiên đây.
Người đàn bà thứ hai nghe bài thơ, nói một mình:
- Hai câu kết quá hay, lại đáp trả chính xác bài thơ của nữ-sĩ vùng Nghệtịnh.
Nghe lời khen bài thơ, người ngâm thơ hỏi:
- Bài thơ chỉ tả cảnh chùa, đâu có đối đáp với ai, sao chị nói vậy?
- Dạo trước em vào huyện Hà-đông, ngủ lại một đêm tại vạn Tam-kỳ, có gặp
một nữ-sĩ tên là Nguyễn thị Đào, người ở huyện Thanh-chương, tỉnh Nghệan, cháu nội quan thám-hoa Nguyễn đức Đạt. Bà có làm một bài vịnh Hàđông, ý thơ có tính cách khinh-rẻ xứ Quảng chúng ta. Em xin đọc bài ấy cho
chị nghe, xin chị hãy chú-ý tới hai câu-kết, rồi bà cất giọng trong-trẻo, ngâm
lên một bài bát-cú như sau
Trước huyện Hà-đông vốn ở đây,
Có đồn dây thép, có lầu Tây.
Giòng sông Tứ-chánh, quanh quanh chảy,
Ngọn núi Tùng-lâm, lặp lặp xây.
Kim đái đai vàng, đâu thưở trước,
Thạch-kiều cầu đá đó ngày nay.
Sông Tiên nào thấy ông tiên tắm,
Vãi lưới, buông câu mấy lão chài.
Người thứ nhất là bà Phan Quyển, tục gọi là bà Bang Nhãn, ở làng Bảo-an,
tỉnh Quảng-nam, một nữ-sĩ có tiếng trong văn-học. Người bạn song-hành là
ca-nữ vô-danh, không rõ lại-lịch. Hai người chuyện trò một lúc rồi cùng nhau
xuống núi và tạm-biệt nhau khi ra tới bến đò sông Hàn-giang. Nữ văn-sĩ lên
đường về mạn-ngược, ca-nữ ở lại, đứng một mình trên bãi cát. Trên giòng
sông, vang-vọng giọng ca lanh-lảnh cuả một thôn-nữ chèo đò:
Tai nghe tiếng nổ cái đùng;
Tàu Tây đã đến Vũng-thùng bậu ơi!
Câu thơ nhắc đến thời-kỳ ban-sơ trong cuộc tiếp-xúc với người Pháp, khởi
đầu một giai-đoạn đau thương cho dân tộc làm động lòng một khách lữ-hành
đương trôi-nổi bềnh-bồng trên sông, từ đó một giọng hát ứng-đối trổi lên
trong khoảng không bao-la trời mây nước:

Mưa trên trời, mưa xuống,
Gió ngoài Hà-nội thổi vô.
Từ ngày thất-thủ kinh-đô;
Ông Tây về dăng dây thép;
Họa địa-đồ nước Nam.
Lời thơ nhắc đến trận chiến-tranh giữa người Pháp và triều-đình nhà Nguyễn,
đến cuộc xuất-bôn của vua Hàm-nghi ra Tân-sở, một người đánh cá đang
neo thuyền ngoài-khơi, cũng cất giọng lên hát hà hát hỏng một mình:
Chiều chiều mây phủ Hải-vân;
Chim kêu gành đá, gẫm thân lại buồn.
Lời ca trầm buồn làm liên-tưởng đến thời-kỳ người Pháp mới bắt-đầu xâydựng con đường hoả-xa giữa Hội-an và thành-phố Huế. Trong giai-đoạn nầy,
người dân xứ Quảng-nam phải cơm đùm cơm gói ra làm công-ích tại đèo
Hải-vân, phải chịu lắm điều vất-vả. Trong khi hành-dịch xa-xôi, họ phải vậtlộn với bệnh sốt-rét hiểm-nghèo, phải chống chọi với ma-thiêng nước độc.
Lúc trở về nhà, họ còn phải sống dưới sự áp-bức của bọn cường-hào, phải
chịu sự bóc-lột của bọn tham-quan ô-lại, vì vậy họ phải tổ-chức những cuộc
khởi-nghĩa liên-tiếp để loại-trừ bọn thực-dân. Nhờ có tinh-thần bất-khuất
nung-nấu trong lòng, họ đã đứng dậy nhiều phen để phản-đối bạo-quyền,
bất-cứ từ phương nào gởi đến. Hết thế-hệ này đến thế-hệ khác, họ phải bị
đàn-áp một cách mãnh-liệt: kẻ thì bị tù đày, người thì phải mai-danh ẩn-tích
tại chốn thâm-sơn cùng-cốc. Tuy vậy mặc dầu, họ không bao giờ thay đổi
chí-hướng, ở trong cảnh giàu-sang cũng như trong lúc cùng-vô sở-xuất. Để
phản-ảnh tâm-trạng của những nhà ái-quốc phải bị sa-cơ thất-thế, một vị
ngư-ông ngồi buông dây thong-thả ở trên bến, cũng tiếp theo lời bọn dânchài mà hát lên rắn-rỏi:
Trông lên hòn-kẽm Đá-dừng;
Thương nhà, nhớ nước quá chừng bậu ơi!
Người ca-nữ vô-danh đứng tần-ngần một hồi lâu, mới gọi thuyền sang sông.
Một khi lên bờ, ngồi yên-tĩnh trên một tảng đá, nàng mới đọc đi đọc lại mấy
câu thơ cảm-khái mà nàng vừa mới nghĩ ra trong lúc quá-giang :

`

Đứng bên ni Hà-thân,
Ngó qua bên kia Hà-thân,
Thấy nước xanh như tàu lá.
Đứng bên kia Hà-thân,
Ngó qua bên ni đất Hàn,
Thấy phố-xá nghêng-ngang.
Từ ngày Tây lại cửa Hàn;

`

Đào sông Câu-nhí, bòn vàng Bồng-miêu.
Dặn tấm lòng em bậu đừng xiêu,
Ớ nuôi phụ-mẫu, sớm chiều có ta!

Nàng nhìn quanh-quất từ dãy Trà-sơn lẩn-khuất trong đám sương mù cho tới
vùng Hàn-hải xanh lơ bát-ngát. Bất-giác, nàng nhớ đến câu chuyện tâm-sự
mà phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, vị thủ-lãnh Nghĩa-hội, đã tỏ bày với cử-nhơn
Phan bá Phiến trong giờ vĩnh-biệt:
“Việc đã không thể làm thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng hai chúng ta cùng hysinh một lúc là vô-ích. Vậy ông nên chết trước thì hơn để đền nợ cho tổquốc. Còn tôi, tôi phải nấn-ná một thời-gian để hoàn-thành nhiệm-vụ của
một người thủ-lãnh, nhiên-hậu tôi sẽ noi theo gót ông mà cùng về nơi chínsuối. Tôi sẽ giải-tán Nghĩa-hội và sẽ đem thân cho Pháp bắt. Một khi ra trước
tòa-án, tôi sẽ tìm lời giải-thoát cho các đồng-chí. Một mình tôi chết thì không
đáng tiếc, nhưng còn người sống thì Nghĩa-hội sẽ còn tồn-tại. Nếu ngày sau
có kẻ noi theo cái chí-hướng của ta mà thành-công tức là ta còn sống đó.”
Càng ngẫm-nghĩ đến những lời trối-trăn của vị chủ-súy, nàng càng cảm-thấy
bồi-hồi thổn-thức trong dạ. Nàng gọi xe kéo đi về hãng Pháp-kiều Le Roy ở
tại ngã Trẹm. Chiếc xe dừng bánh, vội-vàng bước xuống, chờ lúc vắng bớt
người nàng đẩy cổng đi thẳng vào trong phòng giấy. Một viên ký-lục trẻ tuổi,
chạy ra đón nàng ở ngoài mái hiên, trao cho nàng một bó thơ, và rỉ tai nói
thật khẽ.
- Bà chị nên cẩn-thận một chút, kẻo bọn mật-thám theo dỏi riết lắm đấy!
Nàng gật đầu, bỏ công-văn vào trong chiếc cặp bằng da, rồi thoăn-thoắt ra
đi, như không muốn để cho kẻ bàng-quan trông thấy sự hiện-diện của mình.
Ra tới con đường bờ sông, nàng dừng chân lại để quan-sát tình-hình, rồi
theo bọn hành-khách xuống một chiếc ghe mành mà xuôi về chợ Bàn-thạch.
Vào lúc mửng-tưng sáng chiếc thuyền cập bến. Chờ lúc vắng khách bộ-hành,
nàng đi theo con đường mòn nằm thoai-thoải giữa khoảnh đất chứa đầy rácrãnh mà lên gian chợ, bước vào một quán xá thấp le-te ở trước ngôi đình-thị.
Một vị lão-thành quắc-thước, đương mãi đứng ngắm một bức tranh gà ở trên
vách, bước ra đón nàng ở dưới thềm, trao cho nàng một chiếc đãy chứa đầy
bạc nén mà nói rất khẽ :
- Bà chị nên cẩn-thận một chút kẻo bọn mật-thám theo dõi riết lắm đấy.
Nàng cúi chào rồi quay gót lên đường về làng Thạnh-mỹ, ở hạt Thăng-bình.
Nàng vào yết-kiến nhà cách-mạng Nguyễn Thành, nhân-vật thứ ba trong
Nghĩa-hội còn sống sót, trao mật-thư và tiền bạc cho vị thủ-lãnh rồi đứng
khép-nép ở bên cạnh chiếc phản-ngựa để chờ huấn-thị. Lúc bây giờ phongtrào Cần-vương đã lu-mờ dần dần, các vị lãnh-tụ như bao nhiêu ngôi sao ở
một góc trời đã theo thời-gian mà mai-một gần hết : tiến-sĩ Phan đình Phùng
đã qua đời, tán-tướng Nguyễn thiện Thuật đã chạy trốn sang Tàu; chỉ còn
một mình đề-đốc Hoàng hoa Thám đương cầm-cự một cách vô hy-vọng tại
vùng Yên-thế. Trong tình-thế đó, ở vùng Ngũ-hành-sơn, một ngọn đuốc đã
được thắp sáng trở lại, soi khắp mọi nơi và tụ-họp được tất cả dư-đảng Cần-

vương về một mối.
Vào thượng-tuần tháng tư năm 1904, nhà cách-mạng Nguyễn Thành, tục gọi
là Tiểu-la phu-tử, đã triệu-tập hầu-hết các văn-thân ở trong nước về làng
Thạnh-mỹ, bí-mật khai-hội, lập nên phong-trào Đông-du, được nhà cáchmạng Phan-bội Châu làm phụ-tá và Kỳ-ngoại-hầu Cường Để làm minh-chủ.
Một khi cơ-cấu đã thiết-lập xong, nhà cách-mạng Nguyễn Thành phải xúctiến công việc rất gấp. Một mặt cho gọi tán-tướng Tăng bạt Hổ trở về nước
để hướng-dẫn nhà cách-mạng Phan bội Châu sang Nhật-bản mưu-cầu ngoạiviện, một mặt khác, lệnh cho tán-tướng Đỗ đăng Tuyển đi khắp ba kỳ để
quyên-liễm tiền-bạc, còn ông phải ở nhà để lo về chủ-trương chung và nhânsự. Vị thủ-lãnh phong-trào Đông-du ngồi kể lại cho người ca-nữ vô-danh
nghe rõ sự chuyển-hướng của Nghĩa-hội và đưa cho nàng xem bài "Từ-giã"
mà Phan bội Châu tiên-sinh sáng-tác lúc mới bước xuống tàu thủy lần đầu
tiên tại Hải-phòng:
Sinh vi nam tử, yếu hy-kỳ;
Khẳng hứa càn-khôn tự chuyển-di.
Ư bách niên-trung tu hữu ngã;
Khởi thiên tải hạ cánh vô-thùy.
Giang-sơn tử hỉ sinh đồ nhuế;
Hiền-thánh liêu-nhiên tụng diệc si.
Nguyện trục trường phong đông hải khứ;
Thiên-tùng, bạch lãng nhất tề phi.
Bài đường thi nầy mở-màn cho một giai-đoạn mới trong cuôc đấu-tranh của
dân-tộc Việt-nam để bảo-vệ sự sống còn của mình. Cách đây hơn một năm
nhà cách-mạng Phan bội Châu đã khởi-hành từ Nghệ-an vào làng Thạnh-mỹ
để yết-kiến vị lãnh-tụ phong-trào Đông-du, rồi dắt nhau lên hạt Tiên-phước
để viếng thăm hai nhà cách-mạng Huỳnh thúc Kháng và Phan tây Hồ. Tiểula phu-tử kể lại cuộc hành-trình lịch-sử ấy và luôn tiện đưa cho nữ-đồng-chí
xem bài " Lưu-giản" mà Phan bội Châu tiên-sinh đã khẩu-chiếm lúc tạm-biệt
một vị thân-hào ở trên bờ sông Tiên-giang:
Kỳ khí ngã du thiên hải-ngoại;
Nhàn tình quân ký bích vân trung.
Mãn hòe ấm biển trưng gia-phước;
Độc Minh-Viên thi thức chủ ông.
Thu lão giang-hồ duy bạch điểu;
Nhật tà thiên địa nhất chinh hồng.
Tọa lai bôi tửu đàm di sự;
Do giác hàn mang họa bích không.

Những bước chập-chửng của trào-lưu mới.
Vào buổi rạng-đông của thế-kỷ hai mươi, người ca-nữ vô-danh lại phải bậnrộn hơn lúc nào hết. Ngoài việc lên xã Tử-phú ở về hạt Điện-bàn để lấy tintức của nhà chí-sĩ Trần cao Vân, lúc bấy giờ phải vào hoạt-động tại miền
Bình-định và Phú-yên; ra cửa Hàn để bắt liên-lạc với viên ký-lục của nhà
cách-mạng Thái-Phiên ở tại hãng Pháp-kiều Le Roy; xuống phố Hội-an để
nhận chỉ-thị của nhà cách-mạng Châu thượng Văn ở tại làng Minh-hương.
Mỗi tháng hai lần, nàng còn phải làm chiếc thoi giữa hai làng Thạnh-mỹ ở về
hạt Thăng-bình và Tây-lộc ở về hạt Tam-kỳ để mang thư-tín từ hải-ngoại gởi
về cho nhà cách-mạng Phan châu Trinh, hiệu là Tây-hồ, còn đang sống ẩndật dưới chân dãy Tiên-lãnh. Vào thời-kỳ này, phong-trào Đông-du của nhà
cách-mạng Nguyễn Thành lan rộng trong mọi tầng lớp dân-chúng. Ảnhhưởng của hai trận Hoa-Nhật và Nga-Nhật chiến-tranh đã đem lại cho nòi
giống Phù-tang một sự thắng-lợi rực-rỡ làm thức-tỉnh các nước nhược-tiểu ở
về cỏi Đông-Á, làm cho họ phải lo tự-cường tự-lập. Vì vậy trong cơn nguybiến, ai nấy cũng hướng về nước Nhật-bản vừa mới canh-tân như một đoàn
lữ-hành đi âm-thầm trong bãi sa-mạc chỉ biết nhìn về ngôi sao bắc-đẩu sáng
lấp-lánh nơi chân trời xa thẳm. Ai nấy cũng nghĩ chỉ có ngoại-viện về quânsự mới tạo được khả-năng cho công-việc giải-phóng đất nước. Chưa có một
nhà hoạt-động nào có một chủ-trương, một kế-hoạch gì khác về chính-trị
cũng như về kinh-tế, ngoài sự duy-trì chế-độ quân-chủ với tinh-thần thượngtôn Nho-giáo, sau khi công cuộc giải-phóng đất nước đạt được thắng-lợi.
Trong khi ra làm thừa-biện tại kinh-đô, nhà cách-mạng Phan tây Hồ đã có
dịp tiếp-xúc với các học-giả đương-thời như thượng-thư Thân trọng Huề,
tiến-sĩ Đào nguyên Phổ, tiến-sĩ Khiếu năng Tịnh; ông cũng đã có dịp đọc
những sách nghiên-cứu về các học-thuyết tây-phương của Lương khải Siêu,
Khang hữu Vi, hai học-giả có tư-tưởng cải-cách ở Trung hoa. Nhà cách-mạng
Phan tây Hồ đã tiêm-nhiễm những tư-tưởng cấp-tiến của Lư Thoa, của Mạnh
Đức Tư Cưu, đã có sự giác-ngộ quan-trọng và coi chủ-nghĩa dân-quyền,
chính-sách tự-trị như một phương-châm duy-nhất để làm cho dân-tộc Việtnam có thể thoát khỏi vòng nô-lệ của người Pháp. Từ đấy, nhà cách-mạng
Phan tây Hồ đã treo-ấn từ-quan và cùng một số đồng-chí như Song-Nguyên
Huỳnh thúc Kháng, tiến-sĩ Trần quý Cáp, huấn-đạo Nguyễn Quyền lập nên
phong-trào Duy-Tân.
Phong-trào Duy-tân lấy việc hợp-tác với người Pháp, việc khai-hoá dân-trí
làm phương-tiện, lấy dân-chủ và công-bằng xã-hội làm cứu-cánh cho đường
lối đấu-tranh của mình.
Chỉ trong một thời-gian rất ngắn, ảnh-hưởng của Tân-trào đã lan ra khắp
toàn quốc. Ở đâu đâu người ta cũng thấy mọc lên nhan nhãn những nônghội, những thương-hội, những học-đường, những thư xã để xây-dựng nền
kinh-tế nước nhà và nâng cao trình-độ văn-hóa của dân-chúng. Vào cuối
năm 1905, nhà cách-mạng Phan tây Hồ đã cùng với Song-nguyên Huỳnh

thúc Kháng, tiến-sĩ Trần quý Cáp lên đường vào Nam để bắt liên-lạc với các
nhà ái-quốc miền lục-tỉnh. Nhơn ghé lại thành Bình-định, gặp lúc thí-sinh
vào sát-hạch, tiến-sĩ Huỳnh Thúc Kháng, tiến-sĩ Trần qúy Cáp liền mượn đề
tài trong trường-ốc, làm bài phú " Danh-sơn lương-ngọc "; còn nhà cáchmạng Phan tây Hồ làm bài " Chí-thành thông-thánh thơ" . Nguyên văn chữ
hán bài Đường-thi như sau:
Thế-sự hồi đầu dĩ nhất không,
Giang-sơn vô lệ khấp anh-hùng.
Vạn-bang nô-lệ cường-quyền hạ,
Bát-cổ văn-chương túy mộng trung.
Trường thử bách niên cam thóa-mạ,
Cánh ư hà nhật xuất lao-lung.
Chư-quân vị tất vô tâm-huyết;
Thí bả tư văn khán nhất thông.
Bài văn kiệt-tác nầy là tiếng nói đầu tiên của những kẻ thức-thời để chỉ-trích
lối thi-cử ngày xưa, cảnh-tỉnh những người Việt-nam còn theo đuổi cái bã
hư-danh, còn sống miệt-mài trên con đường khoa-hoạn.
Mùa xuân năm 1906, nhà cách-mạng Phan tây Hồ trở về Quảng-nam để
trao-đổi ý-kiến với Tiêu-la phu-tử, vị thủ-lãnh phong-trào Đông-du. Sau đó,
ông lên đường sang Đông-kinh để quán-sát tình-hình nước Phù-tang, đồngthời thảo-luận một lần cuối cùng với nhà cách-mạng Phan bội Châu về
đường lối cứu-quốc. Hai bên không đồng chánh-kiến với nhau. Nhà cáchmạng Phan bội Châu trông-cậy vào sự giúp-đỡ cuả Nhật để làm phương-tiện
cho công-việc giải-phóng đất nước. Nhà cách-mạng Phan tây Hồ lại chútrọng đến tinh-thần tự-chủ, đến quốc-dân nội-lực và coi sự ngoại-viện, dưới
bất-cứ hình-thức nào cũng vậy, như một bệnh dục-tốc kiến-tiểu, như một
chủ-trương dịch-chủ tái-nô, cần phải gạt bỏ ra một bên. Sau một vài cuộc
hội-đàm thân-mật, nhà cách-mạng Phan tây Hồ lại quay gót trở về nước
đem hết tâm-lực ra để lo việc khai-thông dân-trí.
Lần này ở hải-ngoại về, nhà cách-mạng Phan tây Hồ đi tới đâu dân-chúng
cũng hưởng-ứng nhiệt-liệt, các nhà tân-học cũng rất mực biểu đồng-tình,
các bậc văn-thân cũng hết lòng tán-trợ. Từ đó mà học-hội, nông-hội,
thương-hội, trường ốc, đồn-điền, thư-xã lại theo trào-lưu tấn-hóa mà mọc
thêm ở nhiều nơi, nhất là ở trong tỉnh-hạt Quảng-nam. Những loại sách phổbiến để nâng cao trình-độ hiểu-biết của dân-chúng như tập "Đinh-hoàn chílược" của một tác-giả vô-danh, "Sĩ-phu tự-trị luận" của nhà cách-mạng Trần
quý Cáp, "Thiên-hạ đại-thế luận" của nhà chí-sĩ Nguyễn lộ Trạch được dân-

chúng đua nhau tìm đọc. Những bài diễn-thuyết để cổ-vũ đồng-bào, vạchtrần những tội-ác của bọn thực-dân, những tấn-tuồng gian-tham hủ-bại của
bọn quan-trường, những mối tệ-đoan của bọn cường-hào ác-bá, lại theo
hoàn-cảnh mà dấy lên như cỏ gấu, làm cho các nhà cầm-quyền phải một
phen lo ngại. Vì vậy sự đàn-áp phải xảy ra là một việc dĩ-nhiên, không thể
nào tránh khỏi được.
Vào năm 1908, trường Đông-Kinh Nghĩa-Thục, cơ-quan văn-hóa của nhóm
tân-học ở Hà-nội phải bị đóng cửa. Cuộc khủng-bố lan dần đến các tỉnh
khác. Chẳng bao lâu, tư-tưởng tự-do, tinh-thần độc-lập, tự-cường, làn sóng
âu-hóa vừa mới được dấy lên, chưa đủ thời-gian để ngấm sâu,lan toả lại phải
bị dập tắt một cách hết sức tàn-nhẫn. Lần-lượt các buổi diễn-thuyết côngcọng phải bị ngăn cấm, các học-viện phải bị theo dõi, bị uy-hiếp về mặt tinhthần, các diễn-viên phải bị bắt-bớ, bị giam-cầm, bị tra-tấn, phải bị đẩy vào
ngục-thất. Những loạt tân-thư phải bị tịch-thâu, những người tàng-trữ thảy
thảy đều phải chiếu theo hình-luật mà nghĩ-xử. Tiếp theo đó, dưới bàn tay
chuyên-chế của bọn thực-dân và bọn tham-quan ô-lại, tất cả mọi sự cố-gắng
để xây-dựng nền kinh-tế quốc-gia phải bị ngưng-trệ. Những xưởng dệt vải
nội-hóa phải thu hẹp sự hoạt-động vì thiếu người tiêu-thụ, những hầm-mỏ
vừa mới khai-quật phải bị đình-chỉ vì thiếu những người chủ-trương. Những
thương-quán, những học-đường, những đồn-điền trồng tiêu, trồng quế,
trồng dầu trảu, trồng chè phải bị thất-bại trong trứng nước vì thiếu sự âncần của những nhà lãnh-đạo. Tuy vậy, những hạt giống tốt vừa mới gieo
trồng trên lãnh-thổ Việt-nam sẽ đâm-chồi bén rễ, sẽ đủ sức chống-chọi với
những bụi cỏ lùng và sẽ tồn-tại mãi mãi với thời-gian.

Vụ dân-biến miền Trung-Việt.
Thời bấy-giờ thành-phố Hội-an vẫn còn là trung-tâm-điểm của miền TrungViệt. Hải-cảng Đà-nẳng, vừa mới chớm nở trên địa-phận làng Thạc-gián, chỉ
là một ngôi sao lu mờ, tẻ-nhạt. Hằng ngày, những chiếc tàu thủy ngoại-quốc
mang ống khói cao vòi-vọi, những chiếc ghe mành địa-phương dăng buồm
ba cạnh vẫn ra vào tấp-nập trên cửa Đại-an, rồi theo giòng sông Thu-bồn lên
đậu lô-nhô lúc-nhúc tại ranh-giới những làng Kim-bồng, Trà-nhiêu và Điệnhội. Việc mậu-dịch ở trên mặt nước đã làm cho tỉnh-lỵ Quảng-nam trở nên
một nơi phồn-hoa đô-hội vào bậc nhất tại miền viễn-đông này. Trong thờigian gần đây, chiến-tranh đã xảy ra liên-tiếp trên khắp lãnh-thổ, triều-đình
nhà Nguyễn không tổ-chức tại thị-trấn nầy những cuộc chợ phiên hằng năm
để trưng-bày sản-vật ở khắp bốn phương như trong các thế-kỷ về trước,

nhưng việc thương-mại vẫn được náo-nhiệt hơn bao giờ hết. Tất cả các thứ
ngôn-ngữ Âu-Á có thể gặp nhau ở khu-vực chùa Cầu, nơi các vị truyền-giáo
thường hay tụ-họp để mở những cuộc thuyết-pháp; các nhà du-lãm thường
hay tập-trung để xem con cù linh-thiêng nổi dậy ở dưới mặt đất. Tất cả các
thứ màu da đều có thể va chạm với nhau trên những con đường nhỏ hẹp,
chật ních những người qua lại. Ở đây mỗi buổi sớm, mùi cau khô, mùi quếchi, mùi nước mắm Phan-thiết phát xuất từ những kho hàng vô-danh, lại
chen lẫn với mùi cao-lâu, mùi rượu quân-thắng tỏa ra từ các phạn-điếm.
Người Trung-hoa, người Chà-và, người Nhật-bản đều có những xóm cư-trú
riêng-biệt, và trong những phần đất-đai đã dành sẵn. Những người Hòa-lan,
người Tây-ban-nha, người Bồ-đào-nha, người Anh-cát-lợi thì chỉ qua lại
buôn-bán mà thôi, nhất là trong thời-kỳ chợ phiên đương nhóm họp, họ
không có trụ-sở vĩnh-viễn. Ảnh-hưởng của ngoại-bang cũng như của người
Tàu trong vùng nầy thật là sâu rộng. Không những mấy chú con trời đã
thao-túng thị-trường tại miền duyên-hải, mà từ đấy cho đến những vùng
thôn-quê, làng-mạc hẻo-lánh, chìm đắm hẳn trong những vùng thâm-u của
dãy núi Trường-sơn, khắp đâu đâu họ cũng đóng vai-trò chỉ-huy về mặt
kinh-tế. Dân-tộc Việt-nam chỉ giữ địa-vị chủ-nhân một cách tượng-trưng.
Đàn ông phải đi làm thuê, làm mướn, làm bồi, làm bếp, có nhiều lắm là đi
làm thông-ngôn, mã-chín; đời sống thật là hẩm-hui, thấp kém. Số-phận
người đàn bà thì muôn năm vẫn không hề thay-đổi, họ có thể làm mẹ cho
những người Âu, người Mỹ, người Trung-hoa hay người Nhật-bổn. Lúc mới rời
bỏ quê-hương để về nhà chồng, họ chỉ là cô gái đồng-trinh còn giữ nguyênvẹn những tập-tục, những lề-lối của tổ-tiên. Một khi qua cầu được một thờigian, họ thay hình đổi-dạng, tự-nhiên trở thành những người dân vong-bản.
Hằng ngày, hằng giờ, có biết bao nhiêu cô thôn-nữ ngây-thơ, chất-phác phải
chuyển-hướng, phải gạt giọt lệ để lên đường. Ở đằng sau họ, có biết bao
nhiêu người thân yêu phải núp dưới lũy tre xanh mà ngậm-ngùi, than-thở:
Gió đưa bông lách, bông lau,
Ai đưa ả bậu về Tàu Hội-an!
Hội-an bán dấm, bán điều;
Kim-bồng bán vải, Trà-nhiêu bán nồi.
Sở dĩ có nhiều người phải trở gót sang-ngang vì ngày xưa thành-phố Hội-an
có một sức hấp-dẫn rất mạnh đối với những vùng lân-cận. Những người
buôn-bán ở khắp toàn quốc, nhất là ở những tỉnh Bình-định, Quảng-ngãi,
Quảng-trị, Thừa thiên, thường hay qua lại thị-trấn Hội-an để tiêu-thụ những
sản-phẫm của mình và đổi lấy những phẩm-vật của ngoại-bang có phẫmchất tốt hơn. Việc giao-thông từ miền nầy qua miền khác có thể thực-hiện
một cách dễ-dàng bằng những phuơng-tiện cổ-điển. Có người theo con
đường cái-quan trên những chiếc võng, chíếc kiệu kềnh-càng hay những con
ngựa Phú-yên bền sức. Có người lại theo con đường hàng-hải, trên những
chiếc ghe bầu đồ-sộ, bất-cứ lúc nào cũng sẵn-sàng rẽ sóng vượt trùng-

dương. Chỉ phải e-dè trước sự xuất-hiện bất-ngờ của bọn giặc Tàu-ô, nhưng
họ bao giờ cũng chuẩn-bị sẵn-sàng để chiến-đấu. Gặp lúc gió nồm đương
lên, người ta có thể rời tỉnh-lỵ Quảng-nam vào lúc hoàng-hôn, qua một giấc
ngủ đã vào tới Nha-trang, Phan-thiết, rồi thẳng đường đi châu-du miền
Đồng-nai lục-tỉnh. Người ta cũng có thể ven theo bờ biển ra thăm miền
Nghệ-an, Thanh-hóa, rồi luôn tiện vào cửa Thần-phù để liên-lạc với miền
châu-thổ sông Nhị-hà không mấy khó-khăn.
Nhờ có bọn thương-nhân làm trung-gian, những tin-tức về vụ cự-sưu có thể
loan ra khắp nơi trong vài ngày.
Phong-trào xin xâu xảy ra vào mùa xuân năm 1908 là một cơ-hội thuận-tiện
để cho người Pháp tiêu-diệt những nhà ái-quốc Việt-nam. Cuộc bạo-động
này có thể bành-trướng được là vì thời bấy giờ phong-trào Cần-vương đã
tan-rã, người Pháp bắt đầu thi-hành một chính-sách bóc-lột quá trắng-trợn.
Không những họ đã bày ra nhiều thứ thuế đinh, thuế điền, thuế rừng, thuế
muối, thuế chợ, thuế môn-bài, mà còn phụ thêm một khoản ngân-sưu quá
ác-nghiệt. Hễ người nào không có tiền nộp thuế cho bọn lý-hương thì phải đi
làm xâu cho chính-phủ. Những người làm tư-ích thì có thể phục-dịch tại địaphương; còn những người làm công-ích thì phải cơm đùm, cơm gói đi làm
đường-sá ở những tỉnh xa-xôi, phải bị bọn lính-tráng đánh-đập tàn-nhẫn.
Những hạng nông-dân quê-muà, dốt-nát phải chịu tất-cả mọi thứ hình phạt
oan-trái, phải sống âm-thầm trong tình-trạng bào-da cắt-ruột mà không
bao-giờ dám có một lời phản-đối. Họ sợ cái uy-quyền của bọn tham-quan ôlại. Họa-hoằng lắm họ mới mượn câu ca dao để tỏ-bày một cách tế-nhị
những nỗi tâm-sự của mình:
Thương thay thân-phận quả dừa,
Non thì khoắt mắt, già cưa lấy đầu.
Đến thời-kỳ nầy, họ đã bắt đầu chịu ảnh-hưởng của phong-trào Đông-du và
nhất là phong-trào Duy-tân. Bây giờ họ đã ý-thức được cái sức-mạnh của sự
đoàn-kết, của đám đông quần-chúng, về tinh-thần tự-lực tự-cường. Họ sẵnsàng đứng dậy đấu-tranh cho quyền-lợi của mình, của mọi người, cho nền
độc-lập của nước nhà và xây-dựng viên gạch đầu tiên cho nền tự-do dânchủ. Trong khi thực-hiện cuộc đấu-tranh, họ chỉ đặt nặng vấn-đề tự-lực
cánh-sinh, không núp dưới bóng một vị vua-chúa như trong thời-kỳ phongkiến, không dựa vào một thế-lực, một bậc danh-nhân như trong thời-kỳ cầnvương; hay trông cậy vào một sự viện-trợ của ngoại-bang. Những kẻ chủđộng trong vụ kháng-sưu nầy là học-sinh và một số lý-hương ở thôn-quê.
Ngày hôm qua, họ vừa mới ly-khai với cái búi tóc chờm bờm ở trên ót, với
chiếc áo đen luộm-thuộm ở trên thân mình. Hôm nay, họ đã được quầnchúng trông cậy như một người lãnh-đạo, một người đấu-tranh can-đãm,
sẵn-sàng hy-sinh để giúp dân-chúng chống-chọi với bạo-quyền, cứu-vãn lại
thời-cuộc. Lúc ban đầu, họ đứng ra giúp người dân đương-đầu với sự bóc lột
của bọn quan-lại thối nát. Họ giúp xúc-tiến các vụ kiện-cáo rầm-rộ để đánh

