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Hermann Hesse là một trong những nhà văn hiện đại viết tiếng Đức được đọc 
nhiều nhất trên thế giới. Ông được tặng giải Nobel vì những tác phẩm mang đậm 
truyền thống nhân đạo cổ điển, thể hiện bằng một văn phong sáng tỏ. Nhiều tác phẩm 
của ông được cả bạn đọc Phương Tây lẫn Phương Đông yêu thích.

Cha Hermann Hess là mục sư - nhà truyền giáo người Đức gốc Estonia, mẹ là con 
gái nhà truyền giáo gốc Schwaben (Thụy Sĩ); ông lớn lên ở Đông Ấn. Nền giáo dục 
tôn giáo và tính di truyền đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân sinh quan của 
nhà văn tương lai. Nhưng H. Hesse không theo nghiệp thần học, trốn khỏi chủng viện 
Maulbronn (1892); sau nhiều đợt khủng hoảng thần kinh lặp đi lặp lại, sau một lần 
toan tự tử và trải qua điều trị trong các bệnh viện, ông học nghề thợ cơ khí một thời 
gian ngắn, rồi buôn sách ở Kalva và Basel.

Năm 1899, H. Hesse phát hành tập thơ đầu tiên Những bài ca lãng mạn và viết 
nhiều bài phê bình, nhưng ít được chú ý. Tiểu thuyết tân lãng mạn giáo huấn Peter 
Camenzind (1904) là sự thành công mang tính nghề nghiệp đầu tiên; từ đó H. Hesse 
hoàn toàn cống hiến cho sự nghiệp sáng tác văn học, chủ yếu viết truyện vừa và 
truyện ngắn với những yếu tố mang tính tự thuật. Cũng trong năm 1904 H. Hesse kết 
hôn với cô Mari Bernoulli người Thụy Sĩ (có ba con trai) và chuyển đến Gaienhofen, 
một vùng hẻo lánh ở Bodensee.

Năm 1924, ông trở thành công dân Thụy Sĩ. Sau khi kết hôn lần thứ hai với ca sĩ 
Ruth Wenger người Thụy Sĩ, và sau một khóa tâm lí trị liệu, ông xuất bản tiểu thuyết 
Sói đồng hoang (1927), một cuốn sách thuộc hàng best-seller.

Tiểu thuyết Trò chơi với chuỗi hạt cườm (xuất bản năm 1943) như một bản tổng 
hợp toàn bộ sự nghiệp sáng tác của ông và nâng lên một tầm cao chưa từng thấy vấn 
đề sự dung hòa đời sống tinh thần và thế tục. Trong thời kì đảng Quốc xã cầm quyền ở
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Đức, nhà văn sống "lưu vong" ngay trên đất nước mình. Ông được trao giải Nobel 
Văn học năm 1946.

Kể từ sau khi nhận giải ông không viết thêm được tác phẩm nào lớn, ngoài các 
tiểu luận, thư từ. Năm 85 tuổi ông mất khi đang ngủ vì xuất huyết não. Nhiều tác 
phẩm của H. Hesse đã được dịch sang tiếng Việt; có cuốn có đến hai ba bản dịch khác 
nhau; có cuốn được tái bản đến năm sáu lần.

* Tác phẩm:

- Peter Camenzind (1904), tiểu thuyết.

- Dưới bánh xe lăn (Unterm Rad, 1906), tiểu thuyết.

- Gertrud (1910), tiểu thuyết.

- Rosshalde (1914), tiểu thuyết.

- Knulp (1915), truyện vừa.

- Demian (1917), tiểu thuyết.

- Mùa hạ cuối cùng của Klingsors (Klingsors letzter Sommer, 1918), truyện vừa 
[Klingsor's last summer].

- Siddhartha. Bản trường ca Ấn Độ (Siddhartha. Eine Indische Dichtung, 1920), 
tiểu thuyết.

- Thơ (Gedichte, 1922), tập thơ.

- Từ Ấn Độ (Aus Indien, 1923), kí, thơ.

- Sói đồng hoang (Der Steppenwolf, 1927), tiểu thuyết.

- Narziss và Goldmund (Narziss und Goldmund, 1929), tiểu thuyết.

- Đêm an ủi (Trost der Nacht, 1929), thơ.

- Hành trình về Phương Đông (Die Morgenlandfahrt, 1932), tiểu thuyết [The 
journey to the East].

- Trò chơi với chuỗi hạt cườm (Das Glasperlenspiel, 1943), tiểu thuyết.

- Chiến tranh và hòa bình (Krieg und Frieden, 1946), kí [War and peace].

* Tác phẩm đã dịch ra tiếng Việt:

- Một kiếp giang hồ, Võ Toàn dịch, tập san Văn, 1966.
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- Đôi bạn chân tình (nguyên tác: Narziss und Goldmund, tiểu thuyết), Vũ Đình 
Lưu dịch, NXB Ca Dao, 1967; NXB Hội Nhà văn, 2001.

- Tuổi trẻ và cô đơn (nguyên tác: Peter Camenzind, tiểu thuyết), Vũ Đình Lưu 
dịch, NXB Ca Dao, 1968; 1972.

- Sói đồng hoang (truyện vừa), Chơn Hạnh - Phùng Thăng dịch từ bản tiếng Pháp 
Le loup des steppes, NXB Ca Dao, 1969.

- Tuổi trẻ thần tiên (nguyên tác: Schön ist die Jugend), Bùi Quang Đông dịch, 
NXB Bông Hồng, 1972.

- Tuồng ảo hóa (nguyên tác: Das Glasperlenspiel), Nguyễn Ngọc Minh dịch, NXB 
Nguồn Sáng, 1972.

- Nhà khổ hạnh và gã lang thang (nguyên tác: Narziss und Goldmund, tiểu thuyết), 
Phùng Khánh dịch, NXB Hội Nhà Văn, 1994; 1998 và 2001.

- Narcisse và Goldmuld (tiểu thuyết), Viễn Nguyên dịch, NXB Lao Động, 2001.

- Câu chuyện của dòng sông (nguyên tác: Siddhartha, tiểu thuyết), Phùng Khánh -
Phùng Thăng dịch, NXB An Tiêm, 1967; NXB Lá Bối, 1965-1966; NXB Hội Nhà 
Văn, 1988-1996-1998-2001.

- Huệ tím và những chuyện khác (nguyên tác: Iris und andere Märchen), Thái Kim 
Lan tuyển dịch, NXB Đà Nẵng, 1998.

- Tuổi trẻ băn khoăn (nguyên tác: Demian, tiểu thuyết), Hoài Khanh dịch, NXB 
Ca Dao, 1968-1971-1974; NXB Hội Nhà Văn, 1998.

- Hành trình sang Đông Phương (nguyên tác: Die Morgenlandfahrt, bút kí), Hoài 
Khanh dịch, NXB Ca Dao, 1967; NXB Hội Nhà Văn, 2001.

- Mối tình của chàng nhạc sĩ (nguyên tác: Gertrud, tiểu thuyết), Vũ Đằng dịch, 
NXB Ca dao, 1972; NXB Hội Nhà Văn, 2001.

- Tuổi trẻ, tuổi trẻ vàng son, Trần Phong Giao - Hoàng Ưng dịch, in trong Truyện 
ngắn Đức, NXB Lao Động, 2002.

- Bài học tình yêu hay chuyện chàng Augustus, Iris - Huệ tím, Chuyện hóa thân 
của Bích Thảo (3 truyện cổ tích viết theo lối mới), Thái Kim Lan dịch, Tạp chí Văn 
học nước ngoài, số 3 năm 1998.
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GIỚI THIỆU NỘI DUNG TÁC PHẨM

Đôi bạn chân tình (nguyên tác Narcissus and Goldmund) là một câu chuyện kể
về một thanh niên tên là Goldmund. Anh đã từng theo học trong trường học của tu 
viện dòng Thiên chúa giáo để tìm hiểu và nghiên cứu xem cái gì được diễn tả như là 
“ý nghĩa của cuộc sống”, hay cụ thể hơn, là tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của chính bản 
thân anh. Nhưng rồi, anh đã rời bỏ trường và đi lang thang khắp miền trung nước Đức 
mà không có mục đích gì cụ thể. Narcissus, một thầy giáo trẻ có năng khiếu trong 
trường học của tu viện đã nhanh chóng kết bạn với Goldmund, vì hai người chỉ chênh 
nhau có vài tuổi và Goldmund vốn là sáng dạ. Goldmund kính trọng Narcissus, còn 
Narcissus thì lại rất yêu mến Goldmund. Một hôm, với ý định hái lượm thảo mộc, 
Goldmund đã thơ thẩn trên cánh đồng quá xa và anh tình cờ gặp một phụ nữ xinh đẹp. 
Cô hôn anh và đề nghị anh chung giường với mình. Cuộc gặp mặt này trở thành sự
kiện Chúa hiển linh đối với Goldmund, và rồi anh nhận biết được rằng anh không thể
nào đi tu được. Goldmund ôm trong mình khát vọng trải nghiệm mọi thứ, học hiểu vể
cuộc sống, về thiên nhiên theo lối thực hành của chính anh. Với sự ủng hộ của 
Narcissus, anh rời tu viện và lang thang khắp các miền quê, vẽ nên một câu chuyện về
sự tương phản giữa nghệ sĩ và nhà tư tưởng. Câu chuyện kéo dài nhiều năm, mô tả chi 
tiết những sự việc cụ thể có liên quan đến những địa điểm mà ở đó Goldmund đã học 
được những điều hết sức có ý nghĩa, và anh thường xuyên trầm ngâm suy tưởng đến 
những trải nghiệm cũng như những lối sống này.
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I.

Lối vào tu viện Mariabronn phải qua một cái cửa cuốn, mỗi bên xây hai cột trụ, 
trông thẳng ra một cây hạt dẻ gai lấy giống ở phương Nam, ngày xưa một người đi 
hành hương đã mang từ Rome về; bây giờ cây hạt dẻ là một cây cổ thụ rất lớn đứng 
sừng sững ở bên đường. Ngọn cây tròn như cái tán rộng che cả phía trên con đường 
như một bàn tay từ ái; gió thổi qua lá, cây cổ thụ như căng phồng ngực để thở. Về
mùa xuân, cây cỏ quanh vùng đã đâm chồi xanh mởn, cả những cây hồ đào trong nhà 
tu lá cũng đã úa đỏ rồi mà lá cây hạt dẻ vẫn còn xanh tươi. Rồi đến những tháng đêm 
ngắn ngày dài, cây trổ những bông kỳ lạ, trắng hay xanh mờ tua tủa ra ngoài chòm lá. 
Ngửi mùi hoa hắc và nồng ấy, biết bao ký ức đã trỗi dậy, biết bao trái tim đã thắt lại. 
Đến tháng mười, khi trái cây và nho đã hái xong thì vòm lá vàng cây hạt dẻ dưới gió 
mùa thu để rụng hạt đầy gai nhọn. Con nít trong tu viện tranh nhau lượm, cha 
Grégoire, phụ tá bề trên, quê ở xứ La Tinh, đem hạt dẻ về nướng trong lò sưởi. Cây cổ
thụ đẹp đẽ kỳ lạ, lòng đầy từ ái, vươn những cành lá uốn lượn trên tu viện; người 
khách trọ ấy từ một thuỷ thổ xa lạ đến đây cho nên yếu chịu rét, người khách trọ ấy có 
những dây liên lạc bí hiểm với những cột đá ong ở cửa vào, với nét trang hoàng ở cửa 
tò vò, với phiến tường, hàng cột: dân miền ấy thấy cây cổ thụ lấy làm bỡ ngỡ, nhưng 
nó được người Pháp và người xứ La Tinh yêu mến lắm.