động người dân về các tệ-trạng tham-nhũng, bóc lột của bọn tham quan ôlại. Dần dần, họ đã biến những vụ ức-hiếp nhỏ tại thôn làng trở thành một
phong-triều chống thực-dân mạnh như nước lụt vỡ đê, lôi cuốn tất cả các
tỉnh miền Trung-Việt, từ Bình-thuận đến Thanh-hóa vào trong vòng tranhđấu và đe-dọa lan rộng ra cả hai miền Bắc-Việt, Nam-Việt.
Phong-trào xin xâu bột phát tại Quảng-nam, nhờ có bọn thương-nhân làm
trung-gian, những tin-tức về vụ cự-sưu có thể loan ra khắp nơi trong vài
ngày. Tại miền Trung- Việt, cuộc bạo-động đã xảy ra cùng một lúc, sớm
muộn cũng chỉ trong vòng một hai ngày mà thôi.
Tại Bình-định, nơi có tiếng đặc-biệt về nghề hát-bội, nghề đấu võ, nơi chôn
nhau cắt rốn của vua Quang-Trung, cuộc khởi-nghĩa lẽ tất-nhiên phải có một
sắc-thái riêng-biệt và kéo dài đến non hai tháng mới chấm-dứt. Dân-chúng
kéo tới bao-vây tỉnh-lỵ với sự sắp đặt có thứ lớp, có qui-củ lắm. Trước hết,
vòng đai bên trong là đoàn người cảm-tử, có mang vũ-khí giấu kín trong
thân hình. Lớp bên ngoài là đoàn dân tự-cường, người nào người nấy cũng
cạo trọc đầu, cũng nằm la-liệt trên mặt đất để phản-kháng theo lối bất bạođộng. Vì vậy người ta mới gọi vụ phiến-loạn nầy là giặc đồng-bào và đoànthể lãnh-đạo là đảng cúp tóc. Cuối cùng người Pháp phải dùng tới vũ-lực mới
có thể giải-tán được.
Tại Quảng-ngãi, dân-chúng cũng kéo tới bao-vây tỉnh-thành đông như một
bầy kiến vừa mới vỡ tổ. Mỗi người đều mang tòng-tơn trên vai một chùm
bắp trái, hoặc năm ba củ khoai để làm lương-thực. Ai nấy cũng mặc quần
chằm, áo rách, cũng có vẻ bơ-phờ tiều-tụy như một lũ ăn xin vào những
năm đói kém. Họ cho người mang nguyện-vọng vào tỉnh-đường, rồi hè nhau
nằm sát-rạt trên bãi cỏ để phản-đối. Viên công-sứ Daudet điện về toà khâmsứ Huế để xin lệnh đàn-áp, nhưng cấp trên không đồng-ý. Bực mình, viên
công-sứ cho mở cửa thành và cởi ngựa đi ra phía bên ngoài để thị-sát. Dânchúng cứ nằm lì trên mặt đất để cho những chiếc vó-câu giẫm trên thânhình. Vụ nổi-loạn cứ kéo dài và chưa có lối-thoát. Sĩ-dân thay phiên nhau
công-hãm thành-trì được mười ngày thì nguyên tiểu-phủ-sứ Nguyễn Thân từ
Huế đi vào và nói nhỏ với viên công-sứ Daudet:
- Ngài chỉ cần phải bắt hai người là bố-chánh Lê tự Khiết và ấm-sanh
Nguyễn bá Loan đem giết quách thì vụ phiến-loạn này sẽ bị dẹp yên tứckhắc.
Công-sứ Daudet theo đúng kế-hoạh ấy, bắt hai vị cầm đầu phong-trào xin
xâu, bỏ vào trong hai chiếc võng, buộc thật kỹ rồi cho người khiêng xuống
cửa Sa-huỳnh, dùng ghe bầu mà chở ra Huế. Tại Huế người Pháp và các vị
đại-thần trong viện cơ-mật hội-họp lại để xét xử và y theo lời đề-nghị của
viên công-sứ Daudet, họ tuyên-án cho đem ra hành-quyết tại tỉnh-lỵ Quảngngãi để thị-uy dân-chúng. Một ngày sau, hai nhà cách-mạng Lê tự Khiết và
Nguyễn bá Loan được khiêng về trả y nguyên cho nhà chức-trách địaphương. Viên công-sứ Daudet đem hai nhân-vật ấy ra chém tại bến xe sông
Trà-khúc, rồi cho lính-tập mang khí-giới lên bố-trí dày đặc ở trên bờ thành.
Cuộc đàn-áp xảy ra trong nháy mắt. Bọn thực-dân châm ngòi lửa trước hết,

nhã tạc-đạn trên biển người nằm la-liệt. Một số sĩ-dân phải bị thương và phải
quằn-quại trong vũng máu, một số khác phải bị chết. Dân-chúng không có
thể chống-cự nỗi, rục-rịch đứng dậy để tìm chỗ ẩn-núp và phân-tán. Trong
khi ấy, từ đằng xa lại có những tiếng trống, tiếng mỏ tiếp-ứng dấy lên rộnrịp. Trong những cánh-đồng bao-la dân-chúng ở các quận, các ấp kéo tới đen
nghịt. Viên công-sứ Daudet ra lệnh cho bọn lính-tập chỉa mũi súng về phía
các làng-mạc và bắn tạc-đạn ra như một trận mưa rào. Đàn ông, đàn bà,
con nít và rất nhiều nghĩa-quân vừa mới kéo tới để hổ-trợ cho những đồngbào bị nạn cũng phải ngã gục trên bãi chiến-trường không biết bao nhiêu mà
kể. Cuối cùng cuộc khởi-nghĩa phải bị chận đứng.
Quảng-nam là nơi vụ dân-biến nầy phát-xuất và lan dần ra toàn quốc. Ban
đầu, cuộc bạo-động chỉ thu hẹp trong phạm-vi một xã Hà-tân ở trên bờ sông
Vu-gia, cách tỉnh-lỵ chừng bảy chục cây-số. Nguyên ở tại xã nầy, bà con cửnhơn Lương thục Kỳ, tác-giả tập Ngạn-ngữ, thường hay giao-du với bà con
quan Ông ích Khiêm, ở làng Phong-lệ, huyện Hòa-vang. Hai họ ấy là hai cựtộc trong địa-hạt, có ảnh-hưởng lớn đối với dân-chúng. Vào thượng-tuần
tháng ba năm 1908, học-sinh Lương Châu ở làng Hà-tân có mời hai người
bạn đồng-song là Trương Hoành và Hứa Tạo, người ở làng Phiếm-ái và một
số lý-hương đến ăn giỗ tại nhà mình. Trong khi mọi người còn đương chéntạc chén-thù, câu chuyện đương xoay lẹ-làng chung-quanh vấn-đề xâu cao
thuế nặng thì chủ-nhân đứng dậy nói:
- Không những chúng ta bị bọn thực-dân bóc-lột một cách thậm-tệ, mà
trong lúc thừa-hành phận-sự, bọn cương-hào lại toa-rập với bọn tham-quan
ô-lại mà đục-khoét dân ta đến tận xương tủy. Như vậy tại sao chúng ta
không làm đơn-từ, lấy chữ-ký các xã-thôn, rồi nhờ huyện chuyển-đạt lên cấp
trên để xin chính-phủ giãm bớt sưu-thuế và trừ bớt cái nạn nhũng-nhiễu ở
trong dân gian, kẻo để lâu ngày, đồng-bào chúng ta chịu không nỗi.
Có nhiều người tán-thành lời đề-nghị ấy. Học-sinh Lương Châu lấy bút mực
ra thảo ngay một lá đơn khiếu-nại, đi lấy chữ ký các vị lý-hương có mặt
trong bữa tiệc, và dự-tính đi lấy cho hết chữ ký tất cả các bậc thân-hào viênchức ở trong hạt để làm áp-lực. Công việc đang tiến-hành thì một viên lýtrưởng chạy lên phi-báo với quan huyện sở tại:
- Sĩ-dân ở vùng Đại-lộc đã nghe theo lời xúi-giục của một số học-sinh mà
làm đơn-từ đi phản-đối chính-phủ.
Viên huyện làm công-văn, chạy đi báo-cáo với tỉnh-đường và buộc những
người cầm đầu vào tội xúi dân làm loạn. Công việc đã vỡ-lỡ, không thể nào
giấu-giếm được nữa, bọn lý-hương phải rủ nhau vác đơn-từ lên nha Đại-lộc
để nhờ quan huyện can-thiệp giúp. Vừa tới nơi, họ nghe tin quan huyện đã
chạy đi bẩm tỉnh về vụ nầy. Mọi người còn đứng nhìn nhau chưa biết xử-trí
ra sao thì học-sinh Trương Hoành đứng ra đề-nghị:
- Thôi ta cứ kéo nhau xuống tỉnh-đường mà kêu nài, có việc gì đâu mà phải
lo ngại.
Một số lý-hương có vẻ dè-dặt, cứ trù-trừ mãi không chịu lên đường, học-sinh
Hứa Tạo lại nói thêm vào một câu để thôi-thúc:

- Nếu không kêu ca đi nữa, việc đã đáo tụng-đình thì chúng ta cũng không
khỏi bị khép vào mục tụ họp đông người, liên-danh ký-chỉ.
Thế là bọn sĩ-dân kéo nhau đi xuống tỉnh-lỵ. Cùng lúc, học-sinh Lương Châu
cho người ra làng Phong-lệ để cáo-tri với Ông ích Đường, Ông ích Mật, hai vị
cầm đầu ở huyện Hòa-vang.
Đoàn người biểu-tình lúc mới xuất-phát chỉ gồm võn-vẹn có vài ba mươi vị
lý-hương. Trên con đường quốc-lộ, từ huyện-lỵ cho tới tỉnh-thành, dân-chúng
ở hai bên thôn-xóm, nghe nói các vị thân-hào Đại-lộc đi về tỉnh xin xâu cho
dân-chúng thì mừng lắm, rủ nhau đi nhập bọn để gây thêm áp-lực. Số người
tham-gia mỗi lúc mỗi lúc mỗi đông thêm. Một khi họ tới Vĩnh-điện thì đám
biểu-tình đã biến thành một biển người, khó mà ước-lượng cho chính-xác
được. Quan tổng-đốc Quảng-nam Hồ đắc Trung thấy sĩ-dân kéo tới bao-vây
tỉnh-thành có ý lo ngại, cho lính đứng trên vọng-gác mà hỏi:
- Các người ở đâu mà tới đông như vậy, muốn hỏi điều gì thì cứ trình lên cho
quan biết.
Học-sinh Lương Châu liền thay mặt cho đồng-bào mà trả-lời:
-Chúng tôi ở Đại-lộc theo quan huyện xuống tỉnh-đường để xin sưu-thuế cho
dân-chúng.
Bọn lính chạy vào tư-thất quan tổng-đốc một chặp lâu rồi trở ra đứng chống
nạnh trên bao-lơn mà hiếu-dụ:
- Quan huyện các anh đã có trình rằng nhân-dân vùng Đại-lộc tụ-tập bấthợp-pháp để cùng nhau khỉ-ngụy, và đã chạy xuống phi-báo với quan côngsứ rồi. Các anh nên xuống dưới phố Hội-an kia mà kêu nài, chứ quan tổngđốc không có quyền xét việc ấy.
Hai tiếng khỉ-ngụy vừa mới vang lên trên không càng khiến cho mọi người
phải cương-quyết, phải đi cho tới cùng. Tức thì họ rủ nhau kéo xuống phố.
Con đường thiên-lý từ Vĩnh-điện xuống Hội-an dài chừng mười cây-số, dânchúng từ các làng hai bên đường lại gia-nhập thêm lên vào đám đông, biến
cuộc hội-họp nhỏ-nhen lúc ban đầu ở làng Hà-tân thành ra một cuộc diễnhành vĩ-đại. Ai nấy cũng cơm đùm cơm gói, quần rách áo mang, kéo đi rên
rễn ở ngoài phố, chiếm hết tất cả các nẻo đường. Viên công-sứ Charles thấy
dân-chúng hội-họp đông quá sức tưởng-tượng, liền phái lính-tập ra ngăn cản
lại, chỉ cho phép một ban đại-diện mười người vào yết-kiến. Lương Châu,
Trương-Hoành, Hứa Tạo được dân-chúng cử lên để đại-diện cho mình, vào
tiếp-xúc với các nhà cầm-quyền:
- Chúng tôi là những người chân lấm tay bùn, hằng ngày phải sống vất-vả
nơi đồng khô cỏ cháy, cày cấy không đủ mà ăn, làm lụng không đủ mà mặc;
gặp những năm cơ-hàn thiết-thân thì chỉ biết mỗi một việc là chết đói mà
thôi. Nay chính-phủ không hiểu thấu những nỗi cực nhọc của chúng tôi, lại
bày ra nhiều thứ sưu-thuế quá nặng nề. Một phần chúng tôi không đủ sức
chịu đựng những thứ đãm-phụ ấy, một phần khác chúng tôi lại bị nạn cườnghào nhũng-nhiễu, thâu mười nạp một, làm cho đời sống chúng tôi đã khổ-sở
lại càng khổ-sở thêm lên. Chúng tôi là những kẻ ngắn cổ kêu không thấu
trời, nên phải kéo nhau tới trước cửa công để trình-bày những nguyện-vọng

thành-thật nhất của chúng tôi và đồng-thời xin chính-phủ giảm nhẹ bớt các
khoảng sưu-thuế cho dân-chúng được nhờ.
Viên công-sứ Charles trả-lời:
- Các anh muốn xin xâu-thuế thì phải làm đơn-từ kêu-nài với quan trên, chớ
tụ-tập đông người là cố-ý làm loạn và sẽ bị đàn-áp. Vả lại về việc sưu-thuế,
toà công-sứ Quảng-nam cũng không có quyền xét giãm. Vậy các anh phải
hiểu-thị cho dân-chúng biết để họ giải-tán ngay và trở về an-cư lạc-nghiệp.
Tòa công-sứ Quảng-nam sẽ tư hỏi ý-kiến phủ toàn-quyền và triều-đình Huế
về vụ nầy. Khi nào chính-phủ trả-lời có được giãm hay không, toà công-sứ
Quảng-nam sẽ loan báo ra cho tất cả ai nấy đều biết.
Mấy người đại-diện nhân-dân cứ khự-nự mãi, không chịu ra giải-thích cho
quần-chúng, viên công-sứ Charles phải bảo thượng-tá Nguyễn Khải ra nói
thay thế, truyền-đạt những lời hiếu-dụ ở trên nầy cho đám biểu-tình nghe
rõ. Họ vẫn không chịu rút lui, viện lẽ rằng vụ thuế-khoá đã gần tới kỳ khaimạc, ở nhiều nơi mõ trống đã bắt đầu gióng lên rầm-rĩ, mà họ lại bất kham
trước những đảm-phụ vừa mới thiết-lập. Không biết làm thế nào được, viên
thượng-tá phải dùng lời dọa-dẫm:
-Nếu dân-chúng không chịu phân-tán mỗi người một nơi, chính-phủ sẽ bắt
mấy người đại-biểu mà giam lại.
Trong đám xin xâu lại có nhiều người đứng phắt dậy, xua tay múa chân mà
nói:
- Cái đó là tùy lượng quan trên, mấy người ấy họ xin phần họ, chúng tôi xin
phần chúng tôi; mỗi người đều có những nỗi khốn-khổ riêng biệt, có ai xin
thay cho ai được.
Viên công-sứ Charles liền hạ lệnh tống giam ba vị đại-diện của dân-chúng để
thị-uy. Hay được tin ấy, họ lại càng la hét nhốn-nháo thêm lên và tỏ vẻ
cương-quyết hơn lúc nào hết. Bực mình, viên công-sứ Charles phải ra đứng
ngoài bao lơn tòa hành-chánh và truyền-phán một lần cuối cùng :
- Nếu dân-chúng không chịu giải-tán thì ba người đại-diện của họ sẽ bị đày
ra Lao-bảo.
Hồi bấy giờ, Côn-lôn và Lao-bảo là hai phối-sở độc-địa, rùng rợn nhất tại
Việt-nam, thế mà lời đe-dọa của viên công-sứ vẫn không đem lại một hậuquả nào hết. Để giữ đúng lời cam-kết, vào buổi chiều ngày ấy, viên công-sứ
Charles phải cho lính tập áp-tải ba vị đại-diện Lương Châu, Trương Hoành và
Hứa Tạo ra Quảng-trị. Nghe tin ba vị lãnh-đạo của mình phải bị tù đày, dânchúng lại càng phẩn-uất hơn nữa. Không những họ không chịu rút lui mà lại
còn tăng thêm dần dần. Các vùng thôn-quê đã bắt đầu hưởng-ứng phongtrào kháng sưu, lục-tục kéo đến.
Trước hết sĩ-dân hạt Điện-bàn tụ tập tại quận lỵ, bắt tri-phủ Trần văn Thông
bỏ lên xe kéo, rồi quan lớn đi trước, quần-chúng chạy theo sau, mọi người
đều nhắm tỉnh-lỵ Hội-an mà tiến nhanh. Trong lúc diễn-hành, có viên thư-ký
Cao du Minh vừa thở hổn-hển, vừa theo sát chiếc xe kéo, thỉnh-thoảng lại
cầm đùi ba ton gõ vào mắt cá quan lớn mà hỏi thật rõ ràng:
- Tri-phủ bị dân-chúng kiện tất cả là mấy lần?

Quan lớn suy-nghĩ một chặp lâu như để hồi-ký lại tất cả những hành-động
của mình, ước-lươc lại cho đơn-giản, rồi mới trả-lời ấp-úng:
- Tôi bị kiện ở phủ Thăng-bình là một; nay dân-chúng phủ Điện-bàn có đơn
khiếu-nại một lần nữa là hai.
Thư-ký Cao du Minh nghe quan lớn trả-lời xong xuôi, lại dùng đùi ba ton khẽ
thêm một cái thật mạnh vào mắt cá vị tứ-dân phụ-mẫu mà hỏi tiếp:
- Tri-phủ ăn tiền của nhân-dân nhiều như thế thì bỏ vào chỗ nào cho hết ?
Chẳng ngần-ngại, quan lớn lấy tay kéo vạt áo ba-ga đã sờn loang-lổ nhiều
nơi, đưa ra ngoài ánh sáng mà phân bua với dân-chúng:
- Tôi vốn không có ý sách-nhiễu đồng-bào, nhưng ngặt vì mẹ sắp cháu ở nhà
hay đam mê cờ bạc, nay tài-bàn, mai tứ-sắc cho nên lúc túng-bấn có lạmdụng lễ-vật một chút ít mà thôi.
Quan lớn vừa biện-bạch vừa giơ chéo áo lên thật cao để lộ hẳn cái bụng phệ
có nhiều ngấn tròn trịa bao-bọc chung quanh y hệt như một cái nọng heo.
Trông thấy như vậy, thư-ký Cao du Minh liền dùng đùi ba ton thọc vào chiếc
lỗ rốn sâu hoáy, mà nói một cách hài-hước:
- Không ăn tiền của dân mà lại béo mum-múp như một tên Đổng Trác.
Rồi thư-ký Cao du Minh dùng đùi ba ton gõ liên-tiếp vào mắt cá vị quantrường kiểu-mẫu mà hỏi một lần chót:
- Từ rày về sau tri-phủ còn ăn tiền nữa hết?
Một quả đòn quá mạnh làm cho bị can đau-đớn phải thốt ra một tiếng yếuđuối:
- Hết!
Thời may trong thời-gian tấn bi-kịch nầy xảy ra, viên lai-mục phủ Điện-bàn
đã trốn thoát được chạy xuống báo-cáo với toà công-sứ. Đoàn biểu-tình vừa
tới bến đò Phú-triêm, cách thành-phố Hội-an chừng hai cây-số thì gặp đội
lính tập ở phía dưới kéo lên. Viên chỉ-huy Pháp hô giải-tán và ra lệnh cho
binh-sĩ bắn chỉ-thiên để thị-uy. Dân-chúng không chịu thối lui. Cuộc xô-xát
phải xảy ra làm cho nhiều người bị thương, một số phải bị giữ lại. Thừa lúc
hai bên đương giao-chiến kịch-liệt với nhau, viên tri-phủ Điện-bàn chạy lẫn
vào trong đám đông trốn-thoát được. Chỉ có hai tên nông-dân hoảng sợ,
phải vứt chiếc áo rách và mo khoai trụng ở bên lề đường, toan lội qua sông
nhưng tới nửa chừng thì bị nước lôi cuốn đi mất. Chiều lại, dân-chúng vớt
được xác hai người đồng-bào, đem lên chôn cất một cách trọng-thể. Khắp
mọi nơi, ai nấy cũng để tang-chế, khăn trắng, áo xuống trôn y hệt như trong
một ngày quốc-tang. Cuộc diễn-hành phải bị tan-rã, nhưng dân-chúng lại
theo nhiều con đường khác, lẻn vào thị-trấn, rồi cứ thay phiên nhau kẻ về
người ở mà tiếp-tục cuộc đấu-tranh.
Lúc bấy giờ, dân-chúng tụ-tập tại Hội-an đã quá đông-đảo, những nhà lãnhđạo mới ra chỉ-thị cho các phủ huyện, hễ người ở chổ nào thì tụ-tập tại chổ
ấy, không phải kéo đi xa như trước nữa. Tại phủ Tam-kỳ, dân-chúng thầm
oán viên đề-đốc Trần Tuệ, một vị quan lại tham-nhũng, thường hay bóc-lột
và hành-hạ những người đi làm công-ích. Dân-chúng kéo tới phủ-lỵ, vây
chặc các ngã ra vào, đòi bắt viên đề-đốc Trần Tuệ đem ra xét xử. Thấy trình-

trạng đã trở nên nguy-cấp, viên đại-lý Pháp tại Tam-kỳ phải đem lính tới
giải-vây và đưa viên đề-đốc Trần Tuệ về Hội-an. Đoàn quân áp-tải vừa mới
ra khỏi phủ-lỵ thì đã bị dân-chúng bao-vây kín mít. Ở giữa đám đông có tên
Trùm Thuyết, người xã Phước-lợi, đứng lên hô-hào dân-chúng:
- Các anh em phải bắt đem Trần Tuệ đem giữ lại cho tôi, có nghe không?
Dân-chúng đều dạ râng, muôn người như một. Viên đề-đốc Trần Tuệ ngồi
trên xe kéo, nghe dân-chúng đồng-thanh trả-lời như vậy, sợ quá hộc máu
tươi ra mà chết. Trả thù xong, dân-chúng lại trở về tụ-họp chung quanh phủlỵ như cũ.
Tại Hòa-vang, có lãnh-binh Võ Điền cũng hay bạc-đãi những người làm
đường-sá. Dân-chúng nổi lên bạo-động, kéo tới bao-vây huyện-lỵ rồi phái
người đi lùng bắt viên lãnh-binh Võ Điền, nhưng vị quan-lại ấy đã theo con
đường xe lửa mà trốn về Đà-nẳng.
Tại Thăng-bình, có tri-phủ Lê bá Đảng, vừa mới bổ-nhiệm, là một vị quantrường mục-nát có tiếng trong tỉnh-hạt. Dân-chúng kéo tới hội-họp chung
quanh tỉnh-lỵ, rồi bắt viên tri-phủ phải đi xin xâu với mình. Vào lúc này, tòa
công-sứ đã ra lệnh giới-nghiêm và phái lính-tập về canh giữ các vùng địaphương. Hai bên phải xung-đột với nhau. Kết-cuộc, viên tri-phủ được giảithoát, về phía nhân-dân có một số người bị thương, vị lãnh-tụ là Hương
Quản bị bắt giải về thị-trấn.
Tại Duy-xuyên và Quế-sơn các nhà cầm-quyền không hiểm-ác, vì vậy dânchúng không bạo-động, nhưng vẫn kéo về tụ họp tại quận-lỵ để hưởng-ứng
phong-trào và phản-đối chính-phủ.
Cuộc bạo-động đã lan dần từ thành-thị cho đến miền thôn-quê hẻo-lánh và
cứ dằng-dai mãi ở Quảng-nam cũng như trên toàn cõi Trung-Việt.
Mỗi ngày lại có thêm một số chiến-sĩ phải lên đường, lại có thêm những kẻ
chân lấm tay bùn chạy sang nhà bên cạnh và nói với người láng-giềng :
- Nhờ bác lấy hộ cái búi tóc cho tôi tí.
Thế là người hàng-xóm lấy chiếc vung bằng đất, úp sơ-sài lên trên cái sọ, rồi
lấy kéo vanh thật tròn mà nói một cách nhẹ-nhõm :
- Thôi ! từ bữa nay anh đã thuộc về phái Duy-tân. Vậy anh phải hành-động
cho xứng với cái danh-nghĩa ấy.
Muốn tiêu-diệt phong-trào xin xâu đang nổi lên khắp nơi, tổng-đốc Hồ đắc
Trung phải xuống Hội-an để gặp viên công-sứ Charles, và nói mật với nhau :
- Cầm đầu vụ dân-biến này là bọn văn-thân quá-khích nhưng tựu-trung chỉ
có bọn Ông ích Đường ở Phong-lệ và Châu thượng Văn ở Hội-an là có liên-hệ
trực-tiếp. Trước hết ta phải bắt hai tên phiến-loạn ấy giam lại cho thật kỹ. Kế
tiếp theo đó, ta phải đưa bọn Nguyễn Thành, Huỳnh Thúc Kháng, Phan tây
Hồ ra an-trí ngoài Côn-đảo thì miền Trung-Việt nầy mới có thể yên được.
Viên công-sứ Charles đã thi-hành đúng theo kế-hoạch ấy. Bắt hai nhà cáchmạng Ông ích Đường, Châu thượng Văn đem câu-lưu tại lao-xá Hội-an và
lần-lượt đưa họ ra thẩm-vấn.
Nhà cách-mạng Ông ích Đường là người đầu tiên phải ra trước một phiên tòa
thâu hẹp gồm có viên công-sứ Charles, viên tổng-đốc Hồ đắc Trung, và

thượng-tá Nguyễn Khái. Khi tất cả mọi người đã bước vào phòng họp, viên
tổng-đốc Hồ đắc Trung bảo lính tập dẫn nhà cách-mạng Ông Ích Đường ra
đứng trước vành móng ngựa mà hỏi :
- Mày có phải là kẻ chủ-mưu trong vụ kháng thuế này không?
Nhà cách-mạng Ống ích Đường trả-lời:
- Chính tôi là người đã xúi-giục dân-chúng làm loạn.
Viên tổng-đốc Hồ đắc Trung lại hỏi:
- Trong lúc hành-động này có bàn-bạc với tên Châu thượng Văn ở Hội-an
không?
Nhà cách-mệnh Ông ích Đường suy-nghĩ một hồi lâu rồi phúc-đáp:
- Nhà cách-mệnh Châu thượng Văn chịu trách-nhiệm về tỉnh Quảng-nam,
còn tôi chỉ là một người thừa-hành công-vụ. Đáng lẻ tôi phải tham-khảo ýkiến cấp trên, nhưng khi nào tôi quên bẵng đi thì thôi.
Viên tổng-đốc Hồ đắc Trung không hiểu ra sao cả, liền đưa tay chỉ chỉ một vị
thanh-niên đang ngồi chồm-hỗm ở dưới đất mà hỏi tiếp:
- Mày có biết tên Ông ích Mật này là ai không?
Nhà cách-mệnh Ông ích Đường lắc đầu và nói:
- Tôi không rõ.
Tổng-đốc Hồ đắc Trung bực-tức, liền đập vào bàn thật mạnh mà hỏi vặn:
- Tên này chính là em ruột của mày, mà sao mày lại nói không biết?
Nhà cách-mệnh Ông ích Đường nhìn vị thanh-niên một lần nữa, tắc lưỡi một
cái, rồi mới ứng-khẩu:
- Nó với tôi vốn thật là tình huynh-đệ với nhau, nhưng từ khi còn bé nó
hoang-đường, bỏ nhà trốn đi biệt-tăm biệt-tích. Nghe nói về sau, nó theo bợ
đít bọn Pháp để kiếm ăn và làm nên sự-nghiệp. Ngày nay nó trở về, tôi
không có thể nhớ mặt nó được.
Viên tổng-đốc Hồ đắc Trung tức sôi lên vì những lời châm-biếm ấy, liền ghép
nhà cách-mệnh Ông ích Đường vào tội âm-mưu khỉ-ngụy. Hai ngày sau đem
ra trảm-quyết tại chợ Túy-loan.
Kế tiếp theo đó người ta lại dẫn nhà cách-mệnh Châu thượng Văn vào phòng
họp, giao cho các vị quan tòa phỏng-vấn. Viên tống đốc Hồ đắc Trung bảo
lính tập mở chiếc xiềng số tám cho bị can, rồi bắt đầu hỏi:
- Mày có phải là người tổ-chức vụ kháng-sưu tại Quảng-nam không?
Nhà cách-mệnh Châu thượng Văn trả-lời một cách thẳng-thắng:
- Chính tôi đã ngấm-ngầm xúi-giục dân-chúng nổi-loạn, và bí-mật đưa các
nhà chính-trị sang Nhật-bản, ngoài ra không một ai có quyền tham-dự vào
cả.
Viên thông-đốc Hồ đắc Trung không thể nào tin những lời thú-nhận ấy, liền
quay về phía viên công-sứ Charles mà nói rất khẽ:
- Ở đây chúng ta có một tên phiến-loạn vừa lợi hại vừa có uy-tín trong dânchúng. Tôi thiết-tưởng trong trường-hợp nầy chúng ta không nên dùng
những biện-pháp cứng-rắn, mà phải giao bị can cho tòa-án Nam-triều xétxử.
Viên công-sứ Charles gật đầu hỏi thêm:

-Nhưng tôi nghe nói bị can sẽ nhịn ăn để phản-đối việc đàn-áp phong-trào
xin xâu, ngài nghĩ như thế nào?
Viên tổng-đốc Hồ đắc Trung mĩm cười một cách tế-nhị và trả-lời:
- Nếu vạn-nhứt người ta dùng lối bất-bạo-động để tranh-đấu, chúng ta sẽ
tuyên-án tức-khắc và sẽ đưa bị-can ra ngoài Lao-bảo, như vậy là êm
chuyện.
Viên công-sứ Charles đứng dậy nắm chặc lấy bàn tay viên tổng-đốc Hồ đắc
Trung mà nói thật chậm rãi:
- Ngài là một vị thủ-hiến không những khôn-ngoan mà lại còn sáng-suốt
nữa. Tôi không bao-giờ quên những công-việc ngài đã làm cho chính-phủ
bảo-hộ; tôi sẽ đề-bạt cho ngài giữ một chức-vị quan-trọng hơn.
Chiều bữa ấy nhà cách-mệnh Châu thượng Văn bắt đầu tuyệt-thực trong laoxá, mỗi ngày chỉ uống cầm chừng một vài hớp nước. Viên công-sứ Charles
cho áp-tải bị can lên giam-giữ tại Vĩnh-điện để chờ tuyên-án nhưng sau hai
tuần nhật lại đưa về tạm gởi tại lao-xá Hội-an. Lúc bấy giờ bị can đã thay đổi
hoàn toàn: thân hình đã xóp ve, hai con mắt đã sâu-hoắm, hơi thở chỉ còn
thoi-thóp. Tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng liền chạy đến bên giường bệnh mà gọi
rất khẽ:
-Châu tiên-sinh! Châu tiên-sinh! Tiên-sinh có biết tôi là ai không?
Bị can không có thể trông thấy được nhưng vẫn nghe rõ giọng nói, liền bảo
tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng cúi sát xuống mà rỉ vào tai:
- Huỳnh đại-ca! Huỳnh đại-ca! tôi làm cái việc dễ, các đồng-chí phải cố-gắng
làm lấy cái việc khó.
Tất cả các nhà Duy-tân hiện có mặt trong ngục-thất đều phải rơi lệ. Chính
trong lúc ấy tiếng còi báo-động đã vang dậy khắp nơi. Viên quản-cơ bận lễphục đã ra đứng trước nhà ga, đương tụ-tập những phạm-nhân đi Lao-bảo.
Theo lệnh cấp trên, bọn lính áp-tải chạy sồng-sộc vào trong phòng giam,
khiêng bị can đem bỏ trên xe hoả, rồi chiếc đầu máy lại vận-chuyển, nhắm
dãy núi Ngũ-hành-sơn mà lao vun-vút.
Vị lãnh-tụ phong-trào xin xâu ra tới Thuận-hóa thì tắt thở, lưu lại cho dântộc Việt-nam một tấm gương hy-sinh, đấu-tranh kiên-cường, cho thánh
Cam-Địa về sau này một phương-thức đấu-tranh mầu-nhiệm.
Có nhiều nhà cách-mệnh không trực-tiếp lãnh-đạo vụ dân-biến cũng phải bị
đàn-áp một cách tàn-nhẫn. Kẽ thì phải bị xử tử-hình, người thì phải bị phátvãng ra Côn-đảo cùng một lúc với hầu hết các bậc văn-thân trong toàn quốc.
Trước hết, tiến-sĩ Trần qúy Cáp, một nhân-vật quan-yếu trong phong-trào
Duy-tân, phải lên đoạn-đầu-đài tại tỉnh Khánh-hòa và phải bị tên bố-chánh
Phan bá Quát đem ra chém ngang lưng, một việc chưa bao-giờ trông thấy
trong lịch-sữ nhân-loại. Nhà cách-mệnh Phan tây Hồ phải bị bắt trong khi
diễn-thuyết tại trường Đông-kinh nghĩa-thục và phải bị đưa về giam-giữ tại
lao-xá Thừa-thiên.
Hằng ngày, các nhà văn-thân phải đi làm tạp-dịch trong thành-phố, nhà chísĩ Phan tây Hồ phải đẩy chiếc xe bò, học-sinh Lê đình Mộng, người cầm đầu
vụ dân-biến tại thủ-đô, phải cầm chiếc sọt đi nhặc lá vàng ở hai bên lề

đường, thái-độ vẫn thản-nhiên, cử-chỉ vẫn ôn-tồn như không có việc gì xảy
ra. Nhà học-giả Nguyễn lộ Trạch, một hôm đi qua kinh-sư, liền trao cho hai
phạm-nhân một gói tặng vật và đọc hai câu liễn-đối như sau:
Đắc-thế Dy-Ngô tù dĩ-tướng;
Thất-thời Cơ-tử thánh vi-nô.
Nhà cách-mệnh Phan tây Hồ mĩm-cười, lấy tay vỗ nhè-nhẹ vào thân hình
con bò vàng rồi theo hai bánh xe lịch-sử mà trở về ngục-thất. Một tuần-lễ về
sau, nhà cách-mệnh Phan tây Hồ phải ra trước một phiên-tòa hổn-hợp và bị
ghép vào tội xúi dân làm loạn. Nhà cách-mệnh Phan tây Hồ cứ khẳng- khái
mà trả-lời :
- Các ngài vừa ngồi trên đầu nhân-dân, vừa ăn bổng-lộc của nhà nước,
người nhiều thì năm ba trăm, kẻ ít thì bảy tám chục, lương tiền ấy không
phải là máu-mủ của đồng-bào hay sao ? Thế mà các ngài cứ điềm-nhiên tọahưởng, không lo vì nhân-dân mở đường sinh-kế, không tính vì đồng-bào
mưu-cầu sự lợi-ích, khiến cho bọn người cùng vô-sở-xuất, không biết dựa
vào đâu mà nộp sưu-thuế, phải lấy việc đi van-nài cửa công làm hạ-sách.
Như vậy vụ dân-biến ở Trung-kỳ là cái tội chung của người Pháp và chínhphủ Nam-triều. Các ngài không biết ăn-năn thì chớ, lại còn tìm cách vu-cáo
cho kẻ khác, thì còn mặt mũi nào mà ra ngồi chênh-vênh tại chỗ pháp-đình
nầy?
Các vị quan-tòa tức-giận lắm, muốn kết án tử-hình bị can cho hả-dạ, nhưng
vì có hội bảo-trợ nhân-quyền can-thiệp, họ phải kêu án xử-tử phát-phối,
ngộ-xá bất nguyên. Chẳng bao lâu nhà cách-mệnh Phan tây Hồ phải lên
đường vào phối-sở, lúc ra khỏi cửa đông-nam mới biết là vào Côn-đảo, liền
khẩu-chiếm một bài "Cảm-tác" như sau:
Luy luy thiết-tỏa xuất đô-môn;
Khẳng-khái bi-ca thiệt-thượng tồn.
Quốc thổ trầm-luân dân-tộc tụy;
Nam-nhi hà-sự phạ Côn-lôn ?
Hai nhà cách-mệnh Nguyễn Thành và Huỳnh thúc Kháng bị bắt tại Quảngnam, bị giải về Hội-an rồi đem lên giam-giữ tại lao-xá Vĩnh-điện. Chính-phủ
Nam-triều phải mở ngay một phiên tòa đặc-biệt để xét-xứ hai bị can và kêu
án: nhà cách-mệnh Nguyễn Thành phải bị chin năm khổ sai; còn nhà cáchmệnh Huỳnh thúc Kháng phải bị khổ-sai chung-thân, ngộ-xá bất nguyên.
Nghe tin hai nhà cách-mệnh phải khởi-hành vào Côn-đảo, các đồng-chí ở
trong lao-xá có tổ-chức một bữa cơm thân-mật để bày tỏ mối tình khắngkhít với nhau. Người ca-nữ vô-danh cũng có mặt trong bữa cơm ấy, thừa lúc
mọi người không để ý, bèn tiến về phía nhà cách-mệnh Nguyễn Thành mà
hỏi rất khẽ:
- Trong thời-kỳ phải đi vắng, tiên-sinh có dự-trù một nhân-vật nào để thay

thế cho tiên-sinh hay không ?
Nhà cách-mệnh Nguyễn Thành liền đưa tay móc túi áo, lấy ra một phong-thư
có niêm-dán cẩn-thận, trao cho người ca nữ mà nói một cách chậm-rãi, dằn
từng tiếng:
- Tạm thời ông Thái Phiên phải đảm-nhận mọi công việc, chờ khi nào ông
Trần cao Vân trở về thì hai nhân-vật ấy sẽ hợp-tác với nhau.
Người ca-nữ vô-danh gật đầu, dấu kỹ bức thư vào người rồi ngồi tiếp tục dự
bữa cơm y như cũ. Nhơn lúc cãm-hứng, nhà cách-mệnh Huỳnh thúc Kháng
có đọc một bài "Lưu giản" như sau:
Trăng trên trời còn có khi tròn khi khuyết,
Người ở đời sao khỏi tiết gian-nan.
Đấng trượng-phu, tùy ngộ như an,
Tố hoạn-nạn, phải hoành-hồ hoạn-nạn.
Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn,
Thâm tiêu ưng hứa mộng hoàn gia.
Bấy nhiêu năm, tuổi vẫn chưa già,
Kìa Tán-lĩnh, nọ Nhị-hà,
Non sông ấy phải chờ ta thêu dệt.
Còn tán tụ chẳng qua là tiểu-biệt,
Ngựa tái ông họa phúc biết về đâu.
Nếu một mai con tạo khéo cơ-cầu,
Thảy bốn bể cũng trong bầu trời đất cả.
Ư bách niên trung tu hữu ngã,
Dẫu cho núi sập, biển lồi, trời tan, đất rã,
Tấm lòng vàng tạc đá vẫn không mòn.
Trăng kia khuyết đó lại tròn.

"Những kẽ vá trời khi lở bước"
Chiếc tàu Lạc-long của công-ty Bạch thái Bưởi rời bến sông Hàn, ra khỏi
vũng Thùng thì gặp lúc trời xấu, sóng lên cuồn-cuộn, chiếc tàu theo chiều
gió chướng cứ chòng-chành trên mặt bể như một quả lắc đồng-hồ và tiến lên
một cách mệt nhọc, khó-khăn.
Hành khách nằm sóng soài trên cầu tàu, ai nấy cũng gông cùm xiềng xích ở
trên thân hình, phần đông là những chính-trị phạm vừa mới liên-can vào vụ
xin xâu tại Trung-Việt. Nhóm văn-thân Quảng-nam nằm tại khoang giữa gồm
có Ấm-sanh Nguyễn Thành, tiến-sĩ Huỳnh thúc kháng, cử-nhơn Phan thúc
Duyên, cử-nhơn Lê bá Trinh. Nhóm văn-thân Nghệ-an, Hà-tịnh nằm ở
khoang thuyền phía sau, gồm có tiến-sĩ Ngô đức Kế, cử-nhơn Lê văn Huân,
cử-nhơn Đặng văn Bá và nhà chí-sĩ Đặng nguyên Cẩn, ngoài ra lại còn có

Ấm-sanh Lê đình Mộng ở tỉnh Thưà-thiên và một số dân-chúng nữa. Lúc
chiếc tàu vượt qua khỏi bán-đảo Tiên-chà thì gió đã bắt đầu êm, sóng bắt
đầu lặn dần. Các nhà quốc-sự-phạm mới bắt đầu làm quen và qua lại chuyện
trò thân-mật với nhau. Tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng nhìn về phía đất liền, thấy
ba chiếc ghe mành đương rời bến Mỹ-khê căng buồm chạy về hướng nam
như muốn thử sức nhanh với chiếc tàu thủy chạy bằng cơ-khí. Nhà cáchmệnh liên-tưởng ngay đến bài thơ của tú-tài Huỳnh Qùi làm hộ cho một
người đán bà góa ở chợ Bàn-thạch thuộc phủ Duy-xuyên. Người thiếu-phụ
xấu số nầy lấy chồng vừa được một năm tròn thì đấng phu-quân, vì hỏng thi
phải bỏ nhà đi vong biệt-vô âm-tín. Lúc bấy giờ, mấy lời mở đầu được dânchúng hết lời truyền-tụng vẫn còn như phảng-phất trong không-gian:
Biệt-ly ớ hệ, duyên-nợ nào phai,
Bức hồi-văn thêu dệt bởi vì ai ?
Ngâm chinh-phụ thở-than ví đó.
Chàng từ thuở buông lời gắn-vó,
Bến Mỹ-khê muôn dặm tếch buồm loan!
Tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng còn mãi ngắm cảnh-vật nơi quê-hương mà từ đây
ông phải tạm-biệt một cách bất-đắc-dĩ, thì từ phía sau, một hành-khách,
mặt hình chữ dụng ngăm-ngăm đen, trán gồ rộng, lưỡng-quyền cao, mắt
sâu hoắm, trông có vẻ tầm-thước, cương-nghị, nhẹ-nhàng bước tới. Khi chỉ
còn cách tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng có một thước mộc, người hành-khách giơ
cánh tay lên, đập thật nhẹ vào vai người bạn đồng-hành mà nói:
- Bác nghè Thanh-bình, tôi nghe tiếng bác đã lâu mà bữa nay mới gặp, thật
là trời còn ngó lại bọn nho-sĩ chúng ta!
Rồi không muốn để tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng phải bỡ-ngỡ lâu trước một
người lạ mặt, ông nói tiếp để tự giới-thiệu mình với nhóm văn-thân Quảngnam còn nằm bề-bộn trên cầu tàu:
- Đây là Ngô đức Kế ở huyện Can-lộc, tỉnh Hà-tịnh.
Tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng mở cặp mắt bác-học ra nhìn, nửa vui-mừng nửa
ngạc-nhiên rồi nói một cách trịnh-trọng:
- Ủa! té ra ông tiến-sĩ họ Ngô cũng có mặt tại đây, thảo nào mà bọn tớ phải
lên đường vào Côn-đảo.
Ấm-sanh Nguyễn Thành nghe hai bên trò-chuyện thân-mật với nhau cũng
chòm-ngòm đứng dậy. Chưa kịp để chào hỏi mọi người thì nhà chí-sĩ Đặng
nguyên Cẩn từ phía sau khoang tàu, cũng vừa chạy tới, quay mặt về phía
tiến-sĩ Ngô đức Kế mà nói ra một cách quen thạo lắm:
- Bác Nghè Can-lộc! bác quên rồi sao? đây là Tiểu-la tiên-sinh!
Nghe nói đến tánh-danh nhà đại-chí-sĩ Nguyễn Thành, tiến-sĩ Ngô đức Kế
không giấu được nỗi hân-hoan, liền chạy tới trước mặt một nhân-vật vạmvỡ, nghiêm-nghị như một bức tượng đồng, rồi nắm chặc hai bàn tay mà nói
một cách vồn-vả, như để phân-bua trong chốc-lát với quần-chúng :
- Đây nầy, tôi đã trông thấy rõ diện-mạo một vị tôn-sư.

Mọi người nhìn nhau im-lặng. Chiếc tàu thủy cứ chạy đều đều để tiến về một
chân trời huyền-ảo. Một chốc nữa, nó sẽ ghé vào bến Qui-nhơn trong một
chuyến đi lịch-sử để đón lấy nhóm văn-thân Quảng-ngãi và Bình-định mà
người dẫn đầu là cử-nhơn Nguyễn Sụy, tú-tài Phạm cao Chẩm. Con chim đạibàng trên mặt bể lại tung ra trong bầu trời im-lặng một làn hơi đen nghịt để
lấy sức mà tiến thẳng vào miền Đồng-nai lục-tỉnh. Tới Sài-gòn, đoàn quốcsự-phạm phải nghỉ lại một tuần-lễ, vào khám Chí-hòa để hớt tóc, thay đổi
quần-áo, làm quen với đời sống nhọc-nhằn trong lao-tù. Một buổi sáng tinhsương, nhóm văn-thân miền Trung-Việt lại lên một chiếc tàu khác nhỏ hơn,
có vẻ hiền-từ, duyên-dáng hơn, để một chiều kia đổ-bộ lên một mãnh đất
hoang-vu ngoài biển-khơi, cái mục-tiêu cuối cùng của một cuộc hành-trình
dài dằng-dặc.
Côn-lôn là một hòn đảo lẻ-loi nằm rất xa ở ngoài khơi miền duyên-hải Namviệt. Từ ngàn xưa, mảnh đất rời-rạc nầy vẫn thuộc về lãnh-thổ Việt-nam và
được sáp-nhập vào địa-phận tỉnh Vĩnh-long. Côn-lôn chỉ có rừng núi bao-la
và một làng An-hải, gồm có năm bảy nóc nhà tranh lụp-xụp. Đám dân chài
lưới, đã từ miền lục-địa Việt-nam mạo-hiểm vượt đại-dương để ra tận ngoài
khơi chiến-đấu với ma-thiêng nước-độc, với sóng cồn rào-rạc, với những trận
gió nồm kinh-khủng thổi khắp quanh năm. Về sau, người Pháp sang xâmchiếm miền Đồng-nai lục-tỉnh, đặt nền cai-trị riêng, tách hẳn miền phù-sa
sông Cữu-long ra khỏi ảnh-hưởng triều-đình nhà Nguyễn. Côn-sơn trở thành
một nhà lao thường-phạm, dành riêng cho những người dân bản-xứ can về
trọng-tội, ở đây lại có thiết-lập nhiều công-sở, xây-dựng nhiều trại binh-lính.
Chợ búa, quán-xá của người Việt-nam, người Trung-hoa cũng theo trào-lưu
mà phát-triển mỗi ngày mỗi đông-đúc thêm. Kế tiếp đến, khi phong-trào
Duy-tân phát-động khắp toàn quốc, vụ kháng-sưu vào năm 1908 nổi lên
rầm-rộ, người ta mới nghĩ đến việc sửa đổi qui-chế nhà lao-xá. Từ đấy, Cônđảo mới trở thành một ngục-thất chính-trị để an-trí hay giam-cầm các nhà
ái-quốc, mà người phạm-nhân đầu tiên may mắn được đặt chân trước hết
trên mảnh đất xa-xôi, rùng-rợn, hẻo-lánh ấy là nhà cách-mệnh Phan tây Hồ.
Vào tháng tư năm 1908, cửa ngục hé mở để thâu-nhận nhà đại-hào-kiệt
Việt-nam, thì vào thượng-tuần tháng tám cũng năm ấy, các nhóm văn-thân
Trung-Việt, đầu-não của phong-trào kháng-sưu, lại âm-thầm đổ-bộ trên bến
Côn-sơn dưới những con mắt tò-mò của bọn ma tà và bọn quan-lại thuộcđịa. Họ lần-lượt theo gót viên ngục-trưởng mà vào trong nhà lao, nhận mỗi
người một cái thẻ bài y hệt như các vị hàn-lâm trong chế-độ phong-kiến, rồi
được phân-phối đi các phòng, sống lẫn-lộn với những người thường-phạm
mà làm tạp-dịch. Lúc bây giờ, nhà cách-mệnh Phan tây Hồ đã ra tạm-trú tại
làng An-hải, sinh-hoạt với dân-chúng, chuyên về nghề đi câu và làm đồi-mồi
để chờ ngày trở về lục-địa.
Vào mùa xuân năm 1909, sau một cái Tết tha-hương đầu tiên, buồn rầu và
thấm-thía đến tận xương tủy, các chính-trị-phạm ở Côn-đảo lại có dịp tiếp
đón một số đồng-nghiệp ở Bắc-Việt mới vào như cử-nhơn Dương bá Trác, tútài Nguyễn Quyền. Hầu hết những nhà quốc-sự-phạm sau nầy đều có liên-hệ