Biết bao thế hệ học sinh đã đi dưới bóng cây xứ lạ ấy đến tu viện, cắp sách trên 
tay, chúng cười nói, vui đùa; tuỳ theo mùa nóng hay lạnh chúng đi đất hay đi giày, 
miệng ngậm cái hoa, răng cắn hạt dẻ, hay tay cầm một nắm tuyết. Rồi lại thêm những 
đứa khác đến. Một vài năm sau chỉ còn lại những bộ mặt mới, phần nhiều giống nhau: 
những đứa trẻ tóc vàng và quăn. Có người ở lại nhà tu tập sự rồi trở nên thầy dòng, 
xuống tóc, mang áo thầy tu, đọc sách, dạy học; có người trở về với cha mẹ ở nơi lầu 
các, cửa tiệm bán hàng hay nhà làm công nghệ, họ ra sống ngoài đời với nghề nghiệp, 
với thú vui của họ, đôi khi tình cờ trở lại tu viện chơi. Họ trở thành người lớn, đem 
con lại cho học nhà tu, họ vui vẻ ngước nhìn cây hạt dẻ với bao kỷ niệm xa xưa rồi lại 
đi biệt tích. Trong các phòng và các sảnh của nhà tu, giữa đường vòng cung các cửa 
sổ, giữa hàng cột đá ong màu hồng, người ta sinh sống, dạy dỗ con em học hỏi, và 
điều hành mọi công việc. Ở đây người ta trau dồi nhiều khoa học và nghệ thuật có tính 
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cách tôn giáo hay thế phàm, mỗi thế hệ truyền lại cho thế hệ sau sáng kiến và tập tục 
của mình. Người ta viết sách, bình luận, tạo ra hệ thống tư tưởng, sưu tầm cổ thư, tô 
điểm thêm, báng bổ những mê tín bình dân và bảo tồn những tín ngưỡng bình dân. Tư 
tưởng uyên bác và tín ngưỡng tôn giáo, tính tình chất phác và tinh ranh, giáo huấn 
Phúc Âm và học thuật Hy Lạp, tà thuật và ảo thuật, cái gì ở đây cũng có chỗ đứng, 
cũng đem lại kết quả. Ở đây có chỗ cho cuộc sống cô đơn và khổ hạnh, cũng như cho 
cách sống xã hội ăn ngon mặc ấm: mỗi mỗi đều tuỳ thuộc tính tình vị viện trưởng tại 
chức và tuỳ thuộc sự thắng thế của khuynh hướng chính. Có những thời kỳ người ta 
chú trọng đến việc diệt trừ mọi bóng dáng ma quỷ, đó là thời kỳ tu viện có tiếng tăm, 
nhiều người đến thăm viếng; thời khác, tu viện lại nổi tiếng vì ban nhạc hay, cũng có 
khi các ông Cha biết chữa bệnh và làm phép lạ, hay vì món cháo cá và ba tê gan nai; 
thời nào việc nấy. Và bất cứ thời nào, trong số thầy tu và học trò tin đạo mãnh liệt hay 
ôn hoà, trong số những thầy tu khổ hạnh hay ăn no phệ bụng, trong số những người 
đến sống và chết ở đấy, bao giờ cũng có một khuôn mặt độc đáo, mọi người yêu mến 
hay kính sợ, một người vượt lên trên các bạn đồng viện, một khuôn mặt được người ta 
nhắc đến rất lâu trong khi những người khác đã bị quên lãng.

Thời kì chúng tôi chép chuyện này cũng có hai nhân vật độc đáo: một cụ già và 
một thanh niên. Trong đám đông thầy dòng có mặt tại hoa viên, nhà nguyện, phòng 
học, hai người ấy ai ai cũng biết và phải quay mặt lại nhìn. Đó là viện trưởng Daniel, 
người già, và giáo sinh Narziss, người thanh niên mới tu; trái với thường lệ, vì người 
thanh niên ưu tú hơn người nên đã được làm giảng sư, nhất là dạy chữ Hy Lạp. Trong 
viện người ta chú trọng và kính nể cả hai người. Hai người khêu gợi lòng hiếu kỳ của 
họ, được họ khen ngợi và khen tỵ - và họ cũng nói xấu vụng trộm.

Gần hết mọi người đều yêu mến viện trưởng. Ông không có kẻ thù. Ông là hiện 
thân của nhân từ, giản dị và khiêm tốn. Chỉ có những nhà bác học ở tu viện là có ý chê 
bai trong sự kính trọng. Vì tuy viện trưởng Daniel có thể là ông thánh nhưng ông 
không phải là nhà bác học. Tính tình giản dị của ông là tài đức của ông, nhưng ông 
kém chữ La Tinh và không biết một chữ Hy Lạp nào.

Một số ít người có dịp mỉm cười về tính giản dị của viện trưởng thì lại thán phục 
Narziss, đứa trẻ thần đồng, gã thanh niên bảnh trai, tiếng Hy Lạp thật giỏi, phong cách 
hào hoa, hai mắt trầm tư yên lặng và sắc bén, hai môi mỏng dính nghiêm nghị. Các 
nhà bác học yêu mến chàng vì chàng hiểu biết tường tận tiếng Hy Lạp, gần như hết 
thảy mọi người mến trọng chàng cao thượng và ý nhị, nhiều người lấy làm vui sướng 
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được giao du với chàng. Nhiều người tỏ ra cay nghiệt với chàng vì chàng quả quyết tự
tin và đối xử nhã nhặn.

Vị viện trưởng và chàng giáo sinh mỗi người có phong cách riêng để tạo uy thế và 
được mọi người cảm phục, mỗi người có những ưu tư riêng. Họ cảm thấy họ gần 
nhau, thu hút lẫn nhau hơn đối với người khác trong tu viện; tuy nhiên họ không tìm 
thấy con đường đi sâu vào tâm tình của nhau, trước mặt nhau thì trái tim họ không hề
rung động. Đối với gã thanh niên, viện trưởng rất thận trọng, rất nể vì, gã cũng đem lại 
cho ông nhiều mối lo âu, ông phải đối phó với một tâm hồn tế nhị hiếm có, một linh 
hồn già dặn sớm, có lẽ là một linh hồn lâm nguy. Người thanh niên chấp nhận hết thảy 
các huấn lệnh, các lời khuyên bảo, các lời khen tặng của viện trưởng, thái độ của y 
không ai chê trách được, y không phản đối bao giờ; và cũng không bao giờ bị ép buộc 
cái gì; viện trưởng phán đoán ý rất đúng, khuyết điểm duy nhất của y chỉ là tính kiêu 
căng, nhưng y biết giấu giếm tật xấu một cách tuyệt diệu. Người ta không thể chê 
trách y được điều gì, y là người hoàn toàn, y hơn cả mọi người. Nhưng y không có 
nhiều bạn thân thiết, phẩm chất lỗi lạc ngăn cách y với mọi người như một bầu không 
khí lạnh lùng.

Nhân một bữa y xưng tôi, bề trên bảo y rằng: “Naziss này, tôi biết tôi có lỗi đã xét 
đoán anh nghiêm khắc quá. Tôi thường cho anh là người kiêu căng, có lẽ tôi xét đoán 
anh không được công bình. Anh sống cô độc, anh được người ta thán phục nhưng anh 
không có bạn thân. Đôi khi tôi cũng muốn có cớ để chê trách anh, nhưng tôi không 
tìm được cớ nào cả. Tôi muốn thỉnh thoảng anh cũng làm điều gì dại dột như những 
thanh niên khác cùng tuổi với anh, nhưng không bao giờ anh dại dột cả. Nhiều khi tôi 
lo lắng cho anh.”

Người thanh niên ngước hai mắt đen lên nhìn ông già:

“Thưa cha, con rất mong mỏi không làm điều gì để cha phải phiền lòng. Rất có thể
con có tính kiêu căng, xin cha trừng phạt; xin cha đưa con đến một nhà tu kín hay bắt 
con làm những công việc nặng nhọc.”

Viện trưởng nói:

“Con con trẻ quá, công việc nào cũng không làm được, vả chăng con có nhiều khả
năng về sinh ngữ và tư tưởng, bắt con làm những công việc tầm thường thì phí phạm 
những gì ưu tú của Trời cho. Chắc là con sẽ trở thành một giáo sư hay một nhà bác 
học. Con không mong mỏi như vậy sao?”
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“Xin lỗi cha, con chưa biết rõ kỳ vọng của con. Con vẫn thích khoa học, sao con 
lại có thể thích cái gì khác được? Nhưng con không cho rằng chỉ có khoa học là môi 
trường hoạt động duy nhất của con. Chắc rằng không phải chỉ có sở thích khuôn định 
vận mệnh và sứ mạng của một người, con có cái gì khác nữa, đó là bản chất thâm sâu 
dẫn dắt họ như cái gì tiền định.”

Viện trưởng ngồi nghe, vẻ trầm ngâm hiện lên mặt già nua của ông. Nhưng ông 
mỉm cười và nói: “Nếu quả thật tôi có thể xét mặt người, thì chúng ta ai cũng tưởng ý 
Trời là ý mình, nhất là khi ta còn trẻ. Nhưng con hãy nói cho cha biết, con cho rằng 
con biết trước sứ mạng của con, vậy con cho con có sứ mạng gì?”

Narziss lim dim mắt, ngồi yên lặng, hai mắt sa sầm biến mất sau hàng lông mi đen 
dài.

“Con cứ nói xem.” Viện trưởng nhắc lại sau một lúc chờ đợi lâu.

Narziss đưa mắt nhìn xuống, bắt đầu nói khẽ. 

“Thưa cha, con nghĩ rằng con dốc lòng sống cuộc đời trong tu viện. Con nghĩ rằng 
con sẽ trở thành tu sĩ, phụ tá bề trên và có lẽ viện trưởng. Con tin tưởng như thế không 
phải vì con muốn thế. Kỳ vọng của con đè nặng xuống người con, con phải chấp nhận 
chứ không được suy tính.”

Hai người im lặng rất lâu.

“Tại sao con lại tin tưởng như thế?” Ông già ngập ngừng hỏi: “Ngoài khoa học ra, 
con còn thấy có năng khiếu nào để con biết được mà tin chắc như thế?”

“Đó là năng khiếu lý hội được bản chất thâm sâu và số mệnh của con người. 
Không phải con chỉ biết được riêng mình con mà cả người khác nữa. Có thiên tư đó 
con phải khắc phục người khác để phục vụ họ. Nếu con không sinh ra để sống trong tu 
viện thì con sẽ trở thành một vị thẩm phán hay một nhà cầm quyền.”