đến vụ Đông-Kinh nghĩa-thục. Quang-cảnh ngoài lao-xá lại có vẻ tưng-bừng,
náo-nhiệt một cách khác thường. Một số chính-trị-phạm ở Trung-Việt cũng
theo chuyến tàu này mà vào Côn-đảo như Nguyễn Xứng ở Thanh-hóa, Trần
kỳ Phong ở Quảng-ngãi và Trần cao Vân ở Quảng-nam.
Ra đời vào năm 1866 tại Gò-nổi là nơi văn-vật vào bậc nhất của vùng Ngũhành-sơn, nhà cách-mạng Trần cao Vân theo học chữ Nho và đã dự một kỳ
thi hương không có kết-quả vào năm 1882. Lúc bấy-giờ, như tằm ăn dâu,
người Pháp xâm-chiếm dần dần miền Bắc-Việt, đánh lấy thành-phố Hà-nội
rồi cho quân-ngũ tấn-công vào các thị-trấn khác ở hai bên lưu-vực sông
Hồng-hà. Cái tin phó-bảng Hoàng Diệu tuẫn-tiết sau trận thất-thủ Hà-nội đã
làm cho dư-luận toàn-quốc chấn-động rất mạnh-mẽ. Ở Quảng-nam, phe
chủ-chiến càng ngày càng phát-triển, phong-trào bài-ngoại càng ngày càng
ăn sâu vào dân-chúng. Lúc này hơn lúc nào hết, người ta mới bắt đầu
truyền-tụng bài "Quá giang" mà Hoàng Diệu đã sáng-tác lúc mới ra nhậmchức tại Bắc-Việt.
Quá bước tầm-phương bỗng tới đây,
Khen cho con tạo khéo trưng-bày.
Sông e biển cạn, bù thêm nước,
Núi sợ trời nghiêng đỡ lấy mây.
Rạc-rạc sóng cồn che mặt đất,
Ào ào gió chướng thổi rừng cây.
Nửa về, nửa ở lòng chưa quyết,
Ngán nỗi trời hôm đã xế tây.
Kế tiếp theo đó, vào năm 1885, phe chủ-chiến lại bạo-động ở Thuận-hóa,
kinh-đô bị thất-thủ, vua Hàm-Nghi và Tôn-thất Thuyết chạy ra Tân-sở,
phong-trào Cần-vương lại nổi lên khắp nơi. Ở Quảng-nam, phó-bảng Nguyễn
duy Hiệu lại dựng cờ khởi-nghĩa, Nghĩa-hội được thành-lập, hai bên triềuđình và văn-thân lại xây hào đắp lũy, cầm-cự nhau ròng-rã trong mấy năm
trời. Hưởng-ứng theo trào-lưu mới, Trần cao Vân lìa bỏ gia-đình để dấn-thân
vào cuộc đời tranh-đấu. Trước kia ông có làm quen mật-thiết với một người
học-sinh tên là Võ Thạch ở làng Bồ-phan. Bên cạnh làng nầy, thuộc về làng
An-định, có một ngôi chùa rất tĩnh-mịch mang danh là Cổ-lâm-tự. Võ Thạch
là con trai duy-nhất của viên chánh-tổng Võ Trưng, một tay cự-phách ở vùng
Chín-xã sông-con. Trần cao Vân mới nghĩ kế lên trụ-trì tại ngôi chùa ấy để
che mắt thê-gian mà mưu-đồ đại-sự. Thường ngày, ông có thư-từ đi lại với
tú-tài Trần Thừa ở làng Gia-cốc, thuộc phủ Duy-xuyên, lúc bấy giờ đương
làm tán-tướng cho phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, trấn đóng tại miền bắc sông
Thu-bồn để kháng-cự với người Pháp. Vào mùa thu năm 1887, phong-trào
Cần-vương tại Quảng-nam bị dập tắt, Nghĩa-hội tan rã, ông phải bỏ ngôi
chùa trở về học-tập, đi thi trở lại. Sau một thời gian châu-du khắp nơi để
quan-sát tình-hình trong nước, năm 1891, ông lại trở về ngôi chùa Cổ-lâm
để tu hành và bí-mật liên-kết với đồng-chí ở khắp bốn phương. Sau một năm

hoạt-động tại Quảng-nam, vào năm 1892, thấy phong-trào kháng Pháp
không thể nào phục-hồi được, ông phải lên đường vào Bình-định để thử tìm
một mảnh đất mới mẻ, có thể dụng-võ hữu-hiệu hơn. Nhưng chẳng may, tại
đây phong-trào Cần-vương cũng vừa bị thất-bại. Cử-nhơn Mai xuân Thưởng
bị hành-quyết, dân-chúng phải trải qua một cuộc đàn-áp kinh-khủng do
binh-sĩ của viên đốc-phủ-sứ Trần bá Lộc gây nên. Những hình ảnh rùng-rợn
như tập-trung trẻ con tại ngôi đình làng, rồi ném tung trẻ con lên thật cao
cho chúng rơi lên những ngọn lưỡi lê sáng-quắc, dưới những tiếng reo hò, adua, xu-mị của một đám quần-chúng ngớ-nghếch, vẫn còn in dấu trong
tâm-trí của tất cả mọi người. Một cuộc vận-động công-khai, trực-tiếp không
có đủ yếu-tố để thành-công, các nhà lãnh-đạo chính-trị phải dùng đến thủthuật, phải lấy bói-quẻ, phù-phép để khêu-gợi tấm lòng mê-tín của nhândân, và từ-từ đưa những người đắn-đo e-dè vào con đương tranh-đấu. Nghe
tiếng một vị thầy chùa ở Đá-bạc đã qui-tụ được một số đông tín-đồ, ông
cũng băng-bộ tìm tới, và nhơn đó mới kết-giao được với nhà cách-mạng VõTrứ là môn-đệ của viên trụ-trì ngôi chùa Đá-bạc. Hai người bàn-bạc kếhoạch với nhau thật tỉ-mỉ rồi kéo nhau vào Phú-yên là nơi mà cuộc vận-động
quần-chúng có thể thực-hiện một cách tương-đối dễ-dàng hơn. Do đó, vào
năm 1898, một buổi sớm tinh-sương, người ta mới thấy giặc thầy chùa nổ
lên khắp nơi, từ huyện Đồng-xuân cho tới phủ Tuy-hòa, nhà cách-mệnh Võ
Trứ mới kéo cờ " Minh trại chủ tế" từ miền sơn-cước xuống bao-vây tỉnh-lỵ
Sông-cầu. Cuộc khởi-nghĩa không thành-công, nhà cách-mệnh Võ Trứ phải bị
hành-quyết, các đồng-chí phải bị giam cầm. Ông cũng bị bắt tại động Bàthiên, bị hạ-ngục cho tới năm 1889 mới được phóng-thích. Khi được trả tựdo, ông vẫn theo đường củ, một mình đi châu-du khắp miền sơn-cước, khi
thì coi nhâm-độn theo kinh Thái-ất, khi thì giảng Trung-thiên-dịch, làm cho
các nhà hữu-trách ở Phú-yên phải lo sợ, phải bắt trở lại, kết-án ba năm tù và
đưa về giam tại Quảng-nam. Vào năm 1902, ông mới rời khỏi nhà lao, về
tạm-trú tại một ngôi nhà tranh ở sát bên cạnh chợ Vĩnh-điện, thỉnh-thoảng
lại đi ra Quảng-trị, Thừa-thiên để kết-nạp đồng-chí. Chính vào thời-kỳ này,
nhà cách-mệnh Nguyễn Thành đã khai-hội Duy-tân tại làng Thạnh-mỹ.
Phong-trào Đông-du, phong-trào Duy-tân đương phát-triển mạnh trong dânchúng. Ông hết sức cổ-động đồng-bào hưởng-ứng theo trào-lưu mới. Năm
1908, sau khi dân-chúng nổi lên phản-đối chính-phủ, gây nên vụ kháng-sưu
ở khắp toàn quốc, một lần nữa, ông lại bị liên-can, bị các nhà chức-trách ở
Quảng-nam bắt hạ-ngục. Trong lao-xá, ông đã gặp tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng
và hầu hết thân-sĩ ở vùng Ngũ-hành-sơn. Vì trước kia ông có tham-gia các
vụ đấu-tranh ở Bình-định và Phú-yên, người ta phải giữ ông lại để điều-tra
thêm cho rõ tội-trạng, mãi đến năm 1909, ông mới bị đày ra Côn-đảo, cùng
một chuyến tàu với nhóm thân-hào nhân-sĩ ở Bắc-Việt. Vừa mới bước vào
sân lao-xá, ông đã bị một nhóm người bao-vây, phần đông là các thân-sĩ ở
vùng Nam-Ngãi. Một lát nữa, tin-tức đồn-đại xa gần, tất cả các phòng giam
đều trở nên huyên-náo, rộn-ràng như trong một ngày Tết.
Nhà cách-mệnh Nguyễn Thành, trước đó một vài tháng, có nhận được thư-

tín từ Quảng-nam gởi vào cho biết vị nội-trợ đã thọ bệnh mà mất, kế-tiếp
theo đó lại nhận được tin lệnh-nữ vừa mới tạ-thế. Ông buồn-rầu không xiết
kể. Chứng thổ-huyết, phát-sinh khi còn ngoài lao-xá, một thời-gian lâu đã
ngưng hoạt-động, nay tái-phát một cách dữ-dội làm cho mặt mày của ông
xanh-mét như một tàu lá. Suốt ngày đêm ông không bao giờ rời bỏ chiếc
giường tre xiêu-vẹo ở trong một góc bệnh-xá, thỉnh-thoảng lại trở mình ho
năm ba tiếng đặc-sệt như có đờm và nước dãi đã kéo lên tận cuống họng.
Thế mà nghe tin đám quốc-sự-phạm ở Trung-Việt mới vào tới nơi, ông cũng
gắng-gượng đứng dậy, chống gậy tre lảo-đảo bước ra cửa phòng, lần mò tiến
về chổ đông người mà hỏi thật khẽ:
- Tin-tức ở ngoại-quốc đưa về có được khả-quan không?
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân trả lời:
- Theo ý-kiến các anh em ở Bắc-hà thì Duy-tân hội không tiến-triển được
bao nhiêu. Gia-dĩ gần đây chính-phủ Đông-dương và chính-phủ Nhật-bản đã
mật-ước với nhau, do đó việc bang-giao giữa đoàn-thể chúng ta và các nhà
hữu-trách ở Đông-kinh càng ngày càng đi tới chỗ bế-tắc. Hiện nay Nhậthoàng đã có lệnh trục-xuất các du-học-sinh và các nhà ái-quốc Việt-nam.
Hai nhà cách-mệnh Phan bội Châu và Cường Để đã chuẩn-bị rời bỏ xứ Phùtang để trở về hoạt-động tại Xiêm-la và Trung-quốc. Trường học Bính-ngọhiên ở Hoành-tân cũng đã bị đóng cửa, không biết rồi đây tình-hình còn
biến-chuyển ra làm sao nữa?
Nhà cách-mệnh Nguyễn Thành nghe xong những lời ấy, thì tâm-thần bất-an,
mồ-hôi toát ra khắp thân-hình, tay chân trở nên lạnh ngắt. Các bạn đồng-sự
lo dìu-dắt ông về bệnh-xá, mới đặt cho ông nằm ngay thẳng ở trên chiếc
giường công-cọng thì cơn sốt rét lại nổi lên, sau đó giây lát, ông lại bắt-đầu
thổ-huyết, lần này còn trầm-trọng hơn. Từ đấy trở đi, ông không bao giờ rời
bỏ căn phòng trống-trải của bệnh-viện. Mặc-dầu các viên y-tá đã hết sức
chạy chữa, bệnh thổ-huyết càng ngày càng tiến bước, làm cho mặt-mày của
ông hốc-hác, xanh-xao, thân-hình gầy-còm, tiều-tụy. Thế rồi một hôm ở
trong nhà lao, người ta nhận được một cái tin đáng mừng: nhà cách-mệnh
Phan bội Châu đã trở về Thượng-hải, và chuẩn-bị triệu-tập các đồng-chí
Trung-Nam-Bắc để thành-lập Việt-nam Quang-phục-hội. Lúc bấy-giờ tấm
lòng ưu-ái của ông đối với nhân-dân đã sôi lên sùng-sục, ông muốn gắnggượng ngồi dậy để viết một bản hiệu-triệu cho đồng-bào, nhưng sau một
lúc, vì sức-lực đã kiệt-quệ, ông chỉ còn đủ sức để viết cho các đồng-chí một
bài thơ "Cảm-tác" như sau:

`

Nhất-sự vô thành mấn dĩ ban,
Thử sanh hà diện kiến giang-san.
Bổ thiên vô lực đàm thiên dị,
Tế-thế phi tài, tỵ thế nan.
Thời cuộc bất kinh vân biến ảo,
Nhơn tình chỉ khủng thủy ba-lan.
Vô cùng thiên-địa khai song nhãn,

Tái thập niên lại thí nhất quan.
Viết xong, ông cho mời các nhà cách-mệnh Trần cao Vân, Phan tây Hồ,
Huỳnh thúc Kháng đến bên cạnh mình mà căn-dặn mấy lời:
- Tôi nhắm mắt rồi, việc hội thì đã có Thái Phiên đãm-nhận, còn việc quốcdân thì tôi trông-cậy vào các anh em; thời-cuộc xoay-vần, sau nầy còn nhiều
cơ-hội tốt.
Ông nói vừa dứt lời thì thần-sắc đã biến hẳn, thân-hình đã cứng đơ, linh-hồn
đã thoát hẳn ra ngoài thể-xác. Ở bên ngoài, các đồng-chí ở khắp ba miền đã
tụ-tập đông-đảo. Khi trông thấy tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng bước ra, vẻ mặt
buồn-rầu đau-đớn, thì ái nấy cũng ngồi sụp xuống dưới đất mà khóc âmthầm. Vị thủ-lãnh phong trào Đông-du không còn nữa!!. Đám tang cử-hành
rất đơn-sơ trong lao-xá,
Sau đám tang, nhà cách-mệnh Phan tây Hồ trở về làng An-hải, nhận được
thơ của Pháp-kiều Babut, chủ-bút tờ nhật-báo Đại-Việt, gởi thăm đồng-thời
cho biết ông sẽ được phóng-thích. Kế tiếp theo đó, viên thống-đốc Nam-kỳ
lại thân-hành ra tận ngoài Côn-đảo, thăm viếng ông một cách ân-cần, và
chẳng bao lâu ông được lệnh trở về lục-địa. Tới Sai-gòn, ông mới hay hội
Bảo-trợ nhân-quyền đã vì mình, khiếu-nại với Chính-phủ Pháp, thủ-tướng
Poincaré đã nhận lời cho ông được trở về với dân-chúng. Thi-hành quyếtnghị ấy, các nhà chức-trách ở Đông-Dương có mở một hội-đồng đề-hình ở tại
Nam-kỳ. Tham-biện Couzineau, chủ-tịch phiên-tòa, trong bài diễn-văn khaimạc, có tuyên-bố đường-hoàng:
- Thay mặt cho tất cả nhân-dân nước Pháp, tôi xin long-trọng trả tự-do cho
ông.
Viên tham-biện Courizeau đọc xong bản thuyết-trình, bước tới bên vành
móng-ngựa hỏi ông một cách ôn-hòa:
- Ông còn có điều gì muốn đề-đạt lên chính-phủ nữa hay không ?
Đáp lời vị đại-diện chính-phủ Ba-lê, ông chỉ xin có ba điều: ân-xá quốc-sựphạm, trị-tội viên án-sát Khánh-hòa Phạm ngọc Quát đã giết hại tiến-sĩ Trần
qúi Cáp một cách oan-uổng và đi qua Pháp.
Trình-bày xong những nguyện-vọng của mình, ông tạm-biệt các thân-bằng
cố-hữu và xuống tạm-trú tại thành-phố Mỹ-tho. Ở đây, tuy đã được chínhquyền trao-trả tự-do, ông vẫn bị các nhà chức-trách điạ-phương kiểm-soát
gián-tiếp. Không bằng-lòng, ông bèn viết thơ gới cho chính-phủ xin trở ra
Côn-đảo. Bất đắc dĩ các nhà cầm-quyền phải thay-đổi chính-sách, chấpthuận cho ông được sang Pháp theo lời thỉnh-cầu trong nguyên-đơn.
Vào mùa xuân năm 1912, ông cùng với toàn-quyền Klobukowski xuống tàu
đi Tây, có đem theo người con trai duy-nhất là Phan châu Dật sang du-học
tại Ba-lê. Cuộc du-hành này lúc ban đầu, không khỏi gây ra nhiều dư-luận
khác nhau. Các bạn đồng-bối, không hiểu rõ cái thâm-ý của ông nên có lời
dị-nghị, thành-thử tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng có làm bài thơ: "Tiễn-biệt".
Cô tra nhứt tạc độ Phù-tang,

Tây hải diêu diêu hưu thử hàng;
Chích thủ quân tòng cao xứ trước;
Bán sanh toàn vị quốc quần mang.
Luân hành Dân ước tuân Lư-lão;
Đáo nhập Tây khoa điếu Nã-hoàng.
Thử địa tự-do hoa chính hảo;
Bằng quân dị chủng đáo viêm phang.
Nhà cách-mệnh Phan tây Hồ sang tới Ba-lê, trú-ngụ một thời-gian thì đươc
tin nhà cho biết phu-nhân đã tạ-thế. Ông đương sống ở nơi đất khách, một
phần thì nhớ quê-hương, một phần thì đau-xót vì cái cảnh tử-biệt sinh-ly,
nên suốt một tuần lễ-bái, ông nằm mãi ở trên tầng thứ chín một biệt-thự
trong xóm La-tinh. Một buổi sớm, ông vừa thức-dậy, tung chiếc mền nỉ nhìn
khắp căn phòng thì trông thấy một chiếc bàn thờ vừa mới thiết-lập, có vù
hương, có chưn đèn, có bài-vi, hẳn-hoi, hai bên có hai câu liễn đối của người
con trai là Phan châu Dật viết để tặng cho thân-mẫu. Ông nằm gác tay lên
trán, đọc đi đọc lại lẩm-nhẩm hai vế gối-hạc mà nét mực chưa khô:
Con nhớ mẹ, mẹ ôi! mẹ đau con chẳng biết, mẹ mất con chẳng hay,
đất rộng, trời cao, muôn dặm luống trông tin mẹ mãi.
Mẹ thương con, con biết! con ở mẹ nhọc lo, con đi mẹ nhọc nhớ, ơn
dày, nghĩa nặng, trăm năm đành để nợ con mang.
Ông gọi mãi, không nghe cậu Phan châu Dật trả lời, chỉ thấy sương-mù, như
một tấm màng mỏng, bay lưa-thưa qua cánh cửa sổ, đọng lại trên cửa
gương, chảy ngoằn-ngoèo thành những đường song song, buồn-rầu ông lấy
chăn phủ kín cả thân-hình, nằm ngủ thiêm-thiếp. Bây giờ một khung-cảnh
xa-xôi, huyền-ảo nhưng có vẻ quen-thuộc lại bày ra trước mắt: ông thấy ông
đương đi trở lại trên những con đường nhỏ-hẹp, giữa một hòn đảo nhỏ bé,
chìm đắm hẳn ở ngoài đại-dương. Nơi đây tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng đương
ngồi đập đá y hệt như mình dạo trước ở làng An-hải, nơi kia tiến-sĩ Ngô đức
Kế đương chuốt đồi-mồi để làm những cán bút rất xinh đẹp, xa hơn nữa là
rừng rú bao-la với những ngọn thủy-triều đương tới-tấp viền bọt trắng ở dưới
chân. Ông tiến sâu vào trong cảnh núi non và thấy một toán quốc-sự-phạm
đương chặt cây ở trên bờ suối, ông lại gần hỏi viên cữu Cai là người cầm đầu
nhóm tạp-dịch:
- Các anh em có biết nhà cách-mệnh Trần cao Vân hiện ở chổ nào không ?
Viên cữu Cai liền đứng dậy, lấy chiếc hồ-bao hình bán-nguyệt mở ra, mời
ông xơi một miếng trầu cau, rồi nói chậm-rãi:
- Nhà cách-mệnh đã được phóng-thích vào ngày ba mươi tháng chạp năm
nay, và đã lên đường về miền Trung.
Cái tin ấy làm cho ông nửa vui-mừng, nửa lo-sợ, ông đứng tần-ngần một
hồi lâu, rồi hỏi tiếp :
- Còn các anh em thì bao giờ mới được trả về nguyên-quán ?

Viên cữu-cai suy-nghĩ trong giây lát, nhoẻn miệng cười gằn một cách chuaxót và trả-lời:
- Có lẽ không bao giờ hết, trừ trường-hợp chúng tôi thả được chiếc bè này ra
ngoài biển và trốn thoát.
Nghe viên cữu-cai nói như vậy, ông muốn nhảy qua bên kia bờ suối để xem
xét chiếc thuyền vừa mới kiến-tạo nằm lẩn lút ở trong hang đá, nhưng chưa
kịp chuyển mình, ông đã bị một bầy ong vò-vẽ bay đến tấn-công mãnh-liệt,
mấy người hành-dịch chống cự không nổi, bỏ chạy tứ-tung, kéo ông chạy
quanh-quất trong bụi rậm. Ông sợ-hãi quá muốn tung chăn ngồi dậy thì đã
có người con trai là Phan châu Dật ngăn chận lại và nói rất khẽ:
- Thầy vừa trở qua một giấc chiêm-bao.

Nhà cách-mệnh Thái Phiên

Năm 1911, sau một giấc ngủ triền-miên, kéo dài đến hàng trăm thế-kỷ,
nước Trung-hoa vươn mình đứng dậy, noi theo cái gương sáng-suốt của
Minh-trị thiên-hoàng. Khắp mọi nơi, dân-tộc Trung-hoa đã phất cờ dân-chủ,
cướp đoạt chính-quyền và tiêu-diệt nền đế-chế Mãn-thanh. Chỉ trong một
thời-gian ngắn, cuộc cách-mệnh Tân-hợi đã thành-công,làm cho liệt-cường
phải ngạc-nhiên, thế-giới phải rúng-động. Trước cảnh-tượng tưng-bừng
rạng-rỡ ấy, các nhà cách-mệnh Việt-nam còn đương bôn-ba nơi hải-ngoại,
làm sao mà không băn-khoăn, nô-nức được. Lúc bây giờ con đường banggiao với nước Phù-tang đã bị khép chặt, các nhà cách-mệnh Việt-nam lại
càng tin-tưởng vào sự giải-phóng của nước Trung-hoa dân-chủ. Họ đã lầnlượt rời bỏ nước Xiêm-la để trở về hoạt-động tại Trung-quốc. Vì vậy, vào mùa
xuân năm 1912, nhà cách-mệnh Phan bội Châu đã tụ họp các đồng-chí tại
Quảng-đông, tuyên-bố giải-tán Duy-tân-hội và thành-lập Việt-nam Quangphục-hội. Cuộc hội-nghị bế-mạc, các nhà cách-mệnh Việt-nam một mặt lo
tiến-hành việc tiếp-xúc với các nhà lãnh-đạo Trung-hoa Quốc-dân-đảng, một
mặt khác lại phái người về trong nước để giải-thích chủ-trương mới và củngcố lại tổ-chức.
Kể từ ngày nhà cách-mệnh Nguyễn Thành lên đường ra Côn-đảo rồi mệnhchung trong lao-tù, nhà cách-mệnh Thái-Phiên phải đảm-nhận lấy công-việc
lãnh-đạo Duy-tân-hội để cho đảng-viên khỏi bị phân-tán, dân-chúng khỏi
mất tin-tưởng. Nhận được chỉ-thị ở hải-ngoại đưa về, ông phải âm-thầm
hoạt-động nhiều hơn để làm cho Việt-nam Quang-phục-hội có thể phát-triển

nhanh hơn ngỏ-hầu đáp-ứng những đòi-hỏi cấp-bách tại điạ-phương và
những biến-chuyển dồn-dập trên quốc-tế. Sinh-trưởng tại làng Nghi-an, ở
ngay tại vùng ngoại-ô thành-phố Đằ-nẳng, ông theo học chữ Pháp thật sớm.
Sẵn có trí-nhớ bền-bĩ, phong-phú, bộ óc thông-minh sắc-sảo, ông có thể
theo đuổi việc học để thâu-hoạch những thành-quả rực-rỡ hơn. Vì nghe theo
tiếng gọi thiêng-liêng của tổ-quốc, ông phải tạm-gác công-việc cá-nhân,
trách-nhiệm về gia-đình để dấn-thân trên con đường cách-mệnh đầy chông
gai hiểm-hóc. Một khi xuất-thân, ông đã có dịp chứng tỏ cho ai nấy đều biết
cái năng-khiếu lỗi-lạc của mình về chính-trị, về kinh-tế, đặc-biệt hơn hết,
ông đã khéo đem cái óc kinh-doanh, cái tài biện-sự của mình để mưu-toan
lật-đổ bạo-quyền và thâu-hồi nền độc-lập cho đất-nước. Lúc ban đầu, ông ra
giúp việc cho viên Pháp-kiều Le Roy, một nhà thầu-khoán rất có thế-lực tại
Đà-nẳng. Chẳng bao-lâu, không những ông đã gây được sự tín-nhiệm đối với
chủ-nhân và toàn thể nhân-viên trong hãng, mà lại còn vận-dụng được sự
bảo-vệ của chủ-nhân cho những hoạt-động bí-mật của mình. Mỗi lần ông rời
bỏ thành-phố Đà-nẳng một cách bất-thình-lình để hội-họp hay tiếp-xúc với
các đồng-chí tại những vùng lân-cận, mật-thám có theo dõi, chính-phủ có
chạy giấy về hỏi tin-tức, viên Pháp-kiều LeRoy lại tìm cách bao-che cho ông.
Hình như sự giao-thiệp hằng ngày giữa ông và chủ-nhân đã vượt ra ngoài
phạm-vi cá-nhân hay tình-cảm để tiến đến một sự thông-cảm khá cao về
quan-niệm, đường-lối. Pháp-kiều Le Roy đã viết thơ giới-thiệu ông với vị
giáo-sư Eberhart, người tỉnh Alsace, được đặc-phái làm phụ-đạo cho vua
Duy-tân tại thành-nội, và với viên thiếu-tá người Đức hiện đương chỉ-huy
lực-lượng phòng-trú tại đồn Mang-cá ở Huế. Ông đã giao lại việc liên-lạc với
viên thiếu-tá cho linh-mục Bàn-gốc. Sự đi lại với giáo-sư Eberhart đã có bácsĩ Lê đình Dương, giám-đốc bệnh-viện Quảng-nam ở Hội-an đãm-nhận. Nhờ
sự làm việc tế-nhị, kín-đáo ấy mà bọn trành-hồ ở trong nước không thể nào
biết được hành-tung của ông, chính-phủ Pháp cũng như chính-phủ Nam-triều
không thể nào thấy rõ vai-trò lãnh-đạo của ông ở trong đoàn-thể. Ông giúp
việc cho Pháp-kiều Le Roy được một thời-gian thì xin nghỉ để khai-trương
một hãng thầu riêng, làm được bao nhiêu tiền, ông đều bí-mật gởi ra cho cơquan đảng-vụ hải-ngoại. Lúc bấy giờ, nhạc-phụ của ông là Học Băng, ở làng
Quan-châu, và nhạc-phụ nhà cách-mệnh Phan thành Tài là Cai Nghi, một tay
cự-phú ở làng Vĩnh-trinh, cũng bỏ tài-sản ra khá nhiều để phụng-sự cho
cách-mệnh.
Vào mùa hạ năm 1913, tình-hình quốc-tế đã bắt đầu chuyển-hướng; tại
châu Âu hai nước Pháp và Đức chưa xung-đột với nhau rõ-rệt, nhưng các
nhà chính-trị dự-đoán nay mai thế-giới chiến-tranh sẽ xảy ra và sẽ phát-xuất

từ hai nước ấy. Nhà cách-mệnh Phan bội Châu đã có ý-định thực-hiện một
cuộc du-lịch tại Bá-linh và nhiều kinh-đô khác nữa để mưu-đồ ngoại-viện.
Chưa kịp khởi-hành, ông đã bị chính-phủ Trung-hoa bắt giam tại Quảngchâu, vì Trung-hoa đã có mật-ước với các nhà cầm-quyền Pháp tại Đôngdương. Mãi cho đến năm 1916 nhà cách-mệnh Phan bội Châu mới được
phóng-thích. Tin-tức đưa về trong nước, nhà cách-mệnh Thái Phiên phải
hoạt-động tích-cực hơn, phải vào nam ra bắc thường xuyên để chuẩn-bị tưtưởng cho các đồng-chí và phát-triển cơ-sở. Một hôm ông ghé qua địa-phận
Bàn-gốc và được cha linh-mục cho biết: Theo mật-báo của viên chỉ-huy đồn
Mang-cá, không sớm thì muộn, nội trong vòng một năm tới, nước Đức sẽ
tấn-công nước Pháp, thế-giới đại-chiến sẽ xảy ra tại châu Âu, ông nên
chuẩn-bị quần-chúng để kịp thời đôi-phó với tình-thế.
Nhà cách-mệnh Thái Phiên nhìn vị cố-đạo một cách kính-cẩn và hỏi lại:
- Hiện nay ở hải-ngoại Việt-nam Quang-phục-hội đang bị chính-phủ Trunghoa đàn-áp, tại quốc-nội bọn mật-thám Tây lại hoạt-động ráo-riết, dânchúng còn e-dè, lo-sợ, chúng ta phải làm thế nào để tiến-hành công việc cho
được mau chóng?.
Vị linh-mục dắt nhà cách-mệnh đi một vòng trong sân nhà chung, suy-nghĩ
một hồi lâu, rồi trả-lời thật khẽ, gọn-gàng như một lời sấm-hối :
- Muốn làm đại-sự thì phải có đại-nghĩa mới có thể thành-công được.
Nhà cách-mệnh Thái Phiên hiểu ý ngay, liền cáo-từ vị truyền-giáo, rồi vộivàng lên đường về Hội-an để gặp bác-sĩ Lê đình Dương. Tới nơi ông thuê xe
kéo đi ngay về bệnh-viện. Như thường lệ, sau khi vượt qua chiếc cổng, ông
rẽ về bên trái, đi thẳng vào tư-thất. Trong phòng khách có tiếng trò chuyện
rì-rào, ông bước lên tam-cấp, nhìn qua khung cửa sổ thì thấy nhà cách-mệnh
Phan thành Tài, Ngô Đạm, Huỳnh thế Kỷ đương ngồi bàn-bạc một cách saysưa với một số thân-hào nhân-sĩ từ các miền thôn-quê mới về hội-họp tại
tỉnh-lỵ. Bác-sĩ Lê đình Dương ngồi trên chiếc ghế trường-kỷ, ở phía bên
trong những chiếc ghế tay dựa, đương nâng lên trên môi một chén huyết gà
trống màu đỏ sẫm. Ông đứng ngoài hiên một chặp lâu, cảm-động nhìn các
đồng-chí đương ăn thề với nhau, rồi nghe cử-tọa đứng dậy trịnh-trọng
tuyên-bố, ăn nhịp với lời xướng-xuất của bác-sĩ Lê đình Dương, người chủtọa buổi lễ:
- Chúng tôi nguyện đem hết của cải và tính mạng ra phụng-sự cho đồngbào. Làm như vậy, chúng tôi không nghĩ đến thất-bại hay thành-công mà chỉ