“Có thể lắm, con đã dùng năng khiếu của con để xét đoán người khác bao giờ
chưa?”

“Con đã áp dụng rồi.”

“Có thể nói một thí dụ không?”
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“Con sẵn sàng để đưa ra một tỉ dụ.”

“Được. Cha không có khiếu để hiểu thấu chỗ thầm kín của tâm hồn chúng bạn, 
con thử nói nghe con nhận thấy cha thế nào?”

Narziss nhướng hàng lông mi lên nhìn tận mắt vị viện trưởng.

“Đó có phải là một mệnh lệnh không?”

“Cha ra lệnh đó.”

“Con nói ra cũng không khó.”

“Đối với cha thì bắt được con nói ra cũng khó lắm. Nhưng cha vẫn thử làm xem, 
con nói đi.”

Narziss cúi đầu xuống nói rất khẽ:

“Thưa cha, con biết rất ít về cha. Con biết rằng cha phụng sự Thượng đế, cha thích 
giữ đàn dê, hay đánh chuông một nhà tu, hay nghe lời xưng tội của nông dân hơn là 
quản đốc một tu viện lớn. Con biết cha kính yêu đặc biệt đức Thánh mẫu và phần 
nhiều cha chỉ cầu nguyện Thánh mẫu. Có khi cha cầu nguyện cho chữ Hy Lạp và 
những khoa học khác trau dồi trong tu viện này không náo động và tác hại những linh 
hồn cha phải trông nom. Có khi cha cầu nguyện giữ được lòng nhẫn nại để đối phó 
với cha Grégoire, phụ tá viện trưởng. Có khi cha cầu nguyện để được chết êm ái. Con 
nghĩ rằng cha sẽ được toại nguyện, cha sẽ được chết dịu dàng.”

Căn phòng nhỏ của cha viện trưởng tiếp người giáo sinh trở nên yên lặng. Sau 
cùng ông già nói tiếp:

“Con là người mơ mộng và con có những ảo giác – ông nói một giọng thân mật -
người ta có thể bị những ảo ảnh, thành kính và vui tươi làm cho mình lầm lẫn. Con 
đừng có tin nó, chính cha cũng không thể tin cha được. Con mơ mộng trống rỗng con 
có thể biết được trong tâm cha, cha nghĩ về những chuyện này không?”

“Con có thể biết cha có độ lượng đối với những chuyện ấy. Cha có thể tự nghĩ: 
người học trò trẻ dại này đi đến chỗ nguy hiểm nào đây. Nó có những ảo ảnh: có lẽ tại 
nó suy tư nhiều quá. Có lẽ cha phải làm cho nó xám hối, như thế sẽ có lợi cho nó. 
Nhưng sự trừng phạt đó cha sẽ tự biết mình phải chịu. Cha đang nghĩ như vậy đó.”
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Viện trưởng đứng lên. Ông mỉm cười ra hiệu cho người giáo sinh đi về.

“Được rồi, tốt lắm. Con đừng quá thắc mắc về những ảo ảnh của con. Thượng đế
bắt buộc chúng ta phải làm cái gì khác hơn là có ảo ảnh. Hãy cho rằng con phỉnh nịnh 
một người già cả khi muốn cho họ được chết dễ dàng. Hãy cho rằng người già cả đó 
lấy làm thích thú. Bây giờ như thế là đủ rồi. Sau buổi lễ sáng mai con hãy đọc bài 
nguyện; không phải đọc ở ngoài môi mà phải thật khiêm tốn để hết tâm dạ vào đấy. 
Thôi con đi về, nói chuyện đã lâu rồi.”

Lần khác, viện trưởng phải làm trọng tài phân xử cuộc tranh luận giữa Narziss và 
một cha trẻ tuổi nhất phụ trách ngành giáo dục, họ không đồng ý về một điểm trong 
chương trình học. Narziss đòi hỏi một vài sự sửa đổi, anh có những bằng chứng chắc 
chắn để chứng minh, nhưng cha Lorenz vì ghen tị không muốn nghe theo, hai người 
bàn đi bàn lại hoài. Họ giận dỗi nhau, lặng thinh và khó chịu trong nhiều ngày cho đến 
khi Narziss tin chắc là mình có lý, lại đưa vấn đề lên thảm xanh. Sau cùng, cha Lorenz 
tuyên bố, có vẻ hơi mích lòng:

“Narziss, thôi bây giờ ta chấm dứt cuộc thảo luận. Hẳn anh biết rằng tôi quyết 
định việc này chứ không phải anh. Anh là người phụ việc chứ không phải đồng sự với 
tôi, vậy anh phải theo ý tôi. Tuy tôi là thượng cấp của anh nhưng khoa học và tài năng 
của tôi không hơn anh, nếu anh tha thiết với việc sửa đổi thì tôi không tự ý quyết định 
lấy. Chúng ta sẽ đệ trình cha viện trưởng xin quyết định.”

Thế là việc đưa lên cha Daniel. Cha Daniel tỏ vẻ hiền từ và nhẫn nại ngồi nghe hai 
nhà bác học trình bày những quan điểm khác nhau về vấn đề giảng dạy văn phạm. Khi 
đã trình bày tường tận và chứng minh lập trường của mình, ông già liếc mắt ranh 
mãnh nhìn hai người, lắc đầu mà rằng: “Các bạn, hẳn là không ai cho rằng tôi hiểu 
vấn đề bằng các bạn. Narziss để tâm đến công việc nhà trường và cố gắng tăng tiến 
chương trình học như thế là hay lắm. Nhưng nếu thượng cấp có ý khác thì Narziss cứ
việc yên lặng mà vâng theo. Ngành giáo dục tăng tiến cũng không làm gì nếu vì thế
mà trong viện mất trật tự, người dưới không biết vâng lời người trên, lợi bất cập hại. 
Tôi chê trách anh Narziss không chịu nhượng bộ. Tôi chúc cho cả hai nhà bác học trẻ
tuổi không thiếu cơ hội gặp thượng cấp dốt nát hơn mình, không có sự thử thách nào 
hơn để sửa trị tính kiêu căng.” Viện trưởng khôi hài ngây thơ như thế rồi mời hai 
người ra; nhưng không quên để ý xem mấy hôm sau hai người có giữ được hoà khí 
với nhau không.
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Rồi một ngày kia, trong tu viện đã có biết bao khuôn mặt như thế bỗng xuất hiện 
một khuôn mặt mới, một khuôn mặt không phải như những khuôn mặt khác, người ta 
không để ý tới hay người ta chóng quên đi. Đó là một đứa con trai được cha nó xin 
cho vào học, nó đến vào một ngày mùa xuân. Hai cha con cột ngựa gần cây hạt dẻ, 
người gác cổng bước ra ngoài lối đi để dẫn vào. Đứa trẻ ngước mắt nhìn cây cổ thụ
còn trụi lá vì tiết đông và nói: “Chưa bao giờ tôi trông thấy một cái cây như thế này, 
cây nom lạ quá, không biết tên gọi nó là cây gì?”

Cha nó là một người đã đứng tuổi, bộ mặt lo âu hơi lạnh lùng, ông ta không để ý 
đến lời nó nói. Nhưng người gác cửa có thiện cảm ngay với thằng bé, bèn cho nó biết. 
Đứa bé vui vẻ cảm ơn, giơ tay ra bắt tay và nói thêm:

“Tên tôi là Goldmund, tôi đến theo học ở đây.”

Người ấy trả lời bằng nụ cười yêu mến, y đi trước hai người mới đến, bước qua 
cổng và leo lên bục thềm đá lớn. Goldmund chẳng chút ngập ngừng bước vào tu viện 
yên trí rằng đã có hai nhân vật để bầu bạn: người gác cửa và cây hạt dẻ.

Hai người mới đến được cha giám học đón tiếp, đến chiều thì tiếp kiến với viện 
trưởng. Người cha là một vị đường quan, ông đưa con mình ra chào hai vị bề trên. 
Người ta mời ông ở lại chơi ít bữa, nhưng ông chỉ ở lại một đêm nói rằng sáng hôm 
sau phải trở về. Ông tặng tu viện con ngựa và tu viện nhận tặng phẩm. Câu chuyện với 
các thầy tu trịnh trọng và nhạt nhẽo, nhưng viện trưởng và các cha giám học nhìn 
Goldmund với hai mắt yêu mến, trong khi đứa bé giữ vẻ yên lặng tôn kính. Họ yêu 
mến ngay đứa trẻ đĩnh ngộ dễ thương. Ngày hôm sau họ để người cha ra về không lưu 
luyến lắm, giữ đứa trẻ lại cũng thoả dạ rồi. Người ta dẫn Goldmund đến với các thầy 
học và kiếm cho nó một cái giường tại phòng ngủ học sinh. Cậu bé, mặt buồn thiu, 
kính cẩn từ biệt cha, cha lên ngựa trở về, hai mắt cậu dõi theo cho đến lúc cha đi khuất 
sau vựa lúa và cối xay, dưới cửa hẹp bên ngoài tu viện. Khi cậu quay mặt lại thì đã có 
giọt nước mắt ở đầu lông mi hồng, nhưng người gác cửa đã đến vỗ vào vai cậu một 
cách thân mật và khuyên giải cậu:

“Này cậu, đừng buồn. Mới đến cậu nào cũng nhớ nhà một chút, nhớ cha mẹ, anh 
chị em. Nhưng rồi cậu sẽ thấy sống ở đây cũng được và không đến nỗi buồn chán 
đâu.” 

“Cảm ơn bác, tôi không có anh chị nào cả, tôi cũng không có mẹ, tôi chỉ có ba tôi 
thôi.”
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“Thế thì ở đây cậu đã có bạn bè, khoa học, âm nhạc và những thú chơi khác mà 
cậu chưa biết, có nhiều thứ lắm, rồi cậu sẽ biết. Và nếu cậu cần người yêu mến cậu, 
cậu cứ đến đây với tôi.”

Goldmund mỉm cười với bác. “Cảm ơn bác lắm. Nếu bác chỉ cho tôi biết con ngựa 
cha tôi để lại đây ở chỗ nào thì thích quá. Tôi muốn đến thăm nó và xem nó có được ở
chỗ tử tế không?”

Người canh cửa đưa ngay cậu bé đến chuồng ngựa gần vựa lúa. Ở đấy ấm áp và 
hơi tối, mùi phân, mùi thóc xông lên, Goldmund trông thấy con ngựa mình cưỡi đến 
đây ở trong một chuồng. Cậu vòng tay ôm cổ con vật, con ngựa nhận biết chủ đưa đầu 
nó ra, cậu áp má vào cái trán khoang trắng, vuốt ve một cách thân yêu và nói vào tai 
nó: “Chào em Bless, em nhỏ ơi, mạnh giỏi chứ? Có yêu anh không? Em có ăn được 
không? Có nhớ nhà không? Bless em bé ngựa của anh, em bé cù lần, em được ở đây 
thì may quá. Anh sẽ đến đây thăm em luôn và trông nom cho em.” Nó lấy trong lần lót 
tay áo ra một miếng bánh mì để dành trong bữa ăn sáng bẻ từng miếng nhỏ cho ngựa 
ăn. Rồi từ biệt ngựa theo người gác cửa đi qua mảnh sân rộng như một cái chợ tỉnh 
lớn, có chỗ trồng cây bồ đề. Đến cửa vào các nhà học cậu cám ơn và bắt tay bác, 
nhưng cậu quên mất lối vào lớp học hôm qua người ta đã chỉ cho cậu. Cậu mỉm cười 
hơi bẽn lẽn nhờ bác chỉ giùm lối đi, bác nhanh nhảu chỉ cho ngay. Bấy giờ cậu bước 
vào lớp học, ở đấy đã có độ mười hai trẻ em lẫn thiếu niên ngồi trên ghế dài. Giáo 
viên phụ là Narziss quay lại:

“Tôi là Goldmund, cậu nói, mới vào học.”

Narziss mặt nghiêm trang khi trả lời và chỉ cho cậu đến ngồi bàn cuối, xong ông ta 
tiếp tục giảng bài ngay.

Goldmund ngồi xuống ghế. Cậu ngạc nhiên khi thấy thầy giáo chỉ lớn hơn cậu vài 
tuổi, cậu cũng rất vui sướng có một ông thầy học trẻ măng, đẹp trai và phong nhã, vừa 
nghiêm trang lại vừa thân mật dễ thương. Bác gác cửa tốt với cậu, viện trưởng đón 
tiếp cậu đầy vẻ thương mến; đầu nhà, trong chuồng ngựa, lại có con Bless; thầy giáo 
lại rất trẻ tuổi, nghiêm nghị như một nhà bác học, phong nhã như một ông hoàng, 
tiếng nói sang sảng lạnh lùng, đích xác, có sức thuyết phục người nghe. Cậu chăm chú 
ngồi nghe tuy không hiểu giảng dạy cái gì. Cậu tìm lại được yên vui. Cậu được sống 
với những người tốt, sẵn sàng để yêu mến họ và làm thân với họ. Ban sáng cậu tỉnh 
dậy, còn nằm trên giường, lòng buồn nao nao. Cậu còn nhọc mệt vì chuyến đi. Lúc từ
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biệt cha cậu không cầm nổi nước mắt. Nhưng bây giờ đã nguôi nguôi, cậu yên dạ vì 
mọi việc trôi chảy. Cậu nhìn thầy giáo trẻ rất lâu, mắt cậu cứ đưa về phía thầy. Cậu 
vui sướng mà nhìn thấy người dong dỏng cao, ngay ngắn, hai mắt lạnh lùng ném ra tia 
lửa, hai môi nghiêm khắc nói rõ ràng và chắc chắn, giọng sang sảng, tiếng nói bay 
bổng như chim tung cánh.

Nhưng khi tan học, học trò lặng lẽ đứng lên, Goldmund giật mình, hơi ngượng 
ngập vì đã ngủ một lúc. Không phải chỉ có mình cậu biết mình ngủ mà thôi, bạn ngồi 
bên cũng biết và thì thầm với nhau về chuyện ấy. Thầy giáo vừa ra khỏi lớp thì chúng 
bạn ào đến, kẻ lôi cậu đi, người kéo lại.

“Mày ngủ có đã không?” một đứa vừa hỏi vừa bành mặt ra chế nhạo.

“Học trò bảnh mà! đứa khác nói. Nó sẽ là ngôi sao sáng của giáo hội đó, mới vào 
học đã ngủ gật!”

“Thôi cho nó vào giường, thằng con cưng!” Đứa nắm cẳng, đứa nắm tay lôi nó đi 
giữa tiếng cười giòn giã. Goldmund bị khua dậy bất thần, bèn đấm đá lung tung để
thoát thân, nó cũng bị người ta đánh trả. Sau cùng, tụi trẻ bỏ nó rớt xuống đất, một 
đứa còn nắm lấy chân. Nó hung hăng giằng ra, nắm lấy đứa thứ nhất ló mặt ra và hai 
đứa đánh nhau kịch liệt. Đối thủ của nó là một đứa lực lưỡng, tụi trẻ nhìn hai đứa vật 
nhau lấy làm thích thú. Goldmund không chịu thua, nó giáng cho những nắm đấm nên 
thân, bởi thế nó được mấy đứa yêu mến trước khi biết tên nhau. Nhưng bỗng tụi trẻ bỏ
chạy hết, vừa chạy khỏi thì cha Martin giám thị bước vào chạm trán với cậu học sinh 
mới trơ trọi một mình. Ông ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang ngước mắt ngượng ngập 
nhìn ông, mặt thâm tím còn rõ lằn bị đấm đá.

“Cái gì thế? Ông hỏi. Trò là Goldmund phải không? Chúng nó có đánh trò đau 
không?”

“Không sao, thưa cha, con đã trị được tụi nó rồi.”

“Mày nói mày trị ai?”

“Con cũng không biết. Con không biết đứa nào. Có một đứa đánh nhau với con.”

“Nó gây sự trước?”

“Con không biết. Không, con đánh nó trước, tụi nó chế nhạo con, con tức giận.”
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“Trời ơi! Mới vào mày đã như thế đó! Nhớ lấy điều này nghe: nếu còn đánh nhau 
trong lớp thì sẽ phải phạt đó. Thôi đi về! Hai mắt ông vui vẻ nhìn theo Goldmund. 
Cậu bé bẽn lẽn chạy mất và ráng lấy ngón tay chải tóc cho đỡ rối bù.

Chính Goldmund cũng công nhận là chiến công thứ nhất của mình trong tu viện 
này thật là bậy bạ và quái dị. Nó bực mình khi gặp bạn cùng lớp trong bữa ăn. Nó tỏ
vẻ hào hiệp làm lành với địch thủ và từ lúc ấy thấy mình được chúng bạn niềm nở tiếp 
đón.
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II.

Tuy nó hoà thuận với cả mọi người, nhưng nó chưa có ngay người bạn nào thân 
thiết. Trong số bạn bè không có người nào được nó thương yêu. Nhưng chúng bạn lại 
ngạc nhiên khi thấy rằng thằng đánh lộn một cây mà họ tưởng là đứa ba gai, thực ra 
chỉ là một đứa bạn nhu mì, mà hình như có tư cách để nổi tiếng là người học trò 
gương mẫu.

Trong tu viện, Goldmund có cảm tình với hai người được nó chú ý tới, được nó 
thán phục và kính trọng: đó là viện trưởng Daniel và thầy giáo phụ Narziss. Nó sẵn 
lòng coi viện trưởng là một ông Thánh. Viện trưởng là người giản dị, nhân từ, khoé 
mắt ông trong sáng, ân cần, ông thi hành nhiệm vụ chỉ huy và quản trị một cách khiêm 
tốn, thái độ ông đầy nhân từ và kín đáo; Goldmund bị thu hút bởi cá nhân đáng kính 
của ông. Điều nó khát khao hơn cả là được thân cận vị viện trưởng cao niên, được ở
bên mình ông luôn luôn để vâng lời và phục vụ. Nó sẵn sàng dâng hiến ông tất cả lòng 
nhiệt thành của tuổi trẻ, dốc lòng hy sinh cho ông. Ông có thể nêu gương cho nó một 
cuộc đời trong sạch cao khiết hướng về thánh đức. Bởi vì Goldmund có chí hướng tốt 
nghiệp khoá học ở tu viện rồi sẽ ở lại tu viện mãi mãi nếu có thể được, để đem đời 
mình phụng sự Thượng Đế. Đó là ý muốn của nó, ước vọng và mệnh lệnh của phụ
thân, và có lẽ cũng là quyết định và ý muốn của Thượng Đế. Không ai nghi ngờ điều 
ấy cả, nhưng đứa trẻ đĩnh ngộ chan hoà sức sống ấy lại có một cố tật đè nặng lên mình 
nó, một cố tật nguyên thuỷ âm thầm xô đẩy nó vào tội lỗi. Viện trưởng cũng không 
nhận thấy tuy rằng cha nó đã nói xa xôi cho biết và bày tỏ ước vọng con mình ở lại 
nhà tu vĩnh viễn. Goldmund sinh ra hầu như đã có một vết mờ ám, người ta vẫn dấu 
kín, nhưng có lẽ vì vết mờ ám đó mà Goldmund phải cúng dường mình cho việc 
phụng sự Thượng Đế. Người cha với thái độ cho mình là quan trọng đã không gây 
được thiện cảm với viện trưởng, viện trưởng tỏ vẻ dè dặt một cách nhã nhặn và không 
để ý đến những lời nói xa xôi của ông ta.

Người khác trong tu viện đã làm cho Goldmund có thiện cảm là một người biết 
nhìn sâu sắc hơn, nhưng ông ta vẫn giữ thái độ xa cách. Narziss biết rõ con chim vàng 
đẹp đẽ đã cất cánh bay đến với mình. Con người lỗi lạc sống cô đơn ấy có linh cảm là 
Goldmund sẽ ngang với mình tuy y hoàn toàn trái ngược với mình. Narziss nước da 
ngăm ngăm, người khô khan, còn Goldmund thì nước da sáng sủa rực rỡ. Narziss là 
người trầm tưởng ưa phân tích còn Goldmund là người mơ mộng, tâm hồn con trẻ. 
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Hai người tuy khác nhau nhưng cũng có một nét chung: họ đều là những phần tử ưu 
tú. Cả hai đều khác biệt chúng bạn vì có những phú tính và những dấu hiệu hơn người 
rõ rệt, số trời dành cho mỗi người một sứ mạng riêng.

Narziss chú ý một cách nhiệt thành đến tâm hồn non nớt ấy chẳng bao lâu y đã 
biết được tính chất và số mệnh của nó. Goldmund thành tâm thán phục vị giáo sư đẹp 
đẽ thông minh nhiều lắm. Nhưng Goldmund nhút nhát, muốn lấy lòng Narziss nó 
không biết cách nào khác tận lực làm người học trò ý tứ và dễ dạy. Nó xa cách Narziss 
không phải chỉ vì nhút nhát mà thôi. Nó có một linh cảm mờ mịt rằng Narziss là một 
tai nạn cho nó. Người lý tưởng và gương mẫu cho nó không thể vừa là vị viện trưởng 
khiêm nhường vừa là thầy Narziss thông minh quá, học thức uyên bác và sáng trí hơn 
người. Tuy nhiên, tâm hồn con trẻ của nó cũng ráng khuôn theo hai bộ mặt không thể
dung hoà với nhau. Nó thường khổ tâm vì điều ấy. Có khi, trong những tháng mới vào 
học, Goldmund thấy lòng mình xao xuyến như thế, nó thấy mình bị giằng co đến nỗi 
nó muốn trốn tránh hay muốn trút hết khổ tâm và tức giận vào sự giao du với chúng 
bạn. Có khi chỉ một sự trêu chọc nhỏ, một cử chỉ láo xược của bạn học cũng đủ làm 
nó nổi xung và dữ tợn, tuy nó hiền lành nó cũng phải dằn lòng xuống và nhắm mắt 
quay đi, người tái nhợt như cái xác chết. Bấy giờ nó đến chuồng ngựa tìm con Bless, 
ngã đầu vào cổ con vật, hôn nó rồi đứng bên nó mà khóc. Dần dần nó thêm tuyệt 
vọng, người sút đi ai cũng nhận thấy, hai má tọp lại, mắt kém sáng sủa, nụ cười của nó 
mà ai cũng yêu, nay rất hiếm hoi.