nhắm một mục-đích duy-nhất là nêu lại một tấm gương trong sáng cho hậuthế.
Ông lấy chiếc khăn bỏ túi ra, lau sạch-sẽ những giọt mồ-hôi ở trên trán, chờ
cho quan-khách ra về hết, mới bước vào, bắt tay bác-sĩ Lê đình Dương mà
nói thật nhỏ:
- Chiến-tranh sẽ bùng-nổ tại châu Âu và nhiều phần nước Pháp sẽ bị thảmbại. Chúng ta phải chụp lấy cơ-hội ngàn năm một thuở nầy. Ngay bây giờ
chúng ta phải tìm cách vận-động cho đồng-chí Trần cao Vân được trở về
nguyên-quán.
Bác-sĩ Lê đình Dương hỏi lại:
- Việc phóng-thích đồng-chí Trần cao Vân, tôi sẽ đảm-nhận lấy, và sẽ thânhành lên Quảng-nam để thương-lượng với các nhà hữu-trách. Nhưng thiếttưởng muốn thực-hiện cách-mệnh cho có hiệu-quả, trước hết chúng ta phải
có một chính-sách cho thích-hợp, một chương-trình, kế-hoạch rõ-ràng,
chính-xác. Tại sao chúng ta không triệu-tập các đồng-chí ở khắp ba kỳ về
đây để bàn vấn-đề cho sát hơn và để thống-nhất ý-chí hành-động cho chặtchẽ hơn?
Ông ngồi nghe bác-sĩ Lê đình Dương chất-vấn, có vẻ nghĩ-ngợi trong giâylát, rồi đứng dậy trả-lời:
- Muốn làm cách-mệnh, chúng ta phải có hai bí-quyết : một là biết làm, hai
là dám làm. Biết làm thì chúng ta biết chưa được thấu-đáo; dám làm thì
chúng ta dám chưa được triệt-để. Phải chờ đồng-chí Trần cao Vân trở về
lãnh-đạo phong-trào dân-chúng thì mưu-lược và đại-sự mới có thể thànhcông được.
Bác-sĩ Lê đình Dương lấy làm phải, gật đầu hết sức nhẹ-nhàng, rồi tức-khắc
hai người tạm-biệt.
Nhà cách-mệnh Thái Phiên phải lên đường một cách vội-vả vì cách đấy một
tuần trăng, ông có nhận được mật-báo của đồng-chí Trần quang Trứ, một
người gốc Nam-việt, hiện đương làm phán-sự tại tòa Khâm-sứ tại Huế, được
biệt-phái qua tòng-sự tại văn-phòng viên chỉ-huy đồn Mang-cá. Theo những
tin-tức mà đồng-chí Trần quang Trứ đã thâu-lượm được, trong mấy tháng
gần đây, vua Duy-tân thường hay có những nỗi buồn-rầu vô-cớ, nhăn-nhó,
bực-bội vì đời-sống chật hẹp, đơn-điệu ở trong chốn thâm-cung. Triều-đình
Huế và chính-phủ Bảo-hộ đã hội-thảo nhiều lần để tìm cách cứu-vãn tình-

thế, và bất-đắc-dĩ phải cho xây-cất một tòa lương-đình tại cửa Tùng, tỉnh
Quảng-trị để cho nhà vua dùng làm chổ nghỉ-mát. Trong mùa viêm-nhiệt
nầy, thỉnh-thoảng nhà vua sẽ ngự-giá ra bãi-bể, và sẽ có dịp để tiếp-xúc với
đồng-bào, thân-sĩ. Nhận được bản báo-cáo, ông lại sực-nhớ đến lời căn-dặn
của vị linh-mục ở địa-phận Bàn-gốc. Tức-thì một mặt ông nhờ tỉnh-bộ
Quảng-trị tổ-chức một cuộc gặp-gỡ sơ-bộ để dò-xét ý-tứ của đấng thiên-tử,
một mặt khác, sau non một tháng chờ-đợi, ông lại thân-hành vào Hội-an để
nhờ tỉnh-bộ Quảng-nam vận-động cho nhà lãnh-tụ Trần cao Vân được
phóng-thích. Bữa nay ra khỏi bệnh-viện Hội-an, ông thuê một chiếc xe kéo
bánh sắt, đi thẳng lên Vĩnh-điện, theo con sông Câu-nhí, nằm quá-giang một
đêm trên một chiếc đò dọc, rạng ngày thuyền cập bến tại Đà-nẳng. Ông liền
mua vé xe-hỏa đi ra Quảng-trị, và chỉ dừng lại tỉnh-thành một vài tiếng
đồng-hồ để lấy tin-tức, rồi thuê võng trạm đi ra chợ phiên Cam-lộ. Tới nơi,
thấy người mua kẻ bán đương họp với nhau đông-đúc, trâu bò, gà vịt trưngbày nghênh-ngang ở khắp các ngã đường, ông không sợ bọn mật-tham để ý,
rảo bước đi ngay vào căn nhà của đồng-chí Khóa Bảo ở trên quốc-lộ. Một
người đàn ông vào trạc tứ-tuần, chân tay gầy-gò, thân-hình cao lỏng-khỏng,
mặt mày xương xẩu, trán bích-lập, mắt sáng, diện-mạo trông thật là nhonhã, đương nằm đọc sách trên một bức sập, thỉnh-thoảng lại tắc lưỡi rất khẽ
như có vấn-đề gì không được thỏa-mãn trong lòng. Ông bước lại gần, đưa
mắt nhìn mấy hàng chữ li-ti trong bài " Điếu cổ chiến-trường" của Lý hoa.
Đồng-chí Khóa Bảo nghe tiếng động ở bên mình, chồm-ngồm ngồi dậy, nhìn
chòng-chọc vào người bạn. Sau một vài giây khắc ngạc-nhiên, đã thốt ra tự
đáy lòng mấy tiếng thật thân-ái:
- Cố-nhân! cố-nhân đến tự bao giờ?
Ông chưa kịp trả-lời, đồng-chí Khóa Bảo đã nói tiếp:
- Thôi bây-giờ chúng mình phải đi rửa mặt, dùng cơm tối cái đã, rồi hãy nói
chuyện. Chỉ trong mười phút, ông đã ngồi vào bàn, ăn thật ngon lành mấy
món tương-chao đậu-phụ, rau muống luộc dọn với sắn mì và cơm gạo đỏ.
Bữa tiệc đơn-giản nầy kéo dài cho tới gần nửa đêm, khi đầy-tớ đi ngủ hết,
trong nhà chỉ còn ngọn đèn dầu lạt cháy leo-lét, với con mèo tam-thể nằm
kêu rò rò ở trên bức chiếu kê. Đồng-chí Khóa Bảo vừa ngồi cầm đũa để tiếp
khách, vừa nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa một số nhân-sĩ cách-mệnh ở Quảngtrị và Hoàng-đế Duy Tân:
- Tôi đã gặp đức Kim-Thượng một lần tại cửa Tùng và một lần thứ hai tại chợ
phiên Cam-lộ.

Ông liền hỏi:
- Làm thế nào mà tổ-chức cuộc tiếp-xúc nầy?
Đồng-chí Khóa Bảo mở cặp mắt ra thật to như để thâu hút ánh-sáng vào kýức của mình, rồi nói một cách khoan-thai:
- Cuộc gặp gỡ tại chợ phiên Cam-lộ là một việc ngẫu-nhiên, nhà vua chỉ
dừng lại một vài phút, trao-đổi một vài câu khách-sáo, rồi phải tiếp-tục đi
ngay, vì sợ bọn đình-thần lưu-ý và bọn mật-thám theo dõi sát bên chân. Trái
lại cuộc hội-ngộ tại cửa Tùng đã được sắp đặt từ lâu, đã được bàn-tính, cânnhắc một cách tỉ-mỉ, cẩn-thận. Cuối cùng kế-hoạch có thể thực-hiện được là
nhờ có sự tận-tâm, sự khéo-léo của bà Trương thị Dương, một nữ đồng-chí ở
xã Tân-điền, quận Hải-lăng, tỉnh Quảng-trị. Hằng ngày bà phải cải-trang vào
buôn-bán ở trong lương-đình để làm quen với bọn thị-vệ, để gây tín-nhiệm
đối với đấng thiên-tử. Từ đấy, mỗi ngày tôi cũng phải ra ngồi thơ-thẩn trên
mõm đá, đóng vai-trò Khương tử Nha thuở xưa, trên bờ sông Vị-thủy. Một
hôm theo thời-khắc đã qui-định giữa đôi bên, nhà vua vi-hành ra ngồi trên
bàn-thạch, phóng tầm mắt nhìn cảnh-vật bao-la ở nơi chân trời và lắng nghe
câu chuyện tâm-tình của một tên ngư-phủ. Tôi mở nắp giỏ, lấy ra một con
cá hồng dài đến năm tất tây, đã mua sẵn từ trước, khép-nép qùi xuống dâng
cho nhà vua, nói là tặng-phẩm của nhóm thân-sĩ trung-thành ở vùng sông
Thạch-hãn. Tôi cũng chớp lấy cơ-hội hiếm-có để trình-bày một cách cặn-kẽ,
sâu-sắc về những sự tàn-bạo của chính-phủ Bảo-hộ, những sự áp-bức của
chính-phủ Nam-triều, về cảnh nô-lệ, lầm-than của dân-chúng và sau nữa, để
gieo trong lòng nhà vua một niềm tin-tưởng về sự kháng-chiến trường-kỳ
của dân-tộc, về tương-lai huy-hoàng của xứ-sở. Tôi đã cố-gắng phác-họa
những nỗ-lực cách-mệnh của Việt-nam Quang-phục-hội ở hải-ngoại cũng
như ở trong nước. Nhà vua chăm-chú nghe những điều tôi vừa mới diện-tấu,
khuyên tôi nên hoạt-động cho mau lẹ hơn và có hứa về sau nầy sẽ tìm cách
nâng-đỡ cho phong-trào ái-quốc.
Đồng-chí khóa Bảo trình-bày tới đây thì tạm-nghỉ, lấy ống điếu lào ra kéo
một hơi cho thật khoan-khoái rồi nói tiếp:
- Theo chỗ tôi nhận-xét, Hoàng-thượng là một vị đế-vương, không những
thông-minh, can-đãm, mà lại còn có lòng nhân-đạo, có óc dân-chủ, biết lo
cho tổ-quốc, cho đồng-bào. Tôi thiết-tưởng một nhân-vật có đủ uy-tín, có đủ
thiện-chí như vậy, phải được kết-nạp vào hàng-ngũ cách-mệnh, sớm chừng
nào thì lại càng hay chừng ấy.

Ông ngồi lưu-ý một cách đặc-biệt đến những điều nhận-xét của đồng-chí
Khóa Bảo, nỗi vui-mừng, lòng tin-tưởng đã lộ hẳn ra trên nét mặt, nhưng
muốn tìm-hiểu vấn-đề cho cặn-kẽ hơn, ông hỏi thêm:
- Sinh-trưởng trong một xã-hội đã đến lúc điêu-tàn, hằng ngày phải mụckích những hành-động bạo-ngược, bất-công, vô liêm-sỉ, phải sống trong bầu
không-khí ngột-ngạc do bị Pháp chèn-ép, Hoàng-thượng phải có những lúc
bất-mãn với triều-đình, với chính-phủ Bảo-hộ. Liệu ngài có thể dứt-khoát
lập-trường, có thể từ bỏ địa-vị, quyền-lợi, châu-báu ở trong chốn cung-cấm
để trở về với dân-chúng hay không?
Đồng-chí Khóa Bảo suy-nghĩ thật lâu, mới trả lời:
- Muốn biết rõ tâm-lý nhà vua, chúng ta phải xét đến những biến-cố đã xảy
ra trong hoàng-tộc. Ngài làm sao mà quên được việc quyền-thần chuyênchế, việc Nguyễn văn Tường, Tôn thất Thuyết tự ý phế-lập, không những
sát-hại tiến-sĩ Trần tiển Thành, hạ ngục tiến-sĩ Phan đình Phùng một cách
oan-uổng, lại còn ép vua Dục-Đức phải nhịn đói ở trong chốn lao-tù để kết
liễu cuộc đời, bắt vua Hiệp Hoà phải uống thuốc độc ở trong chốn ngục-thất
để tự-sát. Kế tiếp theo đó lại xảy đến việc vua Hàm-Nghi phải bỏ ngai mà
chạy trốn ra Tân-sở, việc đức phụ-hoàng, là vua Thành-Thái, bị chính-phủ
Pháp âm-mưu cướp-đoạt hết quyền-bính, phải bí-mật tổ-chức quân-đội để
chống-cự lại và cuối cùng phải bị an-trí tại một hòn đảo xa xăm ở phía bên
kia Ấn-độ-dương. Những tấn-tuồng trên đã làm cho ngài căm-tức đến cựcđộ, bắt buộc ngài phải có một thái-độ quyết-liệt đối với ngoại-bang.
Đồng-chí Khóa Bảo phân-tích xong thì tạm nghỉ một giây lát. Lấy ống điếu
thuốc lào ra kéo phì phào một lần nữa, hả miệng để đẩy ra cho hết những
làn khói màu xanh lơ, mầu xám đục rồi nói tiếp:
- Muốn biết rõ tâm-lý của nhà vua, chúng ta cũng phải xét đến tiếng gọi của
hai mươi lăm triệu đồng-bào đương rên-siết dưới cái ách của bọn thực-dân
bạo-tàn và bọn quan-lại tham-nhũng. Ngài làm sao mà quên được những vụ
bắn giết nhân-dân Trung-Việt đã nổi dậy kéo về các tỉnh-lỵ để xin xâu, vụ
phát-vãng các nhà văn-thân ra Côn-đảo để chận-đứng phong-trào phản-đối.
Không sớm thì muộn, ngài phải hành-động, ngài sẽ rời bỏ thâm-cung để hòa
mình với quần-chúng, để đánh đuổi bọn xâm-lăng Pháp mà cứu vớt giống
nòi, mà giải-phóng dân-tộc.
Nhà cách-mệnh Thái-Phiên lắng tai nghe một cách chăm-chú những lời
phân-tích ấy, rồi hỏi lại:

- Đồng-chí có nghĩ nhà vua có thể chịu trường-kỳ gian-khổ để chiến-đấu
trong hàng-ngũ văn-thân hay không?
Đồng-chí khóa Bảo đánh bật que diêm lên, châm mồi thuốc một cách thongthả, vớ lấy xe trúc còn nằm chờ đợi một cách yên-lặng ở trên ngực, kéo lấy
một hơi thật dài để có thì-giờ suy-nghĩ, rồi nói chậm rãi:
- Tôi nghĩ rằng ngài sẽ rời bỏ cuộc đời vàng son, sẽ giấn thân trên con đường
tranh-đấu đầy gian-nan thử-thách.
Hai nhà cách-mệnh còn đương trò chuyện thân-mật, bổng chốc một tên đầytớ gái xô cửa mạch bước vào, đặt ngay một bát nước lạnh ở trên bộ phản
ngựa. Tiếp theo đó, một tên nông dân lại bưng vào một mâm cơm đầy mặp
thức ăn. Nhà cách-mệnh Thái Phiên vội-vàng đứng dậy, kéo chiếc đồng hồ
trái quít ở trong túi ra xem và nói một cách đắn-đo thận-trọng:
- Bây giờ là đúng năm giờ sáng, tôi phải về Đông-hà tức-khắc cho khỏi lỡ
chuyến xe Huỳnh văn Phi đi Hà-nội.
Chính trong lúc ấy bà khóa Bảo từ nhà dưới chạy lên, khép-nép đứng bên
cạnh chồng, nói ấp-úng:
- Vừa rồi chúng tôi có mạn phép quảy mâm cơm cho ông ngoại mấy cháu,
xin thầy ngồi lại dùng chén rượu cho vui.

Nhà cách-mệnh Trần cao Vân
Vào hạ tuần tháng giêng năm 1914, chiếc tàu thủy Đại Nam nhổ neo rời hảicảng Sài-gòn, sau nhiều ngày sóng gió, chòng chềnh trên mặt nước, lại ghé
vào thành-phố Đà-nẳng, đậu ngay ở phía bên trong bán đảo Tiên-sa. Hai
nhà cách-mệnh Trần cao Vân và Trương bá Huy lên bờ, tạm nghỉ một đêm
tại trạm Hà-tân, rạng ngày ba mươi tháng chạp năm quí-sữu, lại theo mấy
tên lính tập lên xe lửa vào Hội-an. Hai bên con đường rầy, tiếng gà oác đã
nghe kêu inh-ỏi, tiếng pháo lói nổ lưa-thưa, dân-chúng khắp nơi đương tấpnập tham-dự buổi chợ tất-niên được tổ-chức chung-quanh những ngôi đìnhthị trang-hoàng lộng-lẫy hay ở dưới chân những cây tre nêu vừa mới dựng
lên cao vòi-vọi. Trước lễ giao-thừa, người ta đã cẩn-thận khoác cho thônxóm một bộ áo với những đường làng được giẫy cỏ nhẵn-nhụi, những giếng
đất được quét rửa sạch-sẽ, những rào giậu được cắt xén gọn-gàng, những
liễn-đối trưng-bày chói lọi hai bên cổng. Chiều nay, cảnh vật sẽ được điểm-tô

thêm bằng những tiếng trống, tiếng mõ gióng lên khoan-thai, đều-đặn,
những hồi chuông ngân-nga dịu-dàng, êm ả. Không quản gì đến khung-cảnh
tưng-bừng, náo-nhiệt ở khắp miền thôn-quê, chiếc đầu máy nặng-nề thô-bỉ
vẫn cứ chạy ì à ì ạch ở trên vùng duyên-hải, khi thì vượt qua những bãi cát
dài tăm-tắp, khi thì dựa theo mé sông Đế-võng uốn khúc một cách vô-tình
giữa những rừng thông âm-u, bí-hiểm. Mãi tới gần đứng trưa con tàu mới
vào ga tại thành-phố Hội-an, ngay bên cạnh nhà lao-xá.
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân bước xuống tàu, nhìn một loạt đoàn người già
có, trẻ có đương ngồi chầu-chực buồn-rầu ở bên vệ đường với những món
quà Tết cho bà con thân-thuộc đương bị giam giữ. Lặng lẽ, ông theo mấy tên
lính áp tải tiến vào trong ngục-thất. Được trở lại quê-hương sau nhiều năm
cách-biệt, ông sực nhớ ngay đến thời-kỳ mới khởi-hành vào Côn-đảo, đến
tổ-quốc còn đương chìm đắm trong khói lửa, đến song-thân già nua, tuổi-tác
còn đương nhọc-nhằn, lo-lắng vì cơn gia-biến, bất-giác hai giọt lệ anh-hùng
ứa ra rồi chảy dài trên hai gò má. Ông ngồi một mình trong phòng tối, ngâm
đi ngâm lại hai bài "Côn-sơn tức-cảnh" mà trước kia ông làm ngoài côn-đảo.
Bài thứ nhất sáng-tác sau ba năm lưu-đày:

Phương-châm vị định thốn tâm huyền,
Đa tích nhiệt-thành dĩ hữu niên.
Bất đáo Côn lôn chân lạc địa;
Yên-tri hoàn-hải đại toàn thiên.
Ngô đồ lạc lạc hưu đa thán;
Tạo chủ thương thương tự hữu quyền.
Tối thị anh-hùng ma huyện xứ,
Cổ kim kỳ cuộc hựu kỳ duyên.

Bài thứ nhì sáng-tác ngay khi mới đặt chân vào phối sở, trong những giây
phút ngỡ-ngàng, xao-xuyến nhất:

Vấn dư hà sự đáo Côn-lôn,
Tứ vọng thương mang ỷ ngục môn.
Trung quốc vị thù nam tử trái;
Hiếu-gia du hám lão thân tồn.
Ngư thơ hải-ngọai truyền tâm-huyết;
Kình hống thiên biên tỉnh mộng hồn.
Hồng- Lạc hồi tư khai Việt-tổ,
Thử thân thệ hữu thử kiền khôn.

Qua ngày mồng hai Tết, ông còn đương ngồi ăn trái mã-thẩy, một thứ sảnphẩm ngoại-quốc, do một người Trung-hoa gởi tặng ở trong nhà lao, thì bấtngờ có tin thân-mẫu và mọi người trong gia-tộc xuống thăm đương ngồi
ngoài phòng khách. Ông lật-đật mặc áo dài, bịt khăn đen, mới bước nhanh
ra tới cổng đã trông thấy huyên-đường đứng nhìn mình yên-tỉnh như một
bức tượng, thân-hình gầy-gò, hai con mắt hơi rướm lệ. Ông liền khoanh tròn
hai tay, kính-cẩn sụp qùy xuống dưới đất, chờ khi nào thân-mẫu cho phép,
mới dám khởi-lập và hỏi một cách gượng-gạo:
- Thầy không xuống được?
- Thầy hiện bị đau nặng, con ráng đợi một vài ngày nữa, giấy tờ làm xong,
con sẽ về thăm nhà và sẽ gặp.
Ông khúm-núm thưa lại:
- Từ lâu rồi, đứa con bất-hiếu nầy đã lỗi-đạo thần-hôn, xin thầy mẹ rộng
lượng tha-thứ!
Thân-mẫu ứng-đáp rất khẽ:
- Nước nhà gặp hồi điên-đảo, con phải ra gánh lấy một phần nhiệm-vụ; thầy
mẹ làm thế nào mà oán-trách con cho phải lẽ!
Lúc bấy giờ họ hàng, con cháu, thê-thiếp đều xúm xít lại, kẻ thì hỏi-han,
người thì vỗ-về, ai nấy cũng chuyện trò với nhau lìu-yếu như một bầy chim
chất-mào đương tập-hợp chung-quanh một bạn đồng-loại vừa thoát-nạn.

Ngày mười hai tháng giêng năm giáp-dần, đúng hai tuần lễ-bái sau khi vào
tạm trú tại lao-xá Hội-an, ông mới được phóng-thích, nhờ có sự vận-động
ráo-riết của các đồng-chí ở bên ngoài. Tức-thời ông lên đường về làng Tưphú, ở trung-tâm đảo Phù-kỳ. Ông gặp lại thân-phụ trên giường bệnh,
nghẹn-ngào, uất-ức, nỗi vui mừng, điều tủi-thẹn, làm sao mà bày tỏ ra cho
hết được và từ đấy hai cha con không rời với nhau một khắc.
Bệnh-tình của thân-phụ cứ trầm-trọng thêm mãi, mặc dầu đã có nhiều vị
danh-y tới trông nom, chăm-sóc. Ngày ba mươi tháng giêng năm ấy, thânphụ trút hơi thở cuối cùng, sau khi thốt ra mấy lời vĩnh-biệt:
- Việc làm dù thành-công dù thất-bại, con cũng nên cố-gắng, vì xã-tắc, vì
non-sông. Thành thì đem hạnh-phúc lại cho đồng-bào, cho xứ-sở. Bại thì nêu
một tấm gương trong sáng cho hậu-thế soi chung và thấy rõ đường-lối mà
tiến-thủ.
Ông trở về nhà, sống bên cạnh thân-phụ võn-vẹn có mười tám ngày. Nay
ông vừa phải nghĩ đến việc tống-táng, vừa phải lo đến việc đoàn-thể, tìnhcảm thật là đơn-chiếc. Lúc bấy giờ các môn-đệ ở khắp bốn-phương, nhất là ở
hai tỉnh Bình-định và Phú-yên đều có mặt đông-đủ. các cơ-sở Việt-nam
Quang-phục-hội ở khắp các tỉnh miền Trung-Việt vừa mới tổ-chức trong thờigian ông bị cấm-cố tại Côn-đảo, cũng kéo về tấp-nập để trợ-lực cho tangchủ. Đây là một cơ-hội rất quí-báu để các đồng-chí trao-đổi ý-kiến với nhau
và kiểm-điểm lại công-tác trong mấy năm vừa qua. Trong khi người ra kẻ
vào còn đương bề-bộn, chính-quyền địa-phương cũng không thể nào lưu-ý
dò-xét được, ông đã thao-thức nhiều đêm để thảo-luận với nhà cách-mệnh
Thái Phiên về chương-trình hoạt-động của đoàn-thể. Hai vị lãnh-tụ ấy đã
đường đường ủy-thác cho đồng-chí Lương thái Hoà, người làng Kim-bồng,
phủ Điện-bàn, một tay tổ-chức rất giỏi, để liên-lạc với các tỉnh miền Trungkỳ; cho đồng-chí Nguyễn đức Đạt, người làng Miếu-bông, huyện Hoà- vang,
một người xuất-sắc về kinh-tài, để liên-lạc với các tỉnh miền Nam-kỳ; cho
đồng-chí Nguyễn Chánh, người làng Bạch-mai, tỉnh Hà-đông, một công-chức
có uy-tín trong chính-giới, để phụ-trách về các tỉnh miền Bắc-kỳ. Công việc
đầu-tiên mà các tỉnh-hội phải thực-hiện là củng-cố và xây-dựng cơ-sở để
lâm-thời có thể đối-phó với tình-hình quốc-tế càng ngày càng biến-chuyển
trầm-trọng.
Thật vậy, vào lúc bình-minh của thế-kỷ hai mươi, nhiều biến-cố lịch-sử đã
xảy ra dồn-dập trên thế-giới, đáng chú-ý hơn hết là sự thức-dậy của nhiều
dân-tộc tại miền Trung-Âu và sự bành-trướng mau lẹ của họ về mặt khoa-

học và đại-kỹ-nghệ nhưng quan-trọng hơn hết là cuộc thế-giới đại-chiến lần
thứ nhất.
Ngày mồng một tháng tám năm 1914, nước Đức khai-chiến với nước Nga;
ngày mồng ba tháng tám năm 1914, nước Đức lại khai-chiến với nước Pháp.
Tiếp theo đó, ngày mồng bốn tháng tám năm 1914, nước Anh tham-chiến
bên cạnh nước Pháp; nước Huê-kỳ, nước Nhật-bổn, nước Ý-đại-lợi cũng noi
theo cái gương ấy. Cuộc thế-giới chiến-tranh lần thứ nhất đã bùng nổ.
Thắng thế, người Đức xâm-nhập miền đông-bắc nước Pháp, và tiến lên như
vũ-bão, gieo-rắc sự suy-đồi và tang-tóc ở khắp mọi nơi. Trước sực tấn-công
mau lẹ của đối-phương, bộ chỉ-huy Anh Pháp phải ra lệnh thối quân, chiếntuyến đồng-minh phải kéo về trấn-đóng tại vùng sông Seine để tổ-chức lại
hàng ngũ. Trong khi ấy, những đội quân tiền-phong của người Đức, dưới
quyền chỉ-huy của tướng Von Kluck, đã chiếm đóng miền sông Oise, sông
Aisne. Ngày mồng ba tháng chín năm 1914, đã vượt qua sông Marne, tiến
đến gần sát thành-phố Ba-lê. Thấy tình-thế khẩn-cấp, chính-phủ Pháp phải
dời xuống Bordeaux và ủy-nhiệm, cho tướng Galliéni ở lại để bảo-vệ kinhthành.
Nước Việt-nam đón nhận cái tin bại-trận ấy, nửa với niềm hân-hoan, nửa với
mối lo ngại. Chính-phủ Bảo-hô phải lo thâu-thập nhân-lực, tài-lực để bảo-vệ
chính-quốc. Tại các hải-cảng, ghe thuyền ra vào tấp-nập để vận-tải hàng
hoá. Tại các bến đò, các nhà ga, lính lê-dương, lính Bắc-phi, lính khố xanh,
lính khố đỏ kéo nhau đi lũ-lượt, tay bồng súng, vai mang hành-lý, để chờ
ngày xuống tàu. Ở miền thôn-dã, tại các quận-lỵ, các thôn-xóm, lệnh tuyểnmộ binh-sĩ ban-hành rất khẩn-cấp. Nhiều toán nông-dân quê-mùa, chấtphác đã bị cưỡng-bách tòng-chinh, khăn đen, áo dài mặc lụng-thụng, vợ con
nheo-nhóc chạy theo năn-nỉ ở hai bên đường. Các nhà lãnh-đạo cách-mệnh
Việt-nam phải lo hoạt-động ráo-riết để nắm lấy thời-cơ, đánh đuổi bon thựcdân giành lại nền độc-lập cho xứ-sở. Hai nhà cách-mệnh Trần cao Vân và
Thái Phiên cho triệu-tập ban chấp-hành Việt-nam Quang-phục hội ngay tứckhắc, nhưng mãi đến ngày hai mươi tháng mười một năm 1914 các tỉnh-hội
mới lục-tục kéo về họp tại nhà đồng-chí Lê cảnh Vận, ở xã Mỹ-thị, huyện
Hoà-vang.
Lúc khai-hội, nhà cách-mệnh Thái Phiên đứng dậy báo-cáo tình-hình:
- Theo những điện-tín gới về trong nước vào ngày mồng ba và mồng bốn
tháng chín năm 1914, thì quân đội đồng-minh đã thảm-bại tại mặt trận

biên-giới, người Đức đã tiến gần sát thành-phố Ba-lê. Liền khi ấy chúng tôi
đã ra chỉ-thị cho đồng-chí Khóa Bảo để tìm cách tiếp-xúc một lần thứ hai với
đức Kim-thượng hiện còn đương nghỉ mát tại cửa Tùng, tỉnh Quảng-trị. Theo
những tin-tức vừa mới nhận được, quân đội Anh Pháp đã phản-công lại một
cách hữu-hiệu. Chiến-tranh đã tiếp-diễn tàn-khốc, dữ-dội hơn tại trận sông
Marne, kéo dài từ ngày mồng sáu cho đến ngày mười hai tháng chín năm
1914 mới chấm-dứt. Bị thất-bại nặng-nề trong cuộc xung-đột lớn lao nầy,
người Đức phải rút lui dần dần. Bây giờ hai bên cố-gắng bao-vây để tiêu-diệt
lẫn nhau, vì vậy cả người Pháp lẫn người Đức phải mở rộng trận tuyến.
Người ta dự-đoán rằng cuộc xung-đột sẽ kéo dài không biết đến bao giờ mới
thôi. Hai bên còn phải trải qua nhiều cuộc thăng-trầm; còn phải chịu đựng
nhiều sự gian-khổ và cuối cùng phần thắng không biết chắc-chắn thuộc về
bên nào. Vì vậy chúng tôi phải mời quí ngài về họp mặt tại đây để tháo-luận
tình-hình cho rõ-ràng, và tìm ra một đường lối thích-hợp có thể cứu-vãn xứ
sở trong thời-kỳ nghiêm-trọng nầy.
Cử-nhơn Nguyễn Súy, người đại-diện cho tỉnh-hội Quảng-ngãi, tiếp theo lời
trình-bày của vị chủ-toạ:
-Hiện nay người Pháp bị lôi cuốn vào trận thế-chiến. Không những họ phải
triệu-hồi quân-đội viễn-chinh, mà còn phải bị cắt đứt liên-lạc với các xứ
thuộc-địa. Trong trường-hợp đặc-biệt ấy họ không thể nào rảnh tay để đànáp phong-trào giải-phóng dân-tộc ở hải-ngoại. Tôi thiết-tưởng đây là cơ-hội
ngàn năm một thuở cho người Việt-nam thâu-hồi nền tự-chủ và quét sạch
bọn thực-dân ra ngoài lãnh-thổ. Nếu chúng ta không hành-động ngay bây
giờ, chính-phủ Bảo-hộ sẽ áp-dụng những biện-pháp thích-ứng để phòng-bị
chúng ta, sau nầy cuộc khởi-nghĩa sẽ còn vất-vả, tốn kém hơn.
Bác-sĩ Lê đình Dương, nhân–danh tỉnh-hội Quảng-nam, đứng dậy trả-lời:
- Chúng ta vừa mới trải qua đợt thứ nhất trong trận thế-giới chiến-tranh,
tình-hình ở bên Pháp chưa chin muồi để giúp chúng ta bạo-động cho có
hiệu-quả hơn. Phương-chi, nhìn về nội-bộ, chúng ta lại nhận thấy rằng thựclực của người Việt-nam chưa đầy đủ về phương-diện vật-chất cũng như về
tinh-thần. Vì vậy tôi thiển-nghĩ bây giờ chúng ta nên lợi-dụng cơ-hội sẵn có
để chuẩn-bị cho hoàn-hảo. Chúng ta phải lo phát-triển cơ-sở, tổ-chức quânđội và truyên-truyền sâu rộng trong dân-chúng, nhất là trong các giới binhsĩ để gieo-rắc tinh-thần chủ-bại vào đầu óc của họ. Chúng ta phải tìm cách
liên-hiệp với các nước đồng-minh để gây thêm ảnh-hưởng cho Việt-nam ở
trên diễn-đàn quốc-tế, nhiên-hậu chúng ta còn phải chờ cho tới khi nước