Chính nó cũng không biết nó ở trong tình trạng thế nào. Nó muốn là người học trò 
tốt, rồi được làm giáo sinh: trở thành một thầy dòng sùng đạo và hiền lành. Nó tin 
chắc rằng nó để hết tâm lực hướng về lý tưởng hiền hoà và tin đạo như thế. Nó không 
cảm thấy ước vọng nào khác. Bởi vậy, khi nhận ra mục đích giản dị và tốt đẹp khó đạt 
được thì nó lấy làm khổ sở và quái lạ. Nó kinh ngạc mà khám phá ra đôi khi mình có 
những thị hiếu và những khuynh hướng đáng ghê trách: như nản chí và ngần ngại khi 
ngồi học, ưa mơ mộng viễn vông, uể oải trong những giờ học bài, bất bình và ác cảm 
với thầy dạy La tinh, hay mích lòng, nóng nảy và giận dữ đối với chúng bạn. Điều khó 
xử nhất cho nó là lòng yêu mến Narziss không thoả hiệp được với lòng yêu mến viện 
trưởng Daniel. Vả chăng, có khi nó cảm thấy chắc chắn rằng Narziss cũng yêu nó, để
ý đến nó, chờ đợi nó.

Narziss nghĩ đến nó nhiều hơn anh tưởng, anh mong muốn là bạn của cậu nhỏ
đáng yêu, gương mặt sáng sủa xinh trai. Anh thấy cậu nhỏ ở một thái cực chống đối 
với anh, một tâm hồn bổ túc cho tâm hồn anh, anh những muốn kéo nó lại gần anh, 
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bộc lộ cho nó biết cá tính của nó, dạy dỗ nó, giúp nó phát triển con người nó. Nhưng 
anh vẫn dè dặt. Anh dè dặt như vậy vì nhiều lý do và anh ý thức được gần hết những 
lý do ấy. Trước hết anh dè dặt vì anh ghê tởm những tu sĩ và giáo viên say mê một cậu 
học trò hay một giáo sinh –và trường hợp này không hiếm. Anh thường phải ghê tởm 
khi nhận thấy hai mắt đầy dục vọng của một người lớn tuổi đè nặng xuống người anh, 
thường thường anh yên lặng tỏ vẻ ác cảm với sự ân cần, sự nịnh nọt của họ. Bây giờ
anh hiểu họ hơn. Chính anh cũng thèm muốn âu yếm cậu bé Goldmund xinh đẹp làm 
cho nó nở nụ cười xinh xắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của nó. Nhưng 
không bao giờ anh làm như vậy, không bao giờ. Vả chăng, với tư cách giao phụ ngang 
hàng với giáo sư tuy không có chức vụ và quyền hành như giáo sư, anh đã quen đối 
xử với học trò chỉ kém anh có vài tuổi như người hơn chúng đến hai mươi tuổi. Anh 
đã tập quen tánh không yêu mến riêng đứa nào và tỏ ra công bình, săn sóc đặc biệt 
những đứa không ưa. Sứ mạng của anh là phục vụ tinh thần, anh phải sống khắc khổ, 
chỉ những lúc bất ngờ, anh không còn ý thức cẩn mật, anh mới tự kiêu: hiểu biết hơn 
người, tài năng hơn người. Không thân mật với Goldmund tuy lòng anh muốn lắm 
nhưng đó là một điều nguy hiểm không nên để thâm nhập vào trung tâm cuộc đời của 
anh. Trung tâm cuộc đời của anh, anh dành cho sự phục vụ tinh thần, phục vụ Đạo. 
Anh đã khước từ lợi riêng cho cá nhân anh, anh phải đứng cao mà dẫn dắt trẻ em một 
cách công bình đến những lãnh vực cao tột của đời sống tinh thần.

Đã hơn một năm nay Goldmund ở trong tu viện Mariabronn. Có đến trăm lần nó 
cùng chúng bạn chơi dưới hàng cây bồ đề hay cây hạt dẻ, chúng chạy thi, đánh cầu, 
lấy tuyết ném nhau. Mùa xuân đã đến, Goldmund yếu mệt; nó thường hay nhức đầu, 
trong lớp học nó thấy khó khăn khi phải chú ý vào bài học và khó giữ được tâm thần 
tỉnh táo.

Một tối, Adolphe đến tìm nó; ngày trước, lần đầu tiên gặp nhau đã xoay ra đánh 
lộn nhưng mùa đông này hai đứa cùng nhau học Euclide. Bấy giờ vào lúc sau bữa ăn 
tối, một giờ được tự do, được phép chơi trong hành lang, tán chuyện trong phòng, đi 
dong ở sân ngoài tu viện.

Adolphe kéo Goldmund xuống dưới cầu thang và nó:

“Này Goldmund, tao kể cho mày nghe một câu chuyện, một câu chuyện lý thú. 
Nhưng mày là đứa học trò gương mẫu, chắc mày muốn ngày sau thành giám mục. 
Mày phải hứa với tao là tốt với bạn, không đem chuyện tao mách lẻo với giáo sư.”
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Goldmund bằng lòng ngày. Nó có hai quan niệm về danh dự, nhiều khí mâu thuẫn 
nhau, và nó biết rõ: danh dự tu viện và danh dự bạn bè. Nhưng ở đâu thì luật lệ truyền 
khẩu cũng mạnh hơn luật lệ thành văn, nó còn là học trò thì không bao giờ nó phạm 
luật danh dự theo quan niệm của chúng bạn.

Adolphe kéo nó qua cổng đến gốc cây, nói nhỏ vào tai. Ở đây có những đứa bạt 
mạng, thế hệ trước truyền cho một thói xấu: “Mày chớ quên rằng thiếu gì thầy tu nhảy 
qua tường tu viện đến làng chơi một tối. Đây là một trò chơi, một cuộc phiêu lưu mà 
một người ra hồn không thể thiếu. Đến đêm tụi mình sẽ trở về.”

“Bấy giờ đóng cửa rồi còn gì.” Goldmund lo ngại.

“Thì hẳn rồi, cửa đã đóng, nhưng chính vì thế mà cuộc phiêu lưu có thi vị. Rồi sẽ
tìm ra con đường bí mật để về nhà, không phải lần thứ nhất chúng tao đi đâu.”

Goldmund bới tìm trí nhớ. Y đã nghe nói đến chuyện “xuống làng”. Hai tiếng ấy 
để gọi những cuộc trốn đi chơi đêm, học trò đi tìm những thú vị bí mật mà nội quy tu 
viện nghiêm cấm và trừng phạt rất nặng. Đáng lo ngại thật. Xuống làng là một tội lỗi. 
Đó là một điều nghiêm cấm. Nhưng y biết rõ rằng chính vì thế mà lao đầu vào cuộc 
nguy hiểm là một danh dự cho những đứa có máu mặt, và hiểu theo nghĩa nào đó thì y 
được mời dự cuộc phiêu lưu là một hân hạnh riêng cho y.

Y những muốn từ chối trở về ngay giường nằm cho rồi. Chiều nay đã mỏi mệt khổ
sở, đầu thì nhức như búa bổ. Nhưng y hơi xấu hổ trước mặt Adolphe. Mà biết đâu, 
trốn đi chơi đến chố ấy lại không có gì mới mẻ thích thú, cái gì làm cho hết nhức đầu, 
hết bần thần, hết những khó chịu khác.

Bay về với đời sống như thế là vụng trộm cấm đoán, không hay hớn gì thật, nhưng 
có lẽ là một sự thoát ly, một kinh nghiệm sống. Y ngần ngừ, Adolphe tìm cách thuyết 
phục, bất thần y cười rồi nhận lời.

Hai đứa không để cho ai trông thấy, lủi dưới hàng cây bồ đề trong sân rộng, bấy 
giờ đã nhá nhem tối, cửa ra ngoài đã đóng. Thằng bạn đưa y vào trong nhà xay lúa của 
tu viện, trong bóng tối và giữa tiếng bánh xe chuyển ầm ầm, lẻn qua đấy rất dễ dàng 
không ai trông thấy, không ai nghe tiếng cả. Trời tối như bưng, chúng nhảy qua cửa sổ
ra ngoài thì đến một đống gỗ phiến ẩm và trơn. Phải vác một phiến để ngang lạch 
nước làm cầu đi qua. Ra khỏi đấy là đến đường cái óng ánh mờ mờ chạy mất hút vào 
rừng sâu. Cảnh vật như thế có cái gì bí hiểm, kích thích và quyến rũ tuổi trẻ.
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Ở mé rừng đã có đứa nữa, thằng Conrad, đứng chờ một lúc lâu, lại có một đứa 
khác tiến đến bước chân kêu vang: Eberchardt, thằng hộ pháp. Cả bốn đứa cùng đi qua 
rừng; trên trời chim ăn đêm kêu vang, một vài ngôi sao ánh sáng ẩm ướt giữa những 
đám mây yên lặng. Conrad nói huyên thuyên và pha trò: thỉnh thoảng chúng bạn cất 
tiếng cười theo, tuy nhiên, đêm trường trong vẻ huy hoàng long trọng của nó đem lại 
bao khắc khoải khiến cho tim mọi người đập mau.