Pháp bị kiệt-quệ hoàn toàn mới có thể phát-động phong-trào tranh-thủ độclập và nắm phần thắng-lợi được.
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân cũng tán-thành ý-kiến ấy và them vào:
-Nước Pháp bị suy-sụp tại châu-Âu, nhưng tại Việt-nam lực-lượng phòng-thủ
của họ vẫn còn khá mạnh, chúng ta không nên kinh địch mà phải bị thất-bại
nặng-nề như các vị tiền-bối chúng ta trong phong-trào Nghĩa-hội hay trong
vụ kháng-sưu. Trước hết chúng ta phải lo giác-ngộ quần-chúng, phải cử
người ra tiếp-xúc với các nhà lãnh-đạo ở hải-ngoại để nhận-định trào-lưu
thế-giới cho thật rõ-ràng, đồng-thời cho họ biết tình-hình chính-trị đương
diễn-biến tại quốc-nội. Một khi chúng ta đã kết-hợp được lực-lượng toàn dân
ở bên trong với sự viện-trợ của các nước đồng-minh bên ngoài, thống-nhất
được chủ-trương đường-lối của hai ban chấp-hành trung-ương, lúc bấy giờ
chúng ta sẽ phát-động cuộc đấu-tranh cũng không phải là muộn.
Các nhà văn-thân còn thảo-luận sôi-nổi một thời-gian nữa, cuối cùng cử hai
nhà cách-mệnh Nguyễn Sụy và Phạm cao Chẩm sang Xiêm-la và Trung-quốc
để quan-sát tình-thế.
Ngày mồng một tháng giêng năm 1915, hai nhà cách-mệnh Nguyễn Sụy và
Phạm cao Chẩm mới lên đường. Sau khi dừng lại non một tháng tại Sài-gòn
để làm giấy tờ, liên-lạc với kỳ-bộ Nam-việt và non hai tháng tại Nam-vang
để chờ người hướng-dẫn, vào khoảng đầu tháng tư năm 1915, họ mới đi
Vọng-các rồi đi thẳng lên trại định-cư Việt-nam tại Bàn-thầm để gặp hai nhà
cách-mệnh Đặng tử Kính và Mai lão Bạng . Hai bên trao-đổi ý-kiến suốt một
tuần lễ rồi ngậm-ngùi chia tay giữa cảnh rừng núi bao-la, kẻ ở lại nơi đất
khách, người trở về thủ-đô nước Xiêm-la để đáp tàu-thủy đi Hương-cảng.
Vào hạ tuần tháng tư năm 1915, hai vị đại-diện xâm-nhập miền lục-địa
Trung-hoa, lần mò tới nhà nữ đồng-chí Chu sư Thái, ở huyện Hương-sơn,
tỉnh Quảng-đông, tạm-trú tại đây để chờ các yếu-nhân Việt-nam lần lượt kéo
về dự hội- nghị. Lúc bấy giờ nhà lãnh-tụ Phan bội Châu vẫn còn bị người tàu
giam-giữ tại Quan-âm-sơn, hai vị đại-diện chỉ có thể tiếp-xúc với hoàng-giáp
Nguyễn thượng Hiền, tú-tài Nguyễn hải Thần và một số đồng-chí khác ở hảingoại. Trao-đổi, thảo-luận xong, hai vị đại-diện cải-trang thành lái buôn,
theo ngã Đông-hưng mà trở về cố-quốc. Ngày mồng hai tháng bảy năm
1915, sau nửa năm trời bôn-ba nơi hải-ngoại, hai vị đại-diện mới đặt chân
lên thành-phố Đà-nẳng, đi ngay về nhà đồng-chí Thái Phiên để báo-cáo:
- Hiện nay tại châu Âu, trận hào-chiến khởi-sự từ ngày mười bảy tháng mười

một năm 1914, vẫn tiếp-diễn vô hạn-định. Ở về phía tâỵ lực-lượng đôi bên
vẫn còn nằm yên trong bùn lầy băng tuyết dựa theo một chiến-tuyến kéo dài
từ biên-giới nước Thụy-sĩ cho đến miền Bắc-hải. Ở về phía đông, người Đức
đã tấn-công ầm-ĩ trở lại, vào ngày mồng hai tháng hai năm 1915, họ đã
chọc thủng mặt-trận Nga-la-tư tại vùng sông Dunayec, đã chiếm đoạt tất cả
nước Ba-lan và xứ Ly-tuy-a-ny. Nước Pháp cũng như các nước đồng-minh đã
thất-bại nặng-nề, đã kiệt-quệ dần dần. Do đấy ban chấp-hành Việt-nam
Quang-phục hội hải-ngoại đã cố-gắng thiết-lập bang-giao với người Đức để
tìm sự hổ-trợ cho cuộc tranh-đấu của mình. Hai bên đã tổ-chức những cuộc
gặp-gỡ bí-mật với nhau tại Vọng-các, tại Bắc-kinh, tại Quảng-châu, tại Nhậtbản và chỉ còn chờ cơ-hội thuận-tiện là sự giúp đỡ của người Đức sẽ được
cụ-thể-hóa ngay. Tình-hình quốc-tế có thể biến-chuyển mau lẹ, chúng ta
phải cấp-tốc chuẩn-bị về tất cả mọi phương-diện để lâm-thời có thể phối-hợp
công-tác với lực-lượng chiến-đấu từ hải-ngoại xâm-nhập vào.
Nhà cách-mệnh Thái Phiên liền bắn tin cho đồng-chí Khóa Bảo biết rõ về
công việc phải tiến-hành, nhờ tỉnh-hội Quảng-trị tìm cách tiếp-xúc lần thứ ba
với hoàng-đế Duy Tân nhơn mùa viêm nhiệt nầy. Sau đó, ông khởi-hành vào
hoạt-động tại miền Đồng-nai lục-tỉnh, lưu lại tại đấy gần được bốn năm
tháng mới trở về. Khi ông về tới thành-phố Đà-nẳng, cô Dương thị Nở đón
ông rồi cùng đi về làng Nghi-an. Tại xứ Cây-cau, mùa thu sắp tàn, mùa đông
bắt đầu xuất-hiện, trời đã nhuốm màu lam, mưa dầm-dề bao-phủ hết sông
núi, lá rụng vàng-võ ở dưới đất, chim hót thưa thớt ở trên cành. Khi ông vừa
mới bước chân vào ngôi nhà từ-đường ở làng Nghi-an thì đã thấy tên nô-bộc
thân-tín mang tới một bức thư có niêm khằn cẩn-thận của đồng-chí Khóa
Bảo ở Cam-lộ gởi vào:
" Chúng tôi vừa mới yết-kiến đức Kim-thượng tại cửa Tùng và kết-quả cũng
y hệt như hai lần trước. Theo những tin-tức lưu-hành trong giới thân-cận thì
gần đây giáo-sư Eberhart có cho Hoàng-thượng biết rằng tại châu Âu chiếntranh tiêu-hao vẫn tiếp-diễn trường-kỳ, khốc-liệt. Vào tháng chín và tháng
mười năm 1915, người Pháp đã phản-công tại vùng Champagne và đã tổnthất non hai triệu người, vừa bị thương vưà tử trận. Vị giáo-sư ấy còn nói
thêm rằng chiến-tranh càng kéo dài, người Pháp lại càng thiếu-thốn về tàinguyên, về nhân-sự, lần nầy là lần đầu tiên người Pháp phải khẩn-khoản kêu
gào các thuộc-địa giúp sức. Đây là cơ-hội thuận-tiện nhất để cho người Việtnam có thể tháo gỡ những xiềng-xích và thâu-hồi nền tự-chủ trở lại.
Ông đọc vừa xong bảng báo-cáo thì tên nô-bộc thân-tín lại mang tới một
phong-bì thứ hai hình chữ nhật, có sọc đỏ chạy ngang và có dấu hiệu ban

chấp-hành trung-ương ở hải-ngoại. Vội-vàng ông nắm lấy bức thông-điệp, xé
lớp tín-chỉ bao-bọc ở bên ngoài, ngồi đọc chăm-chú những hàng chữ nho viết
lăn-tăn, li-ti trên mấy trang giấy hoa tiên. Chốc chốc ông lại thở ra, nhíu làn
da trán thành những đường song song như có một niềm lo-âu xa-xôi, kín
đáo vừa thoảng qua trong tâm-trí, rồi ông lấy bút son điểm từng chấm nho
nhỏ vào mấy câu kết-luận: "nay mai với sự trợ giúp của người Đức, quân-đội
Việt-nam tại Xiêm-la, tại Trung-quốc, sẽ do nhiều ngã kéo về biên-giới để
rửa hận cho đồng-bào. Tất cả các đồng-chí hãy sẵn-sáng hưởng-ứng theo lời
kêu gọi của chúng tôi, chuẩn-bị đầy-đủ để chờ lệnh khởì-nghĩa."
Làm xong từng ấy công việc, ông gọi tên nô-bộc thân-tín đến và hỏi một
cách gắt-gỏng:
- Ai đưa hai bức thông-điệp nầy cho chú?
Tên nô-bộc thân-tín vòng tay lại, kính-cẩn trả-lời:
- Tất cả hai phong bì ấy đều do cha cố đạo Bàn-gốc mang đến.
Ông gật đầu và hỏi tiếp:
- Có ai hay biết gì không?
Tên nô-bộc thân-tín vòng tay một lần nữa, nhìn tận vào mặt chủ:
- Bẫm không ạ.
Ông bảo tên nô-bộc đi xuống nhà bếp rồi gọi cô Dương thị Nở đến sát bên
mình mà căn-dặn thật nhỏ:
- Đồng-chí phải đi gấp vào làng Tư-phú trao tận tay những tài-liệu nầy cho
nhà cách-mệnh Trần cao Vân.
Công việc sắp đặt xong xuôi, ông thuê xe kéo xuống ga lớn và đón chuyến
tàu hoả đi về hướng bắc. Bây giờ là hạ tuần tháng mười một năm 1915.
Sở dĩ có bức điệp-văn từ hải-ngoại gởi về vì người Đức muốn tranh-giành
ảnh-hưởng với người Pháp tại thuộc-địa và xúi-giục nhân-dân bản-xứ nổi lên
chống-đối chính-phủ Bảo-hộ để làm cho thế-lực người Pháp phải bị suy-giãm
nhanh hơn tại mẫu-quốc.
Vào khoảng tháng chín năm 1915, hai vị sứ-thần Đức và Áo tại Vọng-các
thân-hành tới thăm nhà cách-mệnh Đặng tử Kính, người đại-diện Việt-nam
Quang-phục-hội tại Xiêm-la và tỏ ý muốn gặp hai vị lãnh-tụ Phan bội Châu

và Cường Để ngỏ hầu có thể tìm cách giúp đỡ các nhà cách-mệnh Việt-nam.
Vị đại-diện Đặng tử Kính phải thân-hành qua Trung-quốc để hỏi ý-kiến các
bậc đàn anh, và viết thư nhờ bà Chu sư Thái chuyển cho nhà cách-mệnh
Phan bội Châu đương bị tổng-đốc Long tế Quang bắt giam tại nhà lao. Từ
trong ngục-thất nhà cách-mệnh Phan bội Châu nhắn lời phúc-đáp, cử hoànggiáp Nguyễn thượng Hiền từ Bắc-kinh mới trở về Quảng-châu sang Vọng-các
mở cuộc thương-thuyết. Hai bên gặp nhau, vị sứ-thần Đức lấy ra một vạn
bạc Xiêm, trao tặng cho các nhà cách-mệnh Việt-nam và nói:
- Đây chỉ là một số tiền nhỏ mọn để thay thế một chén cà-phê trong lúc sơngộ. Nếu các ngài làm sao phát-động được một cuộc nổi dậy lớn trong nước,
có ảnh-hưởng vang-dội đến xứ sở chúng tôi, thì dẫu cho có trăm vạn bạc sắp
lên, cũng chưa thể nói là lớn để giúp đỡ quí-quốc được.
Hoàng-giáp Nguyễn thượng Hiền mang số bạc ấy về Quảng-đông, họp ban
chấp-hành trung-ương lại để thảo-luận, rồi báo-cáo với nhà cách-mệnh phan
bội Châu. Trong phúc-thư, vị thủ-lãnh Việt-nam Quang-phục hội có khuyên
các đồng-chí nên lợi-dụng cơ-hội nầy để gây thêm một biến-cố trong nước
có thể làm cho dư-luận quốc-tế bị chấn-động và phải đặc-biệt chú-ý đến
cuộc tranh-thủ độc-lập của Việt-nam. Các nhà cách-mệnh Việt-nam tại hảingoại bỏ hết số tiền ấy ra sắm thêm võ-khí, tổ-chức kiều-bào lưu-vong
thành ba đạo quân để bất-thần có thể xâm-nhập miền biên-giới Bắc-Việt
theo ba ngả khác nhau.
Vào thượng-tuần tháng mười hai năm 1915, đạo quân thứ nhất đặt dưới
quyền của tán-tướng Nguyễn mạnh Hiếu, kéo về tấn công thị xã Môngcáy,nhưng bị thất-bại. Đạo quân thứ hai, đặt dưới quyền chỉ-huy của hoànggiáp Nguyễn thượng Hiền, theo ngã Long-châu tiến về đánh úp vùng Lạngsơn nhưng cũng bị thất-bại. Đạo quân thứ ba, theo kế-hoạch, đặt dưới quyền
chỉ-huy của nhà cách-mệnh Hoàng trọng Mậu, từ Vân nam kéo về Hà-khẩu
để đánh chiếm thị-xã Lào-kay, nhưng đến phút cuối cùng, vì một sự lủngcủng đáng tiếc xảy ra trong nội-bộ, nhà cách-mệnh Hoàng trọng Mậu không
chịu lãnh cái trọng-trách ấy. Đệ tam lộ-quân phải giao lại cho tú-tài Nguyễn
hải Thần và tán-tướng Võ mẫn Đình kéo về đột kích một trại binh Pháp ở Tàlung, gần thị xã Lạng-sơn, nhưng lần nầy cũng không được thành-công. Các
tỉnh-hội trong nước đã nỗ-lực chuẩn-bị từ lâu để làm nội-ứng cho lực-lượng
cách-mệnh ở hải-ngoại, nhưng không thấy kết-quả, họ đành phải nằm im để
chờ một cơ-hội khác.

Việt nam Quang-phục hội trước thời-cơ.
Tại Âu-châu, vào mùa xuân năm 1916, tình-hình chiến-sự giữa đôi bên vẫn
chưa thay đổi. Người Pháp, đã vùi sâu dưới bùn lầy và tuyết đọng phần tinhnhuệ nhất của lực-lượng, phải nhờ các thuộc-địa, nhất là nước Việt-nam,
tuyển-mộ thêm binh-sĩ để bù đắp.
Bắt đầu từ tháng giêng năm 1916, nhiều lớp thanh-niên tại Trung-việt bị gọi
nhập ngũ, được huấn-luyện sơ-lược trước khi xuống tàu sang mẫu-quốc.
Thanh-niên thuộc hai tỉnh Quảng-nam, Quảng-ngãi phải tập-trung về kinhđô Huế, tạm-trú rải-rác tại nha Hộ-thành, tại tòa Hậu-bổ, tại ngã tư Anhdanh, tại đồn Mang-cá và mỗi ngày hai lần, ra tập-dượt tại Trường-thi, trong
thành-nội. Việc tuyển-mộ gần như cưỡng-bách nầy, thực-hiện trong một
phạm-vi rộng lớn, đã gây nhiều sự xáo-trộn về phương-diện xã-hội làm cho
mọi tầng lớp dân-chúng ta-thán, trông đợi và sẵn-sàng hưởng-ứng nếu một
cuộc khởi-nghĩa được phát-động.
Vào thời-gian nầy tại châu-Âu, người Đức đã bắt đầu tổng-phản-công, cốgắng chọc thủng hàng-ngũ đồng-minh tại khúc lồi Verdum trên đường chiếnlũy miền tây. Cuộc xung-đột diễn ra ác-liệt hơn lúc nào hết trên lãnh-thổ
nước Pháp từ tháng hai cho đến tháng sáu năm 1916. Ngay trong những
tháng ăn chơi, hội-hè của người Việt-nam, nhiều toán binh-sĩ tại Thuận-hoá
đã chuẩn-bị lên đường làm cho các đơn-vị khác phải bị một phen xao-xuyến.
Thấy được cơ-hội, các tỉnh-bộ Việt-nam Quang-phục hội phải cấp-tốc hoạtđộng. Trong thượng-tuần tháng hai năm 1916, một cuộc hội-nghị sơ-bộ được
triệu-tập tại nhà đồng-chí Lâm, ở làng Cẫm-toại, phủ Điện-bàn. Trong buổi
họp mặt đầu tiên nầy, các vị đại-diện miền nam Trung-Việt đã có cơ-hội
mạn-đàm với nhau. Họ đã bất-đồng ý-kiến về nhiều vấn-đề riêng-biệt.
Đồng-chí Lâm phải hết sức dàn-xếp mới có thể san bằng những ý-kiến dịđồng và hàn-gắn những chỗ rạn nứt trong đoàn thể. Lúc hội-nghị giải-tán,
đồng-chí Lâm thân-hành ra tiễn đưa mười dặm trường-đình, bắt tay từng
người một mà căn-dặn thật chu-đáo:
- Hiện nay chúng ta còn đứng trên bờ con sông An-trạch nầy, nhưng ngày
mai, ai nấy đều phải có mặt tại vùng sông Hương núi Ngự trong buổi đại-hội
của toàn dân, công việc càng ngày càng trở nên phức-tạp, nghĩa-vụ càng
ngày càng nặng nhọc khó-khăn, chúng ta phải tạm gác những mối tị-hiềm
nhỏ nhen để cùng nhau xây-dựng đất nước.
Lúc bấy giờ, nhiều vị đại-diện có ý mời đồng-chí Lâm gia-nhập Việt-nam

Quang-phục-hội, nhưng ông một mực từ-chối và trả lời:
- Tôi không đứng vào hàng ngũ cách-mệnh là vì tôi muốn hoạt-động cáchmệnh cho có thành-quả hơn.
Vào thượng-tuần tháng ba năm 1916, cuộc hội-nghị chính-thức khai-diễn tại
nhà viên thơ-lại Đoàn Bông trong thành-phố Huế. Những ngày đầu, các nhà
cách-mệnh ở Bắc-kỳ và Nam-kỳ chưa kịp phó-hội. Trong lễ khai-mạc, chỉ
thấy sự hiện-diện của mấy vị lãnh-đạo miền Trung-kỳ. Đại-diện cho Quảngnam là các nhà cách-mệnh Trần cao Vân, Thái Phiên, Phan thành Tài, Lê
đình Dương, Đỗ Tự. Đại-diện cho Quảng-ngãi có các nhà cách-mệnh Nguyễn
Sụy, Lê Ngung, Phạm cao Chẩm, Nguyễn Mậu, Lê Triết. Các nhà cách-mệnh
Đoàn Bông, Phạm như Giáp đại-diện cho Thừa-thiên. Nhà cách-mệnh Hứa
Bảo, Phan phù Tiên ở tỉnh Quảng-trị và nhà cách-mệnh Nguyễn Chính ở tỉnh
Quảng-bình. Trong phiên họp đầu tiên, nhà cách-mệnh Trần cao Vân đứng
dậy nói mấy câu phi-lộ, nhấn mạnh đến việc trù-liệu phương-sách cho một
cuộc khởi-nghĩa toàn diện. Sau đó, bác-sĩ Lê đình Dương đọc bản thuyếttrình về tình-hình thế-giới và quốc-nội. Mọi người chăm chú nghe bài nghiêncứu viết rất tỉ-mỉ của một nhà tân-học đã biết phối-hợp lối trực-giác rất quen
thuộc ở phương đông với tinh-thần khoa-học phương tây để làm cho vấn-đề
thời-cuộc được sáng tỏ thêm. Diễn-giả vừa dứt lời thì nhà cách-mệnh Phan
thành Tài ở tỉnh Quảng-nam giơ tay xin phát-biểu ý-kiến:
- Theo bài diễn-văn vừa mới trình-bày, tình-hình quốc-tế sẽ biến-chuyển một
cách thuận-lợi cho cách-mệnh Việt-nam, nước Đức sẽ ca khúc khải-hoàn trận
đệ-nhất thế-chiến nầy, nhưng tôi thiết-nghĩ nước Pháp cầm-cự đã hai năm
rồi mà không hề nao-núng, gần đây lại có tin nước Huê-kỳ sẽ tham-dự vào
chiến-cuộc bên cạnh phe đồng-minh. Trong hoàn-cảnh đặc-biệt ấy, tôi chỉ
nơm-nớp lo sợ rằng nước Đức sẽ bị cô-lập, sẽ phải chiến-đấu trong sự thiếuthốn và cuối cùng phe hiệp-ước sẽ phải đầu-hàng vô điều-kiện.
Vị đại-diện tỉnh Quảng-nam còn đương trình-bày thao thao bất-tuyệt thì ở
phía sau đã có một người tung ghế, đập bàn, đứng lên phản đối với một
điệu-bộ giận-dữ, hằn-học:
- Tôi không muốn tán-thành cái khuynh-hướng chủ-bại trong cuộc hội-nghị
nầy, nhất là trong lúc các chiến-sì quốc-gia đương hăm hở lên đường ra mặt
trận. Tôi cũng không muốn chấp-nhận trong đoàn thể chúng ta những tên
phản-bội dân-tộc, về bề ngoài thì làm ra vẻ ưu-thời mẫn-thế, nhưng tựutrung chỉ là những tên tay sai cho thực-dân xâm-lược. Trong giờ phút quyết-

liệt nầy, chúng ta chỉ có mỗi một hành-động là bắt liên-lạc với người Đức,
mỗi một chủ-trương là bình Tây sát tả để bảo-vệ giống-nòi, để thâu-hồi nền
độc-lập cho xứ-sở. Hễ trong hàng-ngũ chúng ta còn có một người muốn
thỏa-hiệp với giặc Pháp, thì nhất-định chúng ta phải gởi họ qua châu-Âu để
chiến-đấu cho mẫu-quốc.
Mọi người ngoảnh mặt lại nhìn thì nhận ra nhân-vật đối-thoại chẳng ai khác
hơn là nhà cách-mệnh Đỗ Tự, nguyên-quán vùng sơn-cước Quảng-nam. Hai
bên còn lời qua tiếng lại, tranh-luận với nhau như chém chả một hồi lâu, rồi
xoắn tròn tay áo, hằm hè chực đánh nhau thật sự. Nhà cách-mệnh Trần cao
Vân đã chạy ra ngăn chận hai đối-thủ và tìm lời lẽ để phân-giải:
- Hai người đều có lý cả, người nào cũng sốt-sắng, cũng nhiệt-thành với tiềnđồ tổ-quốc. Một người thì nêu ra những điều thắc-mắc để xem xét vấn-đề
cho cặn-kẽ, thấu-đáo, một người thì quá bồng-bột, hăng say, tuyệt đối
không muốn nghe nói, nhắc-nhở bàn bạc đến việc nhân-nhượng với người
Pháp. Tôi nghiêm cấm hai người từ nay trở đi không được dùng lối quyềnthuật mà xử-trí với nhau, vì làm như thế là gây thêm sự mâu-thuẫn trong
nội-bộ và gián-tiếp nối giáo cho giặc.
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân vừa dứt lời thì hai đồng-chí Đỗ Tự và Phan
thành Tài xồng-xộc chạy tới, tưởng chừng như muốn tái-diễn trận thư-hùng
còn bỏ dở, nhưng sau một giây-phút ngạc-nhiên, mọi người lại thấy họ ôm
choàng lấy nhau mà khóc. Đồng-chí Phan thành Tài nói ngượng-ngập:
- Tôi sai rồi, xin ông tha lỗi cho tôi.
Nhà cách-mệnh Đỗ Tự cũng nói ấp úng:
- Thì tôi cũng quấy chứ có hay ho gì, thôi việc ấy chúng ta bỏ qua thì hơn.
Tất cả cử-toạ đều tán-thành cái thiện-tình, thiện-chí của hai nhân-vật và vỗ
tay khe-khẽ để hoan-nghênh.
Ngày thứ hai, các vị đại-diện nhóm họp để kiểm-điểm công tác. Nhà cáchmệnh Thái Phiên đứng dậy yêu cầu các tỉnh-bộ báo-cáo tình- hình địaphương, làm bảng tổng-kết, rồi đọc cho hội-nghị thông-qua.
Ngày thứ ba, nhà cách-mệnh Trần cao Vân thuyết-trình về chủ-trương,
đường lối của đoàn thể, đề-nghị một chương-trình hoạt-động gồm có ba
điểm chính: một là phối-hợp công-tác với lực-lượng cách-mệnh hải-ngoại,
hai là đặt mối bang-giao với người Đức, ba là tổ-chức một cuộc bạo-động để