Một giờ sau, ra khỏi rừng họ đã tới làng. Tất cả như ngủ yên, một chút ánh sáng 
mờ chiếu vào các đầu hồi nhà thấp, đá gỗ thò ra tối om. Không có nhà nào thắp đèn. 
Adolphe đi đầu. Họ yên lặng đi quanh vài căn nhà, nhảy qua hàng rào vào một khu 
vườn đi trên những luống đất lún, bước đi vấp váp; rồi họ dừng lại trước bức vách một 
căn nhà. Adolphe gõ cửa, đợi một lát lại gõ lần nữa, trong nhà có tiếng động, ánh đèn 
bật lên le lói, cánh cửa mở, người nọ theo theo người kia leo qua, họ bước vào một 
căn bếp tối tăm, nền đất nện. Trên lò lửa, một cái đèn dầu nhỏ, ngọn lửa bập bùng trên 
bấc. Một người con gái, cô gái quê, người khô đét, đứng đấy đưa tay ra bắt tay những 
người mới đến. Phía sau, giữa khoảng tối còn một người nữa, một đứa con gái còn 
nhỏ tuổi, mớ tóc bện dài đen lánh. Adolphe đem quà cho chủ nhà: nửa ổ bánh mì của 
tu viện và vài thức nữa đựng trong cái bao giấy. Goldmund cho là trầm hay sáp lấy 
trộm của tu viện. Đứa có gái có mớ tóc bện đi ra, rờ rẫm tìm lối ra cửa, nó ở ngoài khá 
lâu, khi trở về mang theo một cái bình bằng sành phía trên có bông hoa xanh. Nó đưa 
bình cho Conrad, anh này uống rồi đưa cho người khác, lần lượt mọi người uống một 
thứ rượu táo tây rất mạnh. Họ ngồi dưới ánh sáng ngọn đèn ti hon. Con gái ngồi trên 
những chiếc ghế đẩu thô kệch, học sinh ngồi dưới đất. Họ nói chuyện thủ thỉ, thỉnh 
thoảng uống hớp rượu. Adolphe và Conrad dẫn đầu câu chuyện. Thỉnh thoảng một 
đứa đứng dậy vuốt ve gáy hay mái tóc đứa con gày gò, ghé vào tai nó tán tỉnh vài câu. 
Không ai đụng đến đứa con gái nhỏ. Chác đứa lớn là con ở, còn đứa bé là con chủ
nhà. Goldmund chẳng cần biết vì y không thiết, y không muốn ở lại đây làm gì nữa. 
Trốn ra đi chơi đêm, chui qua khu rừng như thế thích thú thật, đó là cái gì mới mẻ, 
kích thích, bí hiểm mà không có gì là nguy hiểm. Dĩ nhiên nhà trường nghiêm cấm, 
tuy nhiên vi phạm lệnh trên y cũng không đến nỗi bị lương tâm cắn rút cho lắm. Còn 
như chuyện đêm đến với gái thì thật là nghiêm trọng hơn sự nghiêm cấm, đó là tội lỗi, 
y cảm thấy như vậy. Đối với những đứa khác chuyện này chỉ là một lỗi nhỏ nhưng y 
không nghĩ như thế được; y biết rằng y sẽ bước vào đời sống tu hành khổ hạnh, không 
được phép đùa giỡn với con gái. Trái tim y xao xuyến đập mạnh dưới ánh đèn tù mù 
trong căn bếp tồi tàn
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Bạn bè y làm dáng ta đây kẻ giỏi trước mặt mấy đứa con gái, làm bộ lém lỉnh, cho 
ra những thành ngữ La Tinh khi nói chuyện. Hình như cả ba đứa đều được cô bạn 
chiều đãi, thỉnh thoảng họ tiến lại gần vuốt ve một cách ngượng ngập, táo bạo hơn cả
là hôn cô gái một cách rụt rè. Hình như họ biết rõ ở đây chỉ được phép chọc ghẹo đến 
một giới hạn nào đó thôi. Vì nói chuyện chỉ được nói thầm, cảnh tượng thật ra có vẻ
khôi hài nhưng Goldmund không nghĩ thế. Y ngồi xổm dưới đất nhìn ngọn đèn chăm 
chú không nói lời nào. Đôi khi y liếc con mắt đầy thèm muốn nhìn ngang và bất chợt 
họ ôm ấp âu yếm nhau.

Ý muốn thiết tha nhất của y là chỉ nhìn đứa con gái tóc bím chứ không nhìn đứa 
nào khác nữa; nhưng chính y lại tự cấm đoán điều ấy. Mỗi lần bớt cả quyết, hai mắt 
lảng vảng gặp khuôn mặt xinh xắn và lặng lẽ của đứa con gái nhỏ y lại gặp hai mắt âm 
thầm của nó dán chặt vào mình. Hai mắt như bị thôi miên, không thể rời đi chỗ khác 
được.

Đã một giờ trôi qua, chưa bao giờ Goldmund thấy lâu như thế, học trò đã dốc ra 
hết lời tán tỉnh và cách vuốt ve; yên lặng trở lại làm ai nấy trơ trẽn. Eberhardt bắt đầu 
ngáp. Con nữ tỳ nói đến chuyện giải tán. Tất cả đứng dậy đưa tay ra bắt tay. Sau họ
bắt tay đứa con nhỏ, Goldmund sau cùng. Conrad leo cửa sổ ra trước tiên, sau đến 
Eberhardt và Adolphe. Khi đến lượt Goldmund nhảy ra, y thấy một bàn tay để lên vai 
giữ y lại. Y không dừng lại được, khi đã nhảy ra ngoài, y mới ngập ngừng quay lại với 
đứa con gái nhỏ tóc bím đứng ở cửa sổ cúi xuống.

“Goldmund! Anh có trở lại đây không?”

Y lắc đầu. Nó thò hai tay ra ngoài ôm lấy đầu y. Y thấy hơi nóng hai bàn tay nhỏ
bên thái dương. Nó cúi xuống thật thấp, tới khi hai mắt âm thầm của nó đối diện với 
ánh mắt y.

“Anh trở lại nhé.” Nó nói khẽ, đặt lên môi Goldmund một cái hôn con trẻ.

Goldmund vội vàng chạy qua vườn theo các bạn, vấp phải những luống đất, mùi 
đất và phân xông lên mũi, tay vướng vào gai hồng xước da; nó leo qua một bức giậu, 
lẽo đẽo theo sau những đứa kia ra khỏi làng và đi về phía rừng. Lý trí thì ra lệnh cho 
nó “Không bao giờ trở lại đây!”. Trái tim lại thổn thức van nài “Ngày mai trở lại!”
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Những con chim đi ăn sương đêm đó không gặp người nào. Mấy đứa trở về
Mariabronn không có gì đáng lo, chúng qua lạch nước, lẻn qua cối xay vào trong sân 
bồ đề rồi leo qua cửa sổ giữa hàng cột nhỏ, chúng trở về phòng ngủ trong tu viện.

Hôm sau phải khó nhọc mới đánh thức được thằng Eberhardt vì nó ngủ say quá. 
Mấy đứa chỉ kịp đến dự buổi lễ sáng, ăn điểm tâm rồi vào học. Nhưng Goldmund mặt 
mày phờ phạc, đến nỗi cha Martin phải hỏi y có đau yếu không. Adolphe đưa mắt 
cảnh cáo, y trả lời không sao cả. Nhưng đến gần trưa, giờ Hy Lạp, Narziss không 
ngừng để ý đến Goldmund. Anh nhận thấy rõ y yếu mệt nhưng không nói gì chỉ để ý 
đến y mà thôi. Giảng xong bài anh gọi Goldmund lên, và không muốn cho ai để ý, anh 
sai y xuống thư viện rồi đi theo xuống. Anh nói:

“Goldmund, thầy có thể giúp em được gì không? Thầy thấy em có điều gì khó 
chịu, có lẽ em mệt? Thế thì cho phép em đi nằm, ăn cháo và uống rượu nho. Ngày 
hôm nay không học được chút gì tiếng Hy Lạp.”

Anh đợi câu trả lời rất lâu. Cậu bé mặt tái nhợt ngước mắt ngơ ngác nhìn anh, cúi 
xuống, ngẩng lên, mấp máy môi muốn nói mà không nói được. Bất thình lình y té ngã, 
gục xuống cái giá, giữa hai bức tượng thánh chạm bằng gỗ sên. Y bật ra tiếng khóc 
lớn đến nỗi Narziss phải ngượng ngập, anh phải quay mặt đi chỗ khác rồi sau mới đến 
nâng đứa bé khóc mếu dậy.

“Thôi em!” Anh nói với giọng tử tế hơn, chưa bao giờ Goldmund thấy lời nói của 
anh ra vẻ hiền từ như thế. “Ừ! Hay là cứ khóc đi, khóc được càng hay. Thôi ngồi 
xuống đó, không cần nói gì cả. Thầy thấy em đã chịu đựng nhiều quá: chắc hẳn sáng 
nay em đã cố gắng lắm mới giữ kín được nỗi khổ tâm của em. Em đã nén được lòng 
xuống. Bây giờ cứ việc khóc đi, như thế là hơn cả. Thôi à? Khoẻ khoắn rồi à? Thế thì 
đi sang phòng thuốc, sang bên đó nằm, tối nay sẽ khá hơn.”

Narziss đưa y đến phòng dưỡng bệnh, anh tránh không đi qua những phòng học. 
Anh chỉ cho y một trong hai cái giường không có người nằm. Goldmund bắt đầu cởi 
áo ngoài đi nằm, anh trở lại phòng giám đốc để ghi tên y nghỉ bệnh. Đúng như lời anh 
đã hứa, anh báo cho nhà bếp đem cho y cháo và một ly rượu nho: hai món đó được 
những cậu hơi yếu mệt rất ưa thích.

Khi đã nằm trong phòng thuốc Goldmund mới nghĩ cách gỡ mối cho tâm sự ngổn 
ngang của mình. Có lẽ y có thể hiểu được ngày hôm nay cái gì đã làm cho y mỏi mệt 
lạ lùng, tâm hồn căng thẳng đến nỗi đầu óc rỗng không, mắt nóng bừng bừng. Đó là 
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sự cố gắng quên buổi tối hôm trước, y đã phải cố gắng phi thường, mỗi phút lại thất 
bại, mỗi phút phải làm lại – đúng ra không phải buổi tối đã trốn khỏi tu viện trong sự
thích thú điên dại, đã đi qua khúc cây trơn trượt trên dòng nước tối đen con lạch sau 
cối xay để đi chơi trong rừng, đã nhảy qua rào giậu, nhảy qua cửa sổ, lẻn qua hành 
lang, nhưng chính giây phút đứng dưới cửa sổ tối om căn bếp, đứa con gái nhỏ thở
hổn hển bên y, thỏ thẻ nói với y, vuốt ve y, hôn lên môi y.

Thêm vào những chuyện ấy lại còn một sự kiện mới xảy rả, cái gì đáng sợ nữa: 
Narziss để ý đến y, yêu mến y. Narziss đã chịu khó giúp đỡ y – con người cao quý ấy,
nhà hiền triết môi mỏng nhạo đời ấy đã chăm nom y. Còn y! Y đã ngã gục trước mặt 
anh, y đã hổ thẹn, nói không nên lời, rồi đến phải khóc nức nở trước mặt anh. Đáng lẽ
chinh phục con người cao quý ấy bằng những khí giới cao thượng như Hy Lạp ngữ, 
triết học, nét hào hùng trí thức, sự khắc kỷ đầy danh dự, y đã tỏ ra yếu nhược thảm 
thương trước mặt anh. Không bao giờ y có thể nhìn vào mắt anh mà không xấu hổ.

Nhưng sự căng thẳng tâm thần tột độ ấy đã tan rã trong nước mắt. Căn phòng yên 
lặng tịch mịch, giường nằm êm ái làm nguôi lòng dần, sự tuyệt vọng đã mất đi một 
nửa sức mạnh của nó. Độ một giờ sau, một thầy dòng mang vào cho y một bát canh, 
một miếng bánh mì và một chén rượu nho đỏ chỉ dành cho học trò vào những ngày 
hội hè lễ lạt. Goldmund ăn uống, ăn hết nửa đĩa thức ăn rồi bỏ lại. Y lại suy nghĩ tiếp 
nhưng vô hiệu quả. Y lại ăn thêm vài muỗng. Một lát sau, cửa từ từ mở, Narziss đến 
thăm, y đã ngủ và hai má trở lại hồng hào. Narziss đứng ngắm ý một cách âu yếm, 
hiếu kì, hơi có chút thèm muốn. Anh thấy rõ, Goldmund không có bệnh gì, ngày mai 
khỏi phải cho rượu nho. Nhưng anh cũng biết rằng không còn có sự trở ngại nữa, hai 
người trở thành bạn thân. Ngày hôm nay Goldmund cần đến anh, anh có thể giúp đỡ
bạn. Lúc khác, có lẽ đến lượt anh đau yếu, cần người giúp đỡ và trìu mến. Anh có thể
trông đợi ở đứa trẻ này lúc nào cần.
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III.

Tình bạn giữa Narziss và Goldmund thật là kỳ lạ. Ít ai lại muốn có tình bạn như 
thế và thỉnh thoảng người � ung� cảm tưởng như chính hai người cũng không thích 
như vậy. 

Narziss – nhà tư tưởng – là người khổ tâm vì tình bạn ấy trước tiên. Ðối với anh 
cái gì cũng phải có suy tưởng, kể cả tình yêu nữa. Anh không được cái sung sướng 
nghe theo tâm tình mà không suy nghĩ đắn đo. Trong tình bạn này anh là người chủ
động, từ lâu chỉ có mình anh ý thức được tình bạn đó sẽ đi đến đâu, có tầm mức quan 
trọng thế nào, có ý nghĩa gì. Từ lâu anh vẫn thấy cô đơn trong tình bạn, anh biết rõ 
bạn anh chỉ thực là bạn anh khi anh bộc lộ cho y biết bản chất thâm sâu của y thế nào. 
Goldmund thản nhiên và cởi mở, y thân mật sốt sắng với cuộc đời mới, không nghĩ gì 
sâu xa. Narziss tiếp nhận cuộc gặp gỡ may mắn với một ý thức trách nhiệm đầy đủ. 

Đối với Goldmund, trước hết là sự giải thoát, sự thư thái. Gặp gỡ một người con 
gái, nhận cái hôn của nó, sự kiện ấy khơi dậy đồng thời dập tắt nhu cầu thương yêu 
của tuổi xuân không hy vọng tìm thấy lại. Trong thâm tâm y cảm thấy thế, cuộc đời 
bấy lâu nay y thường mơ tưởng, tất cả cái gì y tin tưởng, tất cả cái gì sẽ là mục đích để
mình hiến dâng đời mình, tất cả đã bị đào bẩy đến gốc rễ vì cái hôn của đứa con gái 
bên cửa sổ, vì khóe mắt trầm ngâm của nó. Cha y đã dành cho y một đời sống nhà tu, 
y cương quyết theo hướng ấy, y hướng tất cả nhiệt tâm của sự hứng khởi ban đầu về
một lý tưởng khổ hạnh và hào hùng, bởi vậy y cảm thấy rõ đàn bà nguy hiểm cho y, 
kẻ thù và con quỷ hãm hại y là ở người đàn bà; từ khi y thoáng gặp đàn bà, y thấy 
tiếng gọi của xác thịt thứ nhất, y nhận tiếng chào đón của người đàn bà muôn thuở. 
Bây giờ trời đã ném cho y miếng ván để y bám lấy mà thoát, trong lúc tuyệt vọng sâu 
xa nhất, tình bạn đã đến với y để mở ra một vườn hoa tươi thắm cho y ước muốn, một 
bàn thờ cho y sùng bái. Y có thể yêu mến không tội lỗi, hiến dâng trọn thân mình, cởi 
mở trái tim mình cho một người bạn hơn tuổi, khôn ngoan hơn, thay thế sự ham muốn 
xác thịt bùng cháy nguy hiểm bằng ngọn lửa hy sinh cao quý để siêu hóa tình thương.

Tuy nhiên, ngay từ buổi mới thân nhau, y đã phải kinh ngạc hết sức khi bước vào 
những lãnh vực băng giá, y vấp phải những cản trở kỳ dị, nhận thấy những bó buộc bí 
hiểm ghê gớm. Sở dĩ như vậy là vì y không thể nghĩ rằng bạn y trái ngược hẳn với y, 
bạn y như một thái cực khác đối với y. Y tưởng rằng chỉ cần có thương yêu, cần thành 
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thực hết lòng với bạn là đủ làm cho hai lòng như một, xóa bỏ những dị biệt, dung hòa 
những trái ngược. Nhưng anh chàng Narziss này cứng rắn, tự tin, sáng suốt quá đỗi! 
Cởi mở lòng ra với chúng bạn cùng đi chơi xuống làng không có gì là thú vị với anh, 
những chuyện ấy hình như không dính dáng gì đến tình thân hữu. Người � ung� cảm 
tưởng như anh ta không biết tới những con đường không đưa đến đâu, không chấp 
nhận những cái lan man mơ mộng. Đành rằng anh ta cũng áy náy khi Goldmund có vẻ
yếu mệt, đành rằng anh ta thành tâm khuyên bảo bạn, giúp đỡ y học hành, cắt nghĩa 
những đoạn văn khó hiểu, khai tâm cho y bước vào thế giới văn phạm, luận lý và thần 
học, nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra thỏa mãn thực sự về bạn, chưa bao giờ anh ta đồng 
ý với bạn, mà thường khi anh ta chế giễu bạn, không chấp lời bạn. Goldmund hiểu 
rằng đó không phải là thái độ thày học, không phải là cách cục tự quan trọng hóa của 
người anh hay người giỏi hơn mình; y trông thấy còn có cái gì khác nữa, cái gì sâu xa, 
quan trọng hơn. Nhưng y không thể biết được đó là cái gì, vì thế tình thân hữu với 
Narziss thường làm cho y buồn rầu hoang mang.

Thực ra Narziss không lạ gì bạn, anh ta không phải là không nhận thấy bạn tươi 
đẹp tuổi hoa niên, sinh lực hướng về thiên nhiên, nhiều điểm ưu tú đang triển khai. 
Anh không chỉ là một ông thầy học nhồi tiếng Hy Lạp cho một tâm hồn hăng hái, 
đánh đổi luận lý lấy chút thương mến ngây thơ. Trái lại anh còn thương yêu cậu bé tóc 
vàng ấy nồng nhiệt, chính vì thế mà nguy hiểm cho anh, bởi vì yêu mến đối với anh 
không phải là điều tự nhiên mà là một phép lạ. Anh không được phép yêu mến 
Goldmund, ngắm hai mắt đẹp đẽ của nó, mớ tóc vàng lộng lẫy của nó. Anh không thể
để tình yêu của anh ảnh hưởng đến vật chất dù chỉ trong chốc lát. Bởi vì anh đã 
nguyện dâng cả cuộc đời anh cho cuộc sống khắc khổ của thầy tu, nguyện vươn mình 
tới thánh đức, anh cảm thấy anh hợp với cuộc đời ấy. Anh chỉ cho phép có một tình 
yêu, tình yêu cao cả nhất. Nhưng anh không tin rằng Goldmund có khuynh hướng 
sống cuộc đời khắc khổ. Anh biết đọc rõ trong tim người đời, vì yêu bạn, anh càng 
thấy rõ tâm tình bạn một cách sáng sủa hơn. Anh biết rõ bản chất thâm sâu của 
Goldmund và hiểu y đến nơi đến chốn, vì Goldmund chính là một nửa bản chất mà 
anh đã bỏ mất. Anh hiểu rõ, mặc dù bản chất của y phủ kín một lớp ảo tưởng kết quả
của nền giáo dục không thích hợp và lời răn bảo của người cha. Đã từ lâu, anh nghi 
ngờ đời Goldmund có sự bí mật, anh muốn cho y thấy sự thật, loại trừ cho y rác rưởi, 
đem lại bản chất chân thực của y. Thật là một công việc khó khăn, và khổ tâm cho 
anh, vì anh có thể mất một người bạn.
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Anh tiến tới đích rất rất chậm chạp. Phải để nhiều tháng trôi qua trước khi khơi 
động mạnh mẽ và tiến sâu vào lòng sự vật. Hai người còn ở xa nhau tuy thân thiết với 
nhau, giữa hai người vẫn còn sợi dây cung căng thẳng. Họ tiến dần lại gần nhau, một 
người thông suốt tất cả, một người mù tịt không biết gì; Narziss đỡ bận tâm vì 
Goldmund là kẻ đui mù mà không biết mình đui mù. 

Narziss mở lối vào thứ nhất bằng cách rọi ánh sáng vào câu chuyện ngày trước, 
cậu bé trong phút xúc động và mềm yếu đã hướng về anh. Cuộc thăm dò không đến 
nỗi khó như anh tưởng. Đã từ lâu Goldmund thấy cần phải kể lể chuyện đi chơi đêm 
ấy, nhưng không có ai, trừ viện trưởng mà y có thể tin cẩn được, nhưng viện trưởng 
không phải là cha rửa tội của y. Narziss chọn lúc thuận tiện nhắc lại kỷ niệm lúc ban 
đầu kết bạn với y và dần dần nói chuyện bí mật của y, y trả lời không e lệ: đáng tiếc là 
chưa có lệnh cho anh nghe tôi xưng tội, tôi vẫn muốn trút gánh nặng này đi và chịu 
hình phạt để chuộc tội. Nhưng tôi không thể nói điều ấy với cha rửa tội. 

Narziss thận trọng và tiến sâu thêm. Anh đã tìm ra vết tích. “Chú có nhớ cái ngày 
chú yếu mệt không, chúng ta chơi thân nhau từ ngày ấy. Tôi thường nghĩ đến luôn, có 
lẽ chú không nhận thấy chứ lúc ấy tôi rất hoang mang”. 

“Trời! Anh mà hoang mang à! Tưởng chỉ có tôi bối rối, tôi đứng ì ra đó, nghẹn 
ngào, không nói được gì, rồi sau đó òa khóc như một đứa con nít. Trời ơi! Bây giờ tôi 
cũng còn xấu hổ tưởng rằng không có mặt mũi nào trông thấy mặt anh nữa. Anh đã 
trông thấy tôi hèn nhát đến thế!”

Narziss cẩn thận tiến tới:

“Chú cũng biết như thế cũng khó chịu thật. Con trai mạnh dạn và cản đảm như 
chú mà đứng khóc trước mặt người lạ, người ấy lại là thầy học, điều đó không hợp 
tính tình của chú thật. Nhưng thiết nghĩ khi đã cảm sốt thì đến như Aristote cũng phải 
có điệu bộ lố lăng. Thế mà tôi cứ tưởng chú bị bệnh thật. Té ra chú chẳng có bệnh gì 
cả, phòng phải bệnh sốt rét, vì thế mà chú xấu hổ phải không. Chú xấu hổ vì cái gì 
khác, tôi không biết cái gì ám ảnh chú. Thế có điều gì khác thường không?”