lật đổ chính-phủ bảo-hộ và thiết-lập một chính-quyền lâm-thời.
Ông vừa trình-bày quan-điểm vừa lấy trong túi áo ra phong thư của nhà
cách-mệnh Phan bội-Châu viết trong ngục-thất Quảng-đông, đọc lên chậm
rãi đoạn kết-luận:
- Chúng tôi đã chuẩn-bị sẵn-sàng về mọi mặt từ chính-trị, ngoại-giao cho
đến tài-chánh và quân-sự. Các đồng-chí phải cố-gắng cầm-cự cho được năm
ngày thì lực-lượng hải-ngoại sẽ kéo về trong nước và can-thiệp ngay.
Hội-nghị lại thông qua bản đề-nghị nầy. Các đồng-chí còn ngồi lại trò chuyện
một lát nữa, rồi có người về nhà riêng, có người rủ nhau đi viếng ngôi mộ
nhà cách-mệnh Tăng bạt Hổ ở về ngoại ô thành phố Huế.
Ngày thứ tư, các nhà cách-mệnh tái nhóm để nghe bài thuyết-trình của
đồng-chí Thái Phiên và thảo-luận về vấn-đề chính thể. Lúc bấy giờ nhà cáchmệnh Hứa Bảo ở tỉnh Quảng-trị mới đứng dậy phát biểu ý-kiến:
- Trong ba năm gần đây, theo chỉ-thị của ban chấp-hành trung-ương, tôi đã
bí-mật tiếp-xúc nhiều lần với Hoàng-đế Duy-Tân hoặc tại cửa Tùng hoặc tại
chợ phiên Cam-lộ. Tôi nhận thấy rằng là ngài không mảy may vô-tình với
phong-trào cách-mệnh của chúng ta. Tôi thiết nghĩ trong giai-đoạn hiện tại,
chúng ta nên tìm cách giao-thiệp một lần nữa với đức Kim-Thượng để trìnhbày chủ-trương, đường lối của Việt-nam Quang-phục hội, luôn tiện mời ngài
đứng hẳn về hàng ngũ cách-mệnh để tranh-thủ được nhiều hơn sự hưởngứng của dân-chúng, được như thế, không sớm thì muộn cuộc tranh-đấu sẽ
có nhiều triển-vọng để thành-công.
Nhà cách-mệnh Hứa Bảo vừa mới dứt lời thì đồng-chí Nguyễn Chính ở tỉnh
Quảng-bình đứng dậy xin nói tiếp:
- Chúng tôi nhận thấy việc kết nạp Đức Kim-Thượng vào hàng ngũ cáchmệnh là một điều không những cần thiết mà lại còn hợp tình, hợp lý nữa,
nhưng một khi cách-mệnh đã thắng-lợi, nền độc-lập đã vãn-hồi, ảnh-hưởng
của nhà vua đối với dân-chúng lại càng rộng lớn hơn nữa. Chúng ta không
biết lúc bây giờ có nên bảo-vệ những quyền-lợi của một triều-đại, duy-trì
một chế-độ quân-chủ đã sẵn có từ lâu hay phải tìm cách lật-đổ một vị anhquân để thay thế vào đó bằng một chính-thể dân-chủ cọng-hòa cho đúng với
cương-lĩnh của Việt-nam Quang-phục hội mà chúng ta có nhiệm-vụ phải
thực-hiện.
Nhà cách-mệnh Nguyễn Chính còn đứng nhìn cử-toạ, muốn phát-biểu ý-kiến

thêm, nhưng cử-nhơn Nguyễn Sụy đã lên diễn-đàn:
- Chúng tôi lại nhận thấy rằng vấn-đề chính-thể không nên đem ra bàn cãi
trong cuộc đại-hội ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã thăm dò ý-kiến nhiều
nơi và biết rằng Đức Kim-Thượng là một nhà ái-quốc, có khuynh-hướng cấptiến, có tấm lòng ưu-ái đối với dân-chúng. Chúng tôi thiết-tưởng một khi
cách-mệnh thành-công, ngài sẽ thay đổi lập-trường và sẽ theo chủ-trương
đường lối của đoàn thể chúng ta.
Nghe vị đại-diện tỉnh Quảng-nam trình-bày như vậy, nhà cách-mệnh Đỗ Tự
có vẻ không bằng lòng, liền đưa tay lên xin nói:
- Các đồng-chí tỉnh Quảng-ngãi bàn ở đây là bàn về lý-thuyết, còn chúng ta
có thảo-luận đi chăng nữa là thảo-luận về thực-tế, về những công việc phải
làm bằng súng đạn, bằng xương máu để giành lại bát cơm manh áo cho dânchúng, để bảo-vệ tự-do, bình-đẳng cho mọi người. Hai lãnh-vực ấy khác hẳn
với nhau như trời với đất. Chúng ta thử hỏi đồng-chí nào trong phái-đoàn
tỉnh Quảng-ngãi có thể thuyết-phục được nhà vua một khi trật-tự ở trong
nước đã vãn-hồi và bắt buộc ngài phải luôn luôn trung-thành với chủ-trương
đường lối của phe cách-mệnh. Nếu có một nhân-vật nào trong đoàn thể
chúng ta dám bảo-đảm như vậy, chúng ta sẽ lập biên-bản và sẽ giải-tán
ngay tức-khắc để cho mọi người có thể trở về địa-phương mà xúc-tiến cuộc
bạo-động. Nếu hội-nghị chưa có một lời cam-kết dứt-khoát, lẽ tất-nhiên
chúng ta phải đặt vấn-đề trở lại, phải thảo-luận lâu dài mới có thể tìm ra
một giải-pháp thích-hợp được.
Trình-bày xong nhà cách-mệnh lại đứng nhìn cử-toạ, nhưng vẫn không thấy
đồng-chí nào hưởng-ứng lời kêu gọi của mình. Lúc bấy-giờ hội-nghị lại bị
chia rẻ, kẻ theo chế-độ quân-chủ, người chủ-trương chế-độ cọng-hoà. Bàn
qua cãi lại mà không tìm ra lối thoát, sau cùng nhà cách-mệnh Trần cao Vân
phải lên diễn-đàn để tìm cách dàn-xếp:
- Chúng tôi đã theo dõi cuộc tranh-luận từ đầu chí cuối, nhận thấy bên nào
cũng có những lý-do chính-đáng cả. Phe dân-chủ muốn thực-hiện một cuộc
cách-mệnh triệt-để, muốn san bằng tất cả những sự bất-công trong xã-hội
và thiết-lập một chế-độ lý-tưởng tốt đẹp hơn. Phe quân-chủ lập-hiến muốn
dung-hòa quyền tự-chủ của dân-chúng với những truyền-thống cố-hữu của
một dân-tộc theo nho-giáo, muốn noi gương duy-tân của vua Minh-Trị ThiênHoàng ở Nhật-bản. Chúng tôi thiết nghĩ trong giai-đoạn khó khăn hiện-tại,
chúng ta không nên bàn cãi nhiều về vấn-đề chính-thể. Chế-độ nào cũng tốt

cả, chỉ có con người thực-hiện mới xấu mà thôi. Hơn thế nữa, nhiệm-vụ cấpbách của chúng ta là phải lợi-dụng cơ-hội ngàn năm một thuở sắp xảy ra để
lật đổ người Pháp, thâu-hồi nền độc-lập cho quê-hương, xứ-sở. Tình-hình
quốc-tế và quốc-nội đương biến-chuyển một cách mau lẹ, không bao giờ
ngồi đợi chúng ta, do đó chúng ta không có quyền do-dự, không có quyền
đòi hỏi quá nhiều trong cùng một lúc mà bỏ lỡ một chuyến tàu lịch-sử, hậuquả sẽ tai-hại không làm sao kể ra cho xiết. Hiện nay sự lãnh-đạo của Việtnam Quang-phục hội chưa được chặt-chẽ, lòng người còn đương e-dè, phânvân, chúng ta muốn cử-hành đại-sự, trước hết phải rước vua Duy Tân thamgia cách-mệnh để thâu-phục nhân-tâm. Nhờ sự can-thiệp hữu-hiệu của vị
chủ-tịch, cuộc tranh-cải mới kết thúc.
Sau một ngày thảo-luận sôi-nổi, khẩu-hiệu "Phụng Kim-Thượng vi an-dân
cơ-sở" đựợc chọn làm phương-châm hành-động. Một Hội-đồng Cách-mệnh
Lâm-thời được thành-lập. Hai nhà cách-mệnh Thái Phiên và Trần cao Vân
được phân-công lo tiếp-xúc với Hoàng-đế Duy Tân; bác-sĩ Lê đình Dương và
cử-nhơn Nguyễn Sụy phải tìm cách giao-thiệp với viên thiếu-tá người Đức
hiện đương chỉ-huy lực-lượng viễn-chinh tại đồn Mang-cá ở Huế; đồng-chí Lê
Ngung làm ủy-viên tuyên-huấn và phụ-trách về hịch-văn; đồng-chí Nguyễn
Chính làm uỷ-viên kiểm-soát và phụ-trách liên-lạc. Hội-nghị giải-tán.

Người tài-xế của vua Duy Tân

Hai nhà cách-mệnh Thái Phiên và Trần cao Vân nấn-ná ở lại dùng cơm tối,
rồi thuê xe đi vào thành-nội, dừng chân ở phía bên ngoài cửa Hiển-nhơn.
Cảnh-vật yên-lặng, không một bóng người, thỉnh-thoảng những tiếng trống
cà-rầng đổ dồn trên một vọng-gác xa-xăm hay tiếng rơi nhẹ-nhàng của con
ve sầu bị nạn đương lao mình từ một cành nhãn lồng sum-sê vào mấy trụ
đèn dầu-lạc dựng thâm-thấp ở hai bên lề tỏa ra một thứ ánh-sáng lờ mờ,
buồn thiu-thỉu. Được khuyến-khích bởi sự vắng-vẻ như tờ đương bao-phủ tất
cả miền kinh-sư, hai nhà cách mệnh mạnh-dạn tiến tới một chiếc cầu treo
bắc ngang qua cái hào có hoa sen trắng tỏa hương thơm ngào-ngạt, và đứng
nhìn thẳng vào bức thành nhỏ hẹp bao-bọc hệ-thống cung-điện nhà vua. Một
thanh-niên bứơc đến chắp tay kính-cẩn chào hai nhà cách-mệnh và nói:
- Tôi đã cố ý ra sớm hơn, nhưng chưa kịp dời bước thì bị Hoàng-Thượng gọi

vào tiền-điện và giữ mãi cho tới canh hai mới được giải-thoát.
Ba nhân-vật đi chậm rãi về phía trường Quốc-tử-giám, vào nhà Di-luân ngồi
trò chuyện thì thầm với nhau trong khi bầy dơi cứ bay qua bay lại chập-chờn
trong bóng tối. Người thanh niên nói khẽ:
- Tôi đã gặp đồng-chí Nguyễn quang Siêu hiện giữ chức chánh-đội thân-binh,
và đồng-chí Tôn thất Đề, thị-vệ ở trong đại-nội, chúng tôi đã hợp-tác với
nhau để xúc-tiến công việc của đoàn-thể.
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân hỏi:
- Ai giới-thiệu hai vị cận-thần ấy với đồng-chí?
- Theo lệnh Trung-ương, đồng-chí Trần quang Trứ đã giúp phương-tiện cho
chúng tôi gặp nhau.
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân hỏi tiếp:
- Đồng-chí Trần quang Trứ là người như thế nào?
Người thanh-niên đắn-đo một giây-lát:
- Đồng-chí Trần quang Trứ là một nhà tân-học lỗi-lạc ở miền Đồng-nai lụctỉnh, được hoán-bổ ra tòng-sự tại tòa Khâm-sứ ở Huế, hiện nay được biệtphái sang làm việc tại đồn Mang-cá. Nói về bầu nhiệt-huyết , về trí thôngminh, về tài hoạt-bát, về tính ngay thẳng thì đồng-chí ấy vẫn có thừa, nhưng
xét riêng về lòng quả-cảm, sự kiên-trì thì tôi e rằng đồng-chí ấy vẫn còn có
chỗ thiếu-sót.
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân lắng tai nghe gã thanh-niên phân-tích tâm-lý
một yếu-nhân trong đoàn thể, rồi cả ba người kéo nhau ra ngoài cỗng
trường học, đi bách-bộ trên một khúc quẹo, giữa những hàng mù u thâmniên không khỏi tò-mò vì những người khách lạ. Nhà cách-mệnh Trần cao
Vân lấy ra một phong-thư có niêm dán hẳn hoi, trao lại cho gã thanh-niên,
và căn-dặn thật chu-đáo:
- Đây là một bức điệp-văn có thể quyết-định được vận-mệnh của đoàn-thể
chúng ta và sự tồn-vong của đất nước. Đồng-chí phải nhận lấy cái tráchnhiệm lích-sử dâng bức thư ấy lên đức Kim-Thượng vào lúc thuận-tiện nhất,
phải luôn luôn ghi nhớ một điều là nội-dung cuộc tiếp-xúc phải tùy thuộc vào
cơ-hội và bản-chất của nhà vua. Khi nào Hoàng-Thượng có vẻ tươi-cười,
hớn-hở thì phải đem những chuyện ngư, tiều, canh, mộc ra đàm-luận cho

ngài được vui lòng, chỉ khi nào Hoàng-Thượng ra dáng ưu-tư, buồn-bã, hoặc
vì chưa được thỏa-mãn về đời sống chật-hẹp ở trong chốn cữu-trùng, hoặc vì
có những chuyện thắc-mắc với triều-đình hay những điều rắc-rối với chínhphủ Bảo-hộ thì lúc bấy giờ đồng-chí mới có thể tìm cách dò-xét ý-tứ của
Ngài, và nhiên-hậu mới dám bàn tới đại-sự.
Căn dặn xong xuôi, hai nhà cách-mệnh Thái Phiên, Trần cao Vân liền từ-giã
vị thanh-niên và rảo bước đi về ngã Âm-hồn trên những dặm đường mỗi lúc
mỗi trở nên vắng-vẻ, hiu-quạnh.
Đồng-chí Nguyễn hữu Khánh nắm chặt lấy bức điệp-văn ở trong tay, đứng
nhìn ngơ-ngác một hồi lâu. Chàng liên-tưởng tới thời-kỳ niên-thiếu của mình,
và cảm thấy nao nao ở trong dạ. Cách đây bốn năm, chàng rời bỏ quêhương, ở phủ Điện-bàn, tỉnh Quảng-nam, ra Huế tòng học tại trường Báchcông trong thành-nội. Hồi ấy, mỗi tuần hai lần, vào thứ ba và thứ năm là
những ngày nghỉ học, chàng năng qua lại bến đò Trường-súng, có dịp làm
quen với cô Lê thị Hồng Vân, một nữ-sinh năm thứ nhất trường Đồng-Khánh,
nguyên-quán làng Vạn-xuân, huyện Hương-trà. Thế rồi chàng noi gương
những vị học-trò trong Quảng ra thi, bỏ ra nhiều công-phu để theo đuổi
người con gái kiều-diễm đất thần-kinh có đôi má núng đồng tiền xinh đẹp.
Cuộc tình duyên còn đương dang-dở thì một hôm chàng băng qua rào để dự
một trận túc-cầu ở trên bãi cỏ trường Kinh-thành tư-thục, tình-cờ chàng gặp
đồng-chí Bùi thế Mỹ, một học-sinh xuất-sắc ở hội Đồng-châu Quảng-nam,
nguyên quán làng Vĩnh-trinh, phủ Duy-xuyên. Hai người thảo-luận với nhau
về chương-trình hoạt-động của Việt-nam Quang-phục-hội. Đồng-chí Bùi thế
Mỹ đứng ra bảo-đảm cho chàng gia-nhập tỉnh hội Thừa-thiên. Chàng còn
nhớ rõ buối lễ tuyên-thệ mà các bậc đàn anh đã tổ-chức tại con đường nhỏ
hẹp nầy, dưới bóng những cây mù u rậm-rạp. Đồng-chí Bùi thế Mỹ dẫn
chàng đến trường Quốc-tử-giám, giới-thiệu chàng với hai nhà cách-mệnh
Thái Phiên và Trần cao Vân, rồi lên đợi chàng ở trên vọng-gác cửa Thượngtứ, nửa như có ý muốn phòng gian bảo mật, nửa như để ngắm mảnh trăng
lưỡi liềm vừa mới xuất-hiện. Hai nhà cách-mệnh dắt chàng đi lui đi tới nhiều
vòng trên khúc đại-lộ, chuyện trò thân-mật với nhau. Nhà cách-mệnh Thái
Phiên bảo chàng dừng bước lại và nói rất khẽ:
- Theo những lời cam-kết của đồng-chí Bùi thế Mỹ, theo báo-cáo của tỉnh-hội
Thừa-thiên, chúng tôi lấy làm hân-hạnh chấp-nhận đồng-chí Phạm hữu
Khánh vào Việt-nam Quang- phục hội. Bắt đầu từ giờ phút nầy, đồng-chí
phải trung-thành với đoàn-thể, phải hy-sinh tài-sản và tính-mệnh cho đoànthể, và nều có sự phản-bội, đồng-chí phải chịu tử-hình. Chàng đưa tay lên

trịnh-trọng tuyên-bố,
- Tôi xin thề.
trước mặt hai vị lãnh-tu mà chàng vừa mới gặp lần đầu tiên.
Vì muốn hoạt-động tích-cực cho phong-trào cách-mệnh, chàng phải đoạntuyệt với cô Lê thị Hồng Vân để cố-gắng xây-dựng cho mình một đời sống lýtưởng tốt đẹp hơn. Từ đấy chàng không đi về ngã cầu Bạch-hổ; không lần
theo những dặm đường thoai-thoải ở trên tả-ngạn con sông An-hòa, không
được trông thấy ngôi nhà tranh cũ-kỹ ở bên cạnh một cái ao thả vịt chứa đầy
ma quái, cũng không bao giờ được thưởng-thức những quả thanh-trà cuối
mùa vào tiết lập-xuân. Từ đấy chàng cũng không gặp lại đồng-chí Bùi thế
Mỹ, người bạn tâm-giao đã kịch-liệt phản-đối một vị giáo-sư Pháp làm tổnhại đến danh-dự của người Việt-nam, rồi tự ý bỏ học để vào hoạt-động tại
miền Đồng-nai lục-tỉnh. Chàng đã hiến-thân cho cuộc đời gió bụi, và chỉ biết
có một việc là đem hết tâm-trí và khả-năng ra phục-vụ cho dân-tộc, cho
đoàn-thể để cứu-vớt đồng-bào trong cơn hoạn-nạn. Thời-gian gần đây,
chàng đã tốt-nghiệp trường Bách-công về ngành cơ-khí, lái xe hơi thôngthạo. Hai nhà cách-mệnh Thái Phiên và Trần cao Vân đã bỏ tiền ra vận-động
cho viên tài-xế của vua Duy-Tân xin nghỉ việc và đề-nghị cho chàng được
vào thay thế. Chàng nhận chức-vụ mới chưa đầy hai tháng mà đã dò-xét
được ý-tứ nhà vua, làm cho ngài phải đem lòng cảm-mến. Những hình-ảnh
của một thời dĩ-vãng xa xăm đã phai lạt dần dần trong ký-ức của chàng,
chiều hôm nay bỗng-nhiên sống dậy. Chàng đứng suy-tư trong giây-lát, rồi
gấp bức-thư lại, bỏ vào trong túi áo, rảo bước đi lủi-thủi về phía cửa Hiểnnhơn. Khi vào tới Đại-nội thì tiếng trống cà-rầng ở trên lầu Chương-đức đã
gióng canh ba. Đêm ấy chàng ngủ một giấc yên-lành ở trong toà Thái-miếu,
rạng ngày mai, chàng trở về cung Càn-thành để chờ sai-phái.
Hoàng-thượng đã thức dậy sớm hơn mọi ngày và ra dạo lửng-thửng ở ngoài
hiên, dưới ánh-sáng êm-dịu, hiền-hòa của vừng đông vừa mới tỏ rạng xuyên
qua mấy bức rèm tứ-ly treo ở mặt ngoài. Nhà vua có vẻ bực-tức, giận-dỗi vì
chiều hôm qua ngài vừa mới hội-thương với viên khâm-sứ Charles tại điện
Thái-hòa và hai bên đã có những lời qua tiếng lại không được nhã-nhặn.
Thấy cơ-hội may-mắn đã tới một cách bất-ngờ, chàng liền chạy ra phía
trước, sụp qùi xuống và trịnh-trọng dâng bức thư của Việt-nam Quang-phục
hội cho vị thiên-tử. Nhà vua không mảy-may ngạc-nhiên, cầm lấy chiếc
phong-bì, mở ra xem hết một trang đầu, rồi lại tiếp tục đi bách-bộ, vừa tiến
bước chậm-rãi, khoan-thai, vừa lật dần mấy tờ giấy hoa tiên màu nguyệt-

bạch. Khi gần tới đoạn kết-luận, ngài dừng lại, chăm-chú đọc mấy hàng chữ
sau đây viết bằng mực tàu, nhưng nét bút có vẻ cứng rắn, linh-hoạt hơn:
- Tha Mỹ-quốc hắc-nô chủng-tộc, ngũ thập-niên du khả tự-cường.
Huống ngô-dân Hoàng-đế tử-tôn, mãm ngũ triệu khởi cam chung nhược.
Thiên khải thánh minh hữu bài Pháp hưng binh chi chí:
Điạ sinh tuấn-kiệt, hữu truất dân thảo tặc chi quyền.
Phụ-hoàng Hoàng-đế hà tội kiến thiên?
Dực-tôn tôn-lăng hà cớ kiến quật?
Đọc xong bức thư, nhà vua cảm thấy bồi-hồi, xao-xuyến như có lửa đốt
trong tâm-can, dao cắt trong thớ thịt, ngài liền gọi vị thanh-niên đến hỏi:
- Khanh có biết ai trao bức điệp-văn ấy cho Trẫm hay không?
Chàng vòng tay lại kính-cẩn thưa:
- Muôn tâu Bệ-hạ, ấy là nhà cách-mệnh Trần cao Vân.
Nghe nhắc đến tên họ một bậc nhân-sĩ có uy-tín trong nước, ngài có vẻ
ngạc-nhiên hỏi tiếp:
- Khanh có biết ai thảo bức điệp-văn ấy cho Trẫm hay không?
Chàng không ngần-ngại cứ một mực trả lời:
- Muôn tâu Bệ-hạ, ấy cũng là nhà cách-mệnh Trần cao Vân.
Ngài mĩm cười lật qua, lật lại bức thư năm ba lần rồi chất-vấn thêm:
- Khanh có biết rõ tài-đức nhà cách-mệnh ấy như thế nào không?
Tới đây chàng có vẻ lúng-túng một đôi chút, đắn-đo, suy-tính trước khi ứngđáp:
- Muôn tâu Bệ-hạ! ngày xưa Cơ Tử là một bậc thánh-hiền mà không gặp
thời, phải đi làm một tên nô-bộc. Còn Quản Dy Ngô là một bậc danh-tướng,
có tài kinh-bang tế-thế, nhưng chưa gặp đấng minh-quân, cũng đành phải
gởi mình vào chốn tù-đày lao-lý. Nói về học-vấn, nhà cách-mệnh Trần cao
Vân đã bày ra Trung-thiên-dịch, trên am-hiểu thiên-tài, dưới tinh-thông địatài, giữa thấu-triệt nhơn-tài, kiến-thức đâu có chịu thua sút các bậc siêu-

nhân trong thiên-hạ. Nói về lục-thao, tam-lược, nhà cách-mệnh Trần cao
Vân đã nghiên-cứu tất-cả những binh-thư đồ-trận từ cổ chí kim, đã rút được
nhiều kinh-nghiệm trong ba mươi năm tranh-đấu, từ Cần-vương cho tới
Đông-du, từ phong-trào Duy tân cho tới vụ Kháng-sưu toàn quốc. Đó là chưa
kể những cuộc bạo-động ở Binh-định, ở Phú-yên, những thời-kỳ nằm trùhoạch phương-châm tại Côn-sơn cũng như tại hầu hết các phối-sở trên lụcđịa. Một người có mưu-trí như vậy thì đâu có chịu lép mình trước những vị
anh-hùng trong bốn bể. Bấy lâu nay, nhà cách-mệnh Trần cao Vân phải ẩn
thân ở nơi thôn-dã là vì thời-cơ chưa đến, vận nước còn gặp phải lúc truântruyên. Tình thế bây giờ đã thay đổi rất nhiều: tại Việt-nam dân-chúng
đương nóng lòng chờ đợi một cuộc thay đổi toàn-diện; còn tại Âu-châu, cuộc
thế-giới chiến-tranh đã tiến tới một giai-đoạn quyết-liệt. Nếu Bệ-hạ biết
trọng-dụng nhân-tài, tìm cách vời nhà cách-mệnh Trần cao Vân ra phò vua,
giúp nước thì kẻ hạ-thần nầy dám tin chắc rằng, trong một thời-gian ngắn
nữa đại-sự sẽ thành, cơ-nghiệp nhà Nguyễn sẽ có thể vãn-hồi lại được.
Ngài lắng tai nghe lời ứng-đáp với vẻ hài-lòng và hỏi tiếp:
- Trẫm cũng muốn thực-hiện kế-hoạch của Khanh lắm, nhưng không biết
nhà cách-mệnh Trần cao Vân có chịu đem hết khả-năng ra giúp đỡ cho Trẫm
hay không?
Chàng suy-nghĩ một giây-lát rồi tâu lại:
- Việc ấy xin Bệ-hạ ủy-thác cho hạ-thần và quan chánh-đội thân-binh
Nguyễn quang Siêu lo liệu.
Ngài gật đầu, trước khi vào ngự-sàng, còn ngoảnh lại để căn-dặn:
- Khanh phải đi mời quân-sư cho thật gấp, nội trong một tuần lễ phải báocáo lại cho Trẫm được biết.
Chàng trở về tư-thất, cho mời viên chánh-đội Nguyễn quang Siêu, viên thịvệ Tôn thất Đề và viên thơ lại Đoàn Bông tới hội họp để báo-cáo công việc
và cử người đi mời lãnh-tụ. Lúc ban đầu chỉ có đồng-chí Trương thị Dương,
Đỗ Quỳnh, Đặng Hoài, Đỗ Chiêu, Lê đại Bút, Võ Ngô, Đặng Tạo, Đặng khánh
Giai được sung vào phái-đoàn. Vào phút chót theo lời đề-nghị của viên thơlại Đoàn Bông, người ta phải về làng Hà-trung, huyện Phú-lộc, Thừa-thiên để
mời nhà cách-mệnh Cữu Trí cùng đi một thể.
Ngày mười lăm tháng giêng năm Bính-thìn, phái-đoàn nhà vua sắp sửa lên
tàu hỏa vào Đà-nẳng thì nhà cách-mệnh Cữu Trí còn tập-họp các đồng-chí lại

nói:
- Tôi bình-sanh không ưa địa-vị cũng không ham tiền-bạc. Lúc tuyên-thệ
gia-nhập đoàn-thể, tôi chỉ mong-uớc một điều là khi nào sơn-hà thống-nhất,
khởi-nghĩa thành-công, đoàn-thể sẽ cho phép tôi biến sáu ấp Hà-trung, Hàtrữ, Hà-tạ, Hà-đá, Hà-tồn và Hà-châu ở bên kia đầm Cầu-hai thành một xãhiệu duy-nhất và chỉ có một mộc-triện mà thôi. Nếu các đồng-chí chấp-nhận
cho tôi được thực-hiện việc ấy thì dẫu cho có lên rừng bắt cọp, xuống bể mò
kim, tôi cũng vui lòng đi theo, nhược bằng toàn-thể phái-đoàn không ưngthuận thì tôi xin mang khăn-gói đi về nhà cho khỏi tủi-hổ với các bậc tiềnbối trong lân-lý. Viên chánh-đội thân-binh Nguyễn quang Siêu liền đứng dậy
tỏ bày ý-kiến:
- Việc ấy không phải là nan-giải; đồng-chí nên cố-gắng theo giúp phái-đoàn
cho Hoàng-thượng được vui long. Sau nầy một khi tình-thế đã ổn-định,
chúng ta sẽ đặt vấn-đề trở lại và sẽ làm cho đồng-chí được thoả-mãn.
Nghe như vậy, nhà cách-mệnh Cữu Trí rút khăn chéo ra lau nước mắt và
giãi-bày tâm-sự:
- Bọn quan-lại tham tiền quá đỗi, cắt một cái đồng-triện ra làm trăm mảnh
mà không gớm tay, dân-chúng bị áp-bức, nhưng ngắn cổ kêu không thấu
trời.
Thế rồi phái-đoàn khởi-hành vào Đà-nẳng, thuê ghe mành đi dọc theo con
sông Câu-nhí mà tiến về phía nam. Một buổi sớm lờ-mờ, lúc vừng đông chưa
tỏ rạng, họ cập bến Vĩnh-điện. Năm chiếc xe kéo bánh sắt chực sẵn tại đấy.
Một người hướng-dẫn vui-vẻ, hoạt-bát chạy lại ân-cần mời họ lên ngồi hai
người một chiếc xe, đi thẳng vào phủ-lỵ Điện-bàn, giữa những hàng mù u
cổ-kính đã chứng-kiến không biết bao nhiêu cuộc thăng-trầm của dân-tộc.
Thỉnh-thoảng người hướng-dẫn lại dừng bước bên cạnh một cái quán lợp
tranh, gọn-gàng, sạch-sẽ để cho quan-khách dùng điểm-tâm, rồi luôn tiện
giới-thiệu cảnh-vật ở những miền chung-quanh. Chỉ tay về phía bắc, y nói
một cách duyên-dáng:
- Đây là làng Bát-nhị, quê-hương của tiến-sĩ Trần qúi Cáp, ở bên kia sông là
làng Ngân-câu, quê-hương của hoàng-giáp Phạm như Xương và xa hơn nữa
là ngôi mộ của nữ thi-sĩ Phạm thị lam Anh.
Đồng-chí Trương thị Dương từ nãy đến giờ ngồi trên chiếc xe kéo chạy song
song quay lại hỏi:

- Vùng nầy có nhiều bậc khoa-giáp đến thế à?
Y tiếp lời ngay với một giọng rất hãnh-diện:
- Danh-nhân miền Tào-sơn Hàn-hải còn nhiều hơn nữa! Đó chỉ là kể sơ-lược
mà thôi.
Đưa tay về phía đông, y nói tiếp:
- Đây là làng Thanh-hà, quê-hương của phó-bảng Nguyễn duy Hiệu, bên kia
sông là làng Hà-lam, quê-hương của Thủ-tướng Nguyễn Thuật, xa hơn nữa là
ngôi từ-đường của bảng-nhãn Nguyễn hoằng Thanh với tấm biễn “Nam-triều
đệ nhất văn-chương".
Lúc bấy giờ mấy chiếc xe kéo phải đi chậm lại vì quan-khách đã vượt qua
bến đò Phương-trà và đương tiến sâu vào miền Gò-nổi, trung-tâm văn-hóa
của tỉnh Quảng-nam. Tiếng máy song cửi đã bắt đầu vang dậy inh-ỏi khắp
nơi. Nhà cửa chen-chúc, nối liền với nhau y hệt như trong vùng ngoại-ô của
một thị-trấn. Nhà cách-mệnh Cữu Trí cảm thấy phấn-khởi, xây lại hỏi người
hướng-dẫn:
- Vùng nầy có vẻ trù-mật, hữu-tình chẳng khác gì vùng sông Hương núi Ngự
bác nhỉ?
Y không biểu đồng-tình:
- Có giống na ná một đôi chút về hình-thức mà thôi! còn về nhân-tâm và
phong-thổ thì xa nhau một trời một vực. Vùng nầy những làng kế-cận đều có
đại-khoa-giáp cả!
Đưa tay về phía trước, y nói một cách tự-đắc:
- Đây là làng Đông-bàn, quê-hương của tiến-sĩ Phạm phú Thứ, sát bên tả là
làng Trường-giang, quê-hương của tiến-sĩ Pham Liệu, sát bên hữu là làng
Xuân-đài, quê-hương của tiến-sĩ Phạm Tuấn và phó-bảng Hoàng Diệu; còn
xa hơn nữa là làng Giảng-hòa, quê-hương của thi-sĩ Huỳnh Qùi.
Hết chỉ về phía tây, y lại quay mặt về phía nam:
- Đây là làng Tây-lộc, quê-hương của nhà chí-sĩ Phan tây Hồ, ở một bên là
làng Thạnh-mỹ, quê-hương của nhà chí-sĩ Nguyễn Thành, bên kia sông là
làng Thanh-bình, quê-hương của tiến-sĩ Huỳnh thúc Kháng, xa hơn nữa là
ngôi từ-đường của vị danh-tướng Nguyễn văn Trương với tấm biễn “Khai-

quốc Công-thần Nguyên luân".
Nhà cách-mệnh Cữu Trí lắng tai nghe và không ngớt trằm-trồ:
- Bác nói phải đấy, ở ngoài Thừa-thiên làm gì có nhiều nhân-tài đến thế!
Thật là địa-linh nhơn-kiệt.
Tiếp theo lời tán-tụng chân-thành ấy, một ngọn gió nồm thổi qua rào-rạt,
làm cho nhà cách-mệnh Cữu Trí buồn ngủ và hỏi bâng-quơ,mắt nửa nhắm
nửa mở:
- À chết rồi! tôi quên hỏi bác ở làng nào nhỉ?
Y không ngoảnh lại để nhìn cho rõ cứ yên-trí vị quan-khách vẫn còn theo dõi
câu chuyện và bắt đầu tường-thuật tiểu-sử của mình:
- Tôi tên là Cao Triết, biệt-hiệu là Kỉnh Nam, nên thường gọi là Cao Kỉnh
Nam. Tổ-tiên vốn ở làng Đông-a, tỉnh Phúc-kiến. Trước kia tổ-phụ tôi muốn
lánh-nạn Thái-bình Thiên-quốc nên di-cư sang Việt-nam. Hiện nay tôi ngụ tại
ấp La-ngà, thuộc phủ Thăng-ba, ngay dưới chân hòn núi Chóp-chài và
chuyên về nghề du-thuyết.
Chưa kịp dứt lời thì mấy chiếc xe đã dừng bánh, y chợt tỉnh lại nhảy liền
xuống đất mời quan-khách:
- Đây là ngôi nhà riêng của vị quân-sư, ở về làng Tư-phú hạt Điện-bàn. Xin
mời qúi ngài vào.
Phái-đoàn vào tư-thất ngồi chờ mãi đến khoảng đầu canh hai nhà cách mệnh
mới xuất-hiện. Lúc mới bước vào ngưỡng cửa, công việc trước hết của vị
quân-sư là khẩn-khoản xin lỗi phái-đoàn:
- Tôi nôn-nả đi về cho kịp để hầu chuyện với qúi ngài nhưng ở giữa đường
con ngựa bị đứt dây. Trời tối quá, tôi phải ghé vào thôn xóm để xin người hộtống.
Hai bên tân-chủ ngồi vào ghế trường-kỷ nói chuyện. Cuộc mạn-đàm kéo dài
cho tới lúc vừng đông. Cuối cùng nhà cách-mệnh Cữu Trí lấy mật-chỉ nhà vua
trao lại cho vị quân-sư và nói chậm-rãi:
- Vừa rồi Hoàng-thượng có nhận bức điệp-văn của đồng-chí. Ngài rất hoan-hỉ
và muốn gặp mặt đồng-chí ngay để cùng nhau bàn tính việc nước. Lúc sai
phái chúng tôi vào Quảng-nam để mời đồng-chí, ngài có tiếp-kiến chúng tôi

tại chánh-điện, ân-cần nhắc-nhở chúng tôi phải đi cho thật nhanh và phải trở
về báo-cáo lại công-việc nội trong một tuần lễ bái. Chúng tôi mong rằng
đồng-chí không quản-ngại khó-nhọc và chuẩn-bị lên đường cùng một lượt
với chúng tôi để cho khỏi phụ tấm lòng ngưỡng-mộ của đấng thiên-tử.
Vị quân-sư ứng-đáp:
- Việc đoàn-thể tôi không dám từ-nan, nhưng trước khi bệ-kiến Hoàngthượng tôi còn phải trù-liệu một vài phương-sách với đồng-chí Thái Phiên và
bác-sĩ Lê đình Dương. Tôi xin mời phái-đoàn ở lại đây tạm nghỉ một thời-gian
rồi chuẩn-bị về Huế để tâu với Hoàng-thượng rằng nội trong ngày hai mươi
bảy tháng giếng nầy tôi sẽ có mặt tại Thuận-hóa.
Nói xong, vị quân-sự lấy một phong bì chữ nhật có dán sọc đỏ theo lối
Trung-hoa trao cho phái đoàn và căn-dặn thất kỹ từng người một:
- Tât cả chủ-trương, kế-hoạch đã có sẵn trong bức mật-thư nầy. Đồng-chí
Phạm hữu Khánh sẽ tiếp-nhận lấy và đệ-trình lên đấng Kim-thượng vào lúc
nào xét ra cần thiết. Các đồng-chí phải hết sức cẩn-thận để cho tin-tức khỏi
tiết-lộ ra ngoài.
Nghe như vậy, các vị quan-khách nâng cốc lên mà tuyên-thệ:
- Chúng tôi xin hy-sinh tính-mệnh, tài-sản để phục-vụ cho nhân-dân và giữ
tâm trung-thành với lãnh-tụ.
Phái-đoàn trở về Huế, còn chủ-nhân thì xuống Hội-an để hội-đàm với bác-sĩ
Lê đình Dương.

Vua Duy Tân và Việt-nam Quang-phục hội

Cách đấy một tuần lễ bái, vị quân-sư lại cùng với nhà cách-mệnh Thái Phiên
khởi-hành ra Thuận-hoá để thực-hiện chương-trình đã hoạch-định từ lâu.
Một buổi sớm chiếc xe hỏa dừng bánh tại đất thần-kinh, ở ngay trên bờ con
sông Lợi-nông. Hai vị xuống một chiếc đò dọc đậu chờ sẵn dưới vòm cầu nhà
ga, đợi cho tới lúc xế chiều mới có viên chánh-đội thân-binh Nguyễn quang
Siêu tới yết-kiến. Họ ngồi lại bàn tính công việc, không mảy-may bận-tâm
đến khách bộ-hành qua lại trên đường. Lúc mặt trời gần lặn, một anh hàng
quà lấy tay đập vào chiếc tủ kính mang trên vai mà rao lên inh-ỏi:

- Ai mua bánh tam-ích, bánh mì không?
Họ ngước mắt lên bờ và trông thấy một tên lính giản bận áo vạt khách
đương trèo lên trụ đèn để rót thêm dầu lạc, theo sau có một tên lính khác
cũng mặc áo ngắn màu lá chàm đi tuần-tự hết trụ đèn nầy đến trụ đèn khác
để châm ngọn lửa thiêng trên khắp chốn đế-đô. Họ biết rằng buổi chiều đã
tàn và nhổ sào để tiến dần về phía Phu-văn-lâu. Đâu đây văng vẳng âm
thanh trầm-bổng trong làn gió chiều hui-hắt vang vọng ra tận ngoài khơi :
Chiều chiều ra đứng Văn-lâu,
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm.
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông,
Thuyền ai thấp-thoáng bên sông,
`

Ngâm câu mái đẩy, động lòng bốn phương.

Chen chúc giữa những căn nhà bềnh-bồng trong vạn Phú-cát, họ trải qua
một đêm tương-đối yên-tĩnh, chỉ xáo-động bởi những tiếng phách của bọn
ngư-phủ ở ngoài bến Thương-bạc. Rạng ngày mai, cải-trang làm thân-binh,
tay xách đôi hia, vai mang bộ áo triều-phục, họ theo viên chánh-đội Nguyễn
quang Siêu mà vào cửa Ngọ-môn.
Trong lúc đó Hoàng-đế Duy Tân đã từ nơi cung-điện thâm-nghiêm vi-hành
một mình trên con đường lát gách. Nhà cách-mệnh Thái Phiên trông thấy
trước liền nói:
- Hoàng-thương đã tới rồi, chúng ta phải bỏ dây xuống dưới mặt hồ mà ngồi
cho ngay thẳng.
Nhà vua nhìn hai vị lãnh-tụ cải-trang ra thường-dân đương ngồi câu cá thì
hỏi:
- Làm nghề có khá không mà phải bận tâm đến thế?
Hai nhà cách-mệnh đứng dậy, vòng tay lại và đáp:
- Chúng tôi là những người sinh-trưởng nơi thôn-dã, lần đầu tiên được trông
thấy long-nhan, lòng chúng tôi hoan-hỉ, vui-mừng, nhưng ngặt vì mặt trời
còn chiếu sáng nơi chốn thâm-cung, một trăm con mắt trong bóng tối đương

chăm-chú nhà vua đương hạ-cố tới kẻ thần-dân, nên mặc dầu rất phấn-khởi,
kẻ hạ-thần đành phải dồn ép mối cảm-xúc lại, không dám thổ-lộ ra bên
ngoài, xin bệ-hạ rộng-lượng tha-thứ.
Nhà vua ung-dung đáp lại:
- Hai khanh cứ tự-nhiên ngồi làm phận-sự để Trẫm đứng xem trong giây-lát
như vô-tình đi bách-bộ ngang qua mà gặp rồi nhân-tiện sẽ trình-bày câu
chuyện cho khỏi bị người ta để ý.
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân liền đi sâu vào vấn-đề và tâu lên một cách rõràng:
- Muôn tâu bệ-hạ, kẻ hạ-thần nầy vâng theo thánh-chỉ, từ nơi lậu-hạng
băng-bộ ra đây là để trình-bày cho nhà vua thấy rõ tình-cảnh của dân-chúng
ở ngoài kinh-khuyết. Kẻ hạ-thần nầy học theo Châu Trình, ra vào cửa Khổng,
nhưng kiến-thức, kinh-nghiệm có hạn, đâu có dám đem mình ra cáng-đáng
việc nước nhưng ngặt vì hoàn-cảnh nước nhà, dân-chúng thì mịt-mờ, các
nhà trí-thức thì hoạc trùm chăn nơi đô-thị, hoặc đem tấm thân bảy thước ra
phục-vụ cho bọn Tây-nô, nên kẻ hạ-thần phải hy-sinh quyết một phen vào
sinh ra tử để cứu-vớt lấy sơn-hà trong cơn nghiêng-ngửa. Xin bệ-hạ trông
thấu cho tấm-lòng nhiệt-thành của hạ-thần nầy thì hạ-thần mới dám nói hết
sự thật.
Nhà vua đứng nhìn mấy con chim le le bay qua bay lại rồi nói:
- Trẫm đã hiểu thấu nông-nổi nước nhà và tấm lòng vì dân vì nước của hai
khanh, nên mới có mật-chỉ mời hai khanh ra mưu-tính đại-sự. Có điều gì ẩnkhuất hai khanh cứ nói thiệt.
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân vẫn ngồi tự-nhiên và tâu lên:
- Muôn tâu thánh-thượng, hiện nay dân-chúng đương rên-siết dưới sự ápbức của hai chế-độ mà bên nào cũng ác-nghiệt tàn-bạo như nhau: một bên
thì chính-phủ Bảo-hộ tổ-chức cơ-cấu để khai-thác miền Đông-dương béo-bở
này và bóc lột dân-chúng bằng đủ cách. Một bên thì chính-phủ Nam-triều đã
mất hết quyền-lợi và chỉ biết cúi đầu phục-tòng, càng ngày hàng quan-lại
càng baọ-tàn, mục-nát thẳng tay nhũng-nhiễu đè-nén dân-lành. Hai bộ máy
bảo-hộ và Nam-triều hiệp lại thì làm sao mà người Việt-nam ngóc đầu lên
được. Hễ có kẻ nào đứng ra bênh-vực dân-chúng, đại-diện cho họ để trìnhbày những nguyện-vọng thích-đáng như nhà cách-mệnh Phan tây Hồ thì đã
bị bọn thực-dân tìm cách hãm-hại. Còn kẻ nào ôm-ấp trong lòng những

hoài-bảo khác mà không dám thổ-lộ ra cũng bị bọn mật-thám theo dỏi và
bắt lên đoạn-đầu-đài như trường-hợp tiến-sĩ Tần qúi Cáp ở Khánh-hòa vì
một bản án theo lối Tần Cối giết Nhạc Phi. Còn biết bao nhiêu trí-thức khác
đã bị bọn thực-dân giết chết hoặc câu-lưu tại Côn-sơn, tại các miền mathiêng nước độc sau những vụ kháng-sưu ở Trung-việt. Vì vậy quảng-đại
quần-chúng phải nhẫn-nại mà chịu đựng, thủ-khẩu như bình, đâu có phải họ
ngu-dốt khờ điếc chi đâu. Niềm căm-phẩn bị dồn-nén càng nhiều, càng lâu
thì sự phản-ứng về sau sẽ càng kinh-thiên động-địa. Cho nên sự im-lặng của
dân-chúng bao giờ cũng là một bài học qúi báu cho các nhà lãnh-đạo xin Bệhạ hiểu thấu điều ấy cho mới được.
Hoàng-thượng ngẫm-nghĩ một hồi lâu rồi hỏi:
- Muốn cứu-vãn tình-thế khanh nghĩ phải làm như thế nào?
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân giật mạnh chiếc cần tre, kéo con cá phát lác
trắng như bạc lên bãi cỏ, để cho nó giãy đành-đạch cho tới khi đuối sức nằm
yên trên mặt đất và tên thái-giám đi ngang qua cho thật xa, mới quay về
phía nhà vua mà tâu:
- Muốn gỡ ván cờ nầy không phải chỉ có tài-năng của vua Đế-Thích mà làm
được. Muốn thắng bọn Pháp xâm-lược đương bám vào Việt-nam như một con
mực bể, chúng ta phải cần đến một yếu-tố rất quan-trọng đó là thời-cơ.
Thời-cơ ngàn năm một thuở ấy là cuộc thế-giới chiến-tranh đương diễn-biến
tại châu Âu vào thời-kỳ chót: một bên là phe đồng-minh chiến-đấu bên cạnh
Anh Pháp và một bên là phe Hiệp-ước đứng cạnh nước Đức. Bắt đầu từ
tháng hai năm nay, mặt trận Tây-an sôi-động trở lại, hai bên đều tập-trung
lực-lượng tại vùng đông-bắc nước Pháp để đánh chiếm vùng đồng-bằng
Verdum trước khi kết-thúc chiến-cuộc. Bây giờ thì còn hơi sớm để biết chắcchắn bên nào sẽ thắng, nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng phải nắm lấy cơhội. Muốn giải-phóng quê-hương xứ-sở, chúng ta không có một đường lối
nào ngoài việc tạm-thời dựa theo người Đức là kẻ thù không đội trời chung
với người Pháp. Một khi chúng ta đã tổ-chức cuộc khởi-nghĩa đẩy lui được
người Pháp ra ngoài lãnh-thổ của chúng ta, lúc đó dù nước Đức có bị thấttrận đi nữa, chúng ta cũng có đủ tính-cách pháp-lý và uy-tín để đặt mối
bang-giao với nhiều nước khác trên hoàn-cầu để ngăn-chận sự trở lại của
người Pháp. Nếu chúng ta không hành-động cho sớm thì trong vòng năm sáu
tháng nữa, trận Verdum sẽ kết-liễu, cơ-hội sẽ không trở về với ta nữa.
Hoàng-thượng lắng nghe những lời điều-trần ấy và thấy chủ-trương của phe
cách-mệnh đúng-đắn, tin-tức thế-giới trùng-hợp với những tin-tức ngài biết

được qua người phụ-đạo, ngài hỏi tiếp:
- Chính-sách ấy hợp với suy-nghĩ của trẫm, nhưng hiện nay hai bên đều nổlực để sớm chấm-dứt chiến-cuộc, chúng ta phải làm thế nào để một mặt tổchức nhân-dân, mặt khác bắt liên-lạc với người Đức cho kịp trong vòng đôi
ba tháng được.
Nhà cách-mệnh Trần cao Vân tâu:
- Muôn tâu Bệ-hạ, từ năm 1912, phe cách-mệnh đã tiên-đoán tình-hình, từ
đó đã tổ-chức dân-chúng cho thành hàng ngũ chặt-chẽ rồi. Hiện nay Việtnam Quang-phục hội đã gây được cơ-sỡ vững-chắc không những trong dânchúng ở thôn-quê là bộ-phận nòng-cốt trong cuộc tranh-đấu mà lại còn gây
được cơ-sở trong các ngành binh-chủng từ những đơn-vị khố xanh, khố đỏ
đương đóng rải-rác từ nam chí bắc cho đến những đoàn lính mộ đương
chuẩn-bị lên đường để chiến-đấu tại Pháp-quốc. Đây là những đơn-vị được
tổ-chức và huấn-luyện kỹ-càng về chuyên-môn cũng như về đường-lối cáchmệnh và sẵn-sáng hưởng-ứng cuộc khởi-nghĩa của chúng ta. Mọi công-việc
đã sắp đặt đâu vào đấy một cách kỹ-càng thận-trọng. Nói chung tình-hình
dân-chúng đã chín muồi từ lâu và chỉ còn chờ mệnh-lệnh nhà vua là tiếng
súng sẽ nổ và sẽ lan ra khắp toàn quốc. Khi bên trong đứng dậy phát-động
cuộc đấu-tranh, các đơn-vị nghĩa-quân, vũ-trang bằng những thứ vũ-khí thôsơ sẽ đánh những đồn trại lẻ-tẻ, sẽ chiếm đóng các quận-lỵ để hiệp-lức với
quân-đội cách-mệnh mà làm chủ tình-thế ở từng địa-phương. Ở bên ngoài,
việc vận-động sự viện-trợ của hai nước Đức và Áo về vật-chất cũng như
tranh-thủ sự ủng-hộ trên diễn-đàn quốc-tế thì tổ-chức hải-ngoại của Việtnam Quang-phục hội dưới sự lãnh-đạo của hai nhà cách-mệnh Phan bội
Châu và Nguyễn thượng Hiền đã xúc-tiến từ lâu rồi. Hai nhà cách-mệnh ấy
đã tiếp-xúc với các vị sứ-thần Đức tại Trung-hoa, tại Nhật-bản, tại Xiêm-la
và ngay ở tại chính-quốc của họ ở Âu-châu nữa.
Trinh-bày xong nhà cách-mệnh Trần cao Vân kết-thúc:
- Phe cách-mệnh đã chuẩn-bị cuộc khởi-nghĩa rồi, bây giờ họ chỉ còn chờ
mệnh-lệnh của Hoàng-thượng nữa mà thôi.
Hoàng-thượng có vẻ bằng lòng, nét mặt biểu-lộ sự cương-quyết hơn lúc nào
hết. Ngài muốn trấn-an hai nhà cách-mệnh, trả-lời dứt-khoát:
- Từ nay trở đi, hai khanh sẽ nhận được sự ủng-hộ triệt-để của Trẫm, Trẫm
sẽ ban mật-dụ để tiện việc thi-hành, hai khanh phải lo thi-hành cho gấp kẻo

trể mất cơ-hội.
Hai nhà cách-mệnh liền sụp qùi xuống dưới đất, để làm lễ bái-mạng và tâu
thêm:
- Từ nay trở đi, kẻ hạ-thần còn phải bôn-lưu nam bắc để trù-tính công-việc
khởi-nghĩa do đó hạ-thần ít có dịp trở về kinh-sư bệ-kiến Hoàng-thượng. Nếu
có việc gì cần chỉ-giáo, dám mong bệ-hạ cho gọi một trong ba người cửnhơn Nguyễn Sụy, hoặc bác-sĩ Lê đình Dương hoặc nhà chí-sĩ Phan đình Tài
để chỉ-giáo.
Nhà vua gật đầu và nhẹ-nhàng dời gót ngọc để trở về cung Càn-thành.

Đến đây chúng ta không có cơ-hội để theo dỏi tiếp diẽn-biến của cuộc khởinghĩa vì nhà thơ, nhà văn Hoa-sơn đã vình-viễn ra đi trong một biến-cố đầy
đau-thương và đáng lấy làm tủi-nhục mà Cọng-sản đã gây ra trong ngày
đầu xuân năm Mậu-thân.

Tiểu Sử

Phạm đình Bách, bút hiệu Hoa-sơn, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1910 tại làng
An-tây, huyện Quế-sơn, tỉnh Quảng-nam. Ông là con út trong một gia-đình
khoa-bảng mà thân-phụ là một nho-sĩ đã tham-gia tích-cực vào phong-trào
Cần-vương, phụ-trách viêc khai-khẩn nhan-điền, tích-lũy lúa gạo tiền bạc
chuẩn-bị cho cuộc chiến-đấu lâu dài cho Nghĩa-hội.
Năm 1926 ông vào học đệ nhất niên trường Quốc-Học Huế. Đến tháng tư
năm 1927, ông tham-gia tổ-chức cuộc bãi-khóa chống thực-dân Pháp, bị
đuổi học và bị ghi tên vào sổ tình-nghi, phải trở về Quế-sơn làm ruộng.
Thật khó để xác-định vào năm nào Hoa-Sơn đã khởi nghiệp thi văn. Có
một điều chắc-chắn là thi thơ đã đi cùng với Hoa-Sơn khắp mọi nơi đến
tận những lao-tù trong chốn thâm-sơn cùng cốc của mìền sơn-cước Quảngnam, trong suốt cuộc đời đầy gian-truân vì những hoạt-động cách-mệnh,
chống thực-dân rồi chống cộng-sản của ông.
Năm 1930 ông trở lại Huế, vào làm việc trong một hảng buôn của người
Trung hoa. Năm 1931 ông ra Hà nội để tiếp-tục việc học.
Theo nhà biên-khảo Nguyễn tấn Long trong "Việt-nam thi-nhân tiền-chiến"
quyển hạ, thì Hoa-Sơn đã xuất-hiện trên văn-đàn từ thời niên-thiếu, từng
cộng-tác với các báo Đấu-tranh của nhóm Trần văn Thạch, Nguyễn văn Tạo,

Tạ thu Thâu và báo Sống của thi-sĩ Đông Hồ. Những bài thơ bắt kịp trào-lưu
thơ mới, sáng-tác trong tuổi thanh-xuân đậm chất lãng-mạn đã xuất-hiện
trong thi-tập đầu tay mang tên "Chưa đọng".
Năm 1934 ông thi đổ tú-tài Pháp, phần thứ nhất. Được nhận vào học trường
Albert Sarraut, nhưng lại bị đuổi học vì có tên trong sổ tình-nghi tổchức cuộc bãi-khoá chống Pháp. Sau khi bị đuổi, ông phải rời Hà nội vào
miền Nam tìm việc làm và tiếp tục việc học.
Năm 1936 ông ra lại Hà nội dự thi và đổ tú-tài Pháp, phần thứ hai. Cũng
trong năm này, thi tác "Từ đấy" của ông đã được chấm giải nhất đồng hạng
với "Lời cuối cùng" của Thanh-Tịnh trong cuộc thi văn thơ toàn quốc của Hà
Nội báo.
Năm 1938 ông làm thừa-phái cho chính-phủ Nam-triều, tòng-sự tại Quảngnam, dưới quyền của tổng-đốc Ngô đình Khôi.
Năm 1939 ông lập gia-đình với bà Trần-thị Túy-Ngọc, con út trong gia-đình
tộc Trần tại Hội-an.
Năm 1945, sau các biến-cố chính-trị, tổng-đốc Ngô-đình-Khôi bị sát hại, ông
đem gia-đình về tạm sống tại Hội-an và bắt đầu nghề dạy học tại trường
Phan-chu-Trinh Hội-an (trường này về sau đổi tên thành trường Trần-quí-Cáp
Hội-an).
Năm 1946, theo chính-sách tiêu-thổ kháng-chiến của Việt-minh, trường
Phan-chu-Trinh dời về Cẫm khê, ông đưa gia-đình tản-cư về Cẫm khê và
tiếp-tục dạy học tại trường này cho đến khi Việt minh phát-động phong-trào
đấu-tố.
Năm 1950 ông bị đem ra đấu-tố và bị bắt giam tại các nhà giam Tiên hội,
Tiên-lãnh, Tiên-châu vùng núi rừng Tiên-phước. Nhà giam nầy là nơi ông đã
sáng-tác nhiều bài thơ được xuất-bản trong tập mang tên “Vần-thơ Tiên hội”
sau khi ông vượt thoát ra được vùng tự-do.
Năm 1954, theo Hiệp-định Genève, Việt minh phải thả tù-nhân chính-trị, ông
ra khỏi nhà giam, ghé về nhà tại làng An tây, huyện Quế sơn, tỉnh Quảng
nam chỉ trong vòng nửa giờ để thăm vợ con rồi dẫn theo hai người con trai
lớn bảy tám tuổi, ông vượt thoát ra Vĩnh-điện về vùng tự-do.
Từ 1954 đến năm 1963, ông có một cuộc sống ít sóng gió hơn: dạy Việt văn
và Pháp văn tại các trường tại Huế : trường Nguyễn tri Phương, trường Bình
Linh, Thiên Hựu, Bán công, Hàm Nghi. Thời gian này ông đã xuất-bản được
năm tập thơ:
Chưa đọng, Vần thơ Tiên hội, Màu thời gian, Chuyện đất thiêng, Vần thơ cổkính.
Từ khoảng năm 1958 trở về sau, ông đã dành khá nhiều thời-gian vào việc
sưu-tập tài-liệu về các phong-trào Cần-vương, Nghĩa-hội, Đông-du và Duy-

tân để viết cuốn “chiến-sĩ sông Thu”. Trong giai-đoạn này, ông đứng ngoài
các hoạt-động chính-trị.
Năm 1965, trước sự đe-dọa của các phong-trào thiên cộng, ông tham gia
hoạt-động trở lại với một mục-đích cố-gắng thực-hiện sự thống-nhất các hệphái của Việt nam Quốc dân đảng. Ông hy-vọng sự đoàn-kết thống-nhất của
một chính-đảng đã có nhiều kinh-nghiệm máu xương với cộng sản sẽ góp
phần với các lực-lượng quốc-gia khác để cứu miền nam khỏi rơi vào tay cộng
sản. Cố-gắng thống-nhất Việt nam Quốc dân đảng không thành công.
Năm 1966, khi đi từ Quảng-điền, một căn-cứ địa được hình thành để chống
lại chủ-trương ly-khai của trung-tướng Nguyễn chánh Thi, về lại Huế, ông bị
ám-sát nhưng rất may ông chỉ bị thương và được tiếp cứu kịp thời. Từ nhà
thương Huế, ông đã được một linh-mục dòng Chúa Cứu Thế giúp đở phươngtiện để ngay trong đêm di chuyển ra lại Quảng-điền và vào Đà nẳng.
Năm 1968, trong biến-cố Mậu-thân, ông và gia đình vào tạm cư tại trường
Kiễu-mẫu. Tại đây ông bị đạn. Gia đình tìm cách đưa được ông vào Đà nẳng
nhưng quá trễ. Ông mất tại Đà nẳng ngày 19 tháng giêng âm-lịch năm Mậuthân (1968).