Goldmund ngập ngừng một chút rồi thong thả nói: 

“Có, có một truyện khác thường, thí dụ như anh là Cha giải tội cho tôi, vã lại, dù 
sao cũng phải có ngày tôi phải xưng tôi”.
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Y cúi mặt xuống, kể lại chuyện đêm ấy. Narziss mỉm cười trả lời:

“Xuống làng chơi là điều nghiêm cấm thật, nhưng có nhiều việc nghiêm cấm 
người ta vẫn vi phạm mà chỉ mỉm cười; cùng lắm người ta xưng tội thế là xong, khỏi 
phải bận tâm đến nữa. Tại sao chú lại không thể có những lúc điên rồ như những bạn 
trẻ khác? Việc nghiêm trọng đến thế kia ư?”

Goldmund không nhịn nổi được nữa; y nổi nóng: “Anh nói như một ông thầy học, 
anh biết rõ ông thầy học nói gì. Đã đành là tôi không thấy có gì là nặng tội khi mình 
trái phép nhà trường theo học trò bậy bạ một chút, tuy rằng làm như vậy không phải 
mình tập tành vào sống trong nhà tu…”

Narziss vội cắt lời:

“Thôi chú! Chú không biết rằng đối với nhiều thầy tu kính tín, đó cũng là một thử
thách rất cần ư? Chú không biết rằng một trong còn đường ngắn nhất để tiến tới thánh 
đức là sống trụy lạc ư?”

“Đừng nói như thế! Tôi muốn nói rằng lương tâm không đến nỗi cắn rứt tôi vì một 
chuyện nhỏ không vâng lời như thế. Còn truyện khác. Truyện đàn bà. Tôi không thể
nói rõ cảm tưởng của tôi. Tôi có cảm tưởng rằng nếu tôi không dằn được � ung, nếu 
tôi chỉ đưa tay ra nắm lấy tay nó là tôi không thể nào lùi lại được: tội lỗi sẽ hành hạ tôi 
như vào cửa địa ngục mà không bao giờ thoát ra được. Thế là hết mộng đẹp, còn gì là 
đạo đức, tình yêu Thương Đế và yêu điều thiện”.

Narziss trầm ngâm suy nghĩ và gật đầu, rồi thong thả nói như tìm từng chữ: “Tình 
yêu Thượng Đế khác, � ung yêu điều thiện khác. Trời ơi! Nếu cuộc đời cũng giản dị
như thế, cái gì là tốt chúng ta đều biết; đã nói trong các điều răn. Điều răn chỉ là một 
phần nhỏ của Thượng Đế. Thượng Đế không chỉ ở trong các điều răn. Chỉ có thể giữ
đúng các điều răn khi ở xa Thượng Đế!”

“Thế anh không hiểu tôi à?”

“Hiểu chứ tôi hiểu chú lắm. Chú cảm thấy trong con người đàn bà có cái tinh túy 
mà chú gọi là “Đời” là “tội lỗi”. Hình như chú cho rằng tất cả những tội lỗi khác chú 
không thể nào mắc phải được, hay chú có phạm vào chăng nữa cũng chẳng sao. Chú 
có thể xưng tội và chuộc tội. Nhưng còn tội kia thì không thể nào tha thứ được”.

“Quả vậy, tôi cũng nghĩ vậy.”
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“Đó, tôi cũng hiểu chú đấy nhé. Chú cũng không đến nỗi lầm lỗi nặng. Chuyện 
Eva và con rắn không phải chuyện hoang đường vô bổ. Tuy nhiên, không phải là chú 
có lý đâu. Nghĩ như vậy chú sẽ có lý nếu chú là viện trưởng Daniel hay cha 
Chrysostome, nếu chú là một giám mục, một cha giảng đạo, hay là một thằng nhỏ, 
nhưng chú chẳng là một ai cả. Chú chỉ là một cậu học trò, chú có trí ở lại tu viện mãi 
mãi, hay ông cụ muốn cho chú ở lại đây, nhưng chú không cam kết điều gì cả, chú 
cũng không có mệnh lệnh ông cụ. Nếu ngày nay hay ngày � ung� ó một người con gái 
nào và bị cám dỗ chú cũng không cam kết trái lời cam kết. không nuốt lời thề.”

Glodmund rất cảm động mà rằng: “Không cam kết trên giấy tờ thật, chỉ là lời hứa 
miệng; nhưng tôi coi lời hứa đó là cái gì thiêng liêng. Anh có nhận thấy nhiều cái đối 
với người khác thật quan trọng mà đối với tôi không có nghĩa lý gì không? Anh cũng 
không nhận lệnh của ai, anh không hứa hẹn gì mà anh cũng không cho phép anh đụng 
đến đàn bà. Hay là tôi lầm? Có phải anh là người đúng như tôi nghĩ không? Có phải tự
� ung anh đã có lời nguyền mà anh không hề nói với người trên và anh coi như phải 
giữ suốt đời không? Có phải anh cũng như tôi không?” 

“Không, tôi không như chú đâu. Đành là tôi có giữ một lời hứa mà tôi không nói 
ra, chú nói đúng. Nhưng tôi không giống chú chút nào. Bây giờ tôi nói với chú điều 
này, chắc rồi sẽ có ngày chú nghĩ tới: “Tôi chơi � ung với chú không có mục đích gì 
khác, không có ý nghĩa gì khác, mà chỉ để nói ra cho chú biết rằng chú khác hẳn tôi.”

Goldmund kinh ngạc. Narziss nói một giọng không để cho ai phản đối. Y ngồi yên 
lặng. Nhưng tại sao bạn y lại nói thế? Tại sao lời nguyền câm lặng của Narziss lại 
thiêng liêng hơn lời nguyền của y? Hay anh cho y chỉ là đứa trẻ, anh coi thường y? Y 
lại bắt đầu chán nản, y thấy tình bạn kỳ dị này rắc rối quá. Narziss đã biết rõ sự bí mật 
này của y. Trong người y ẩn nấu chân tướng bà Eva, người mẹ đầu tiên của loài 
người. Nhưng tại sao trong người thiếu niên tươi đẹp và khỏe mạnh này dục tình lại bị
ngăn cản bởi một sức mạnh ghê gớm ngay từ buổi đầu? Có phải một con quỷ, một kẻ
thù bí hiểm đã phân tán con người tươi đẹp ấy ra làm hai mảnh làm cho y chống lại 
những bản năng chính yếu của y. Như vậy phải � ung bắt con quỹ, lột trần nó ra mới 
có thể đánh bại nó được.

Trong khoảng thời gian ấy, bạn bè của Goldmund lánh mặt y thêm, không để ý tới 
y hay đúng ra họ cảm thấy y không để ý đến họ: theo một nghĩa nào đấy, họ làm cho y 
phản bội. Không ai thích cho y � ung thiết với Narziss. Người có ác ý lấy làm bất bình 
và cho rằng � ung thiết như thế là trái lẽ- nhất là những người say mê một trong hai gã 
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thanh niên ấy. Những người biết rõ sự giao du của hai người bạn ấy không có gì là 
xấu xa cũng lắc đầu. Không ai thấy hai người � ung nhau mà vui vẻ cả. Hình như hai 
người thân nhau đã tách rời ra khỏi cộng đồng trường học, hai người có vẻ tự cao tự
đại khinh miệt cộng đồng. Như thế không phải là sống hòa đồng, không phải tính thần 
thiên chúa giáo, như thế là trái nghịch trong một tu viện.

Tiếng xì xào, nói xấu, vu cáo, đến tai viện trưởng Daniel. Bốn mươi năm ở tu viện 
này ông đã thấy nhiều chuyện � ung thiết giữa hai thanh niên. Đó là một khía cạnh của 
sinh hoạt tu viện, có khi làm nên vẻ tươi đẹp của tu viện, có khi là một tai họa. Ông 
định tâm không can thiệp vào làm gì, ông vẫn để ý coi chừng nhưng không đả động gì 
đến cả. Một tình bạn lửa lắn và xa lánh tất cả như thế rất hiếm, hẳn là không tránh 
được nguy hiểm; nhưng không khi nào ông nghi ngờ sự trong sạch bởi vậy ông cứ để
cho mọi việc trôi qua. Nếu Narziss không được các giáo sư và học trò trọng đãi đặc 
biệt, thì viện trưởng đã chẳng ngần ngại mà nghiêm cấm họ gần nhau như thế. 
Goldmund xa cách chúng bạn và chỉ có một giáo sư hơn tuổi thân thiết với mình như 
thế thì không hay gì. Nhưng sao lại nỡ ngăn trở bước tiến trong nghề dạy học là sở
vọng của Narziss, khi anh là người ưu tú có nhiều phú tính và được các thầy � ung� ó 
ngang � ung hay hơn mình? Nếu anh không xứng với chức vụ, nếu vì tình bạn mà anh 
thiên vị hay lười biếng thì ông đã cách chức anh ngay. Nhưng không có gì để buộc tội 
anh, chỉ có tiếng đồn và lời ta � ung của những người ghen tị.

Ngoài ra viện trưởng biết rõ những ưu điểm của Narziss, anh biết người một cách 
sâu sắc và như thế cũng có cái đáng ngại. Ông không muốn đánh giá quá cao ưu điểm 
của anh nhưng ông muốn anh có những ưu điểm khác.

Ông không ngờ rằng Narziss đã khám phá ra nét độc đáo trong cá tính của 
Goldmund có cái gì khác ngoài hình ảnh một đứa trẻ đĩnh ngộ ai cũng phải yêu, y mới 
là học sinh trọ học ở tu viện có � ung sốt sắng- có vẻ hơi già- muốn tự coi mình là 
người của tu viện, gần như khuynh đệ trong tôn giáo. Ông không sợ Narziss khơi 
động hay khích lệ � ung nhiệt thành đó, đáng cảm động nhưng chưa được � ung chắn. 
Điều đáng sợ cho Goldmund là bạn y có thể truyền cho y tính tự phụ của người trí 
thức, tính kiêu ngạo của người có học uyên bác. Nhưng ông cho rằng đối với người 
học trò ấy sự nguy hiểm không đến nỗi to tác có thể để cho y chịu sự thử thách. Ông 
nghĩ rằng một vị quản đốc điều khiển những người tầm thường sẽ được rảnh rang, dễ
chịu, dễ xử trí hơn là chỉ huy những người tài trí và dũng mãnh, nghĩ thế ông không 
khỏi thở dài và mỉm cười. Nhưng ông không muốn để cho sự ngờ vực xâm nhập vào 
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người ông, ông không muốn bạc nghĩa với Thượng Đế vì Thượng Đế đã cho ông hai 
nhân vật ưu tú.

Narziss nghĩ rất nhiều về trường hợp bạn ông. Đã từ lâu, anh hiểu bạn anh vì anh 
có khiếu đặc biệt về linh cảm và thấu đáo tính tình và xu hướng của người khác. Cứ
xem sức sống tỏa ra từ người thanh niên ấy thì biết: y có đủ tất cả dấu hiệu một người 
có cảm giác tinh vi, linh hồn phong phú, có thể là một nghệ sĩ, dù sao thì cũng là một 
người có tình cảm mạnh mẽ, số mệnh và hạnh phúc của họ ở điểm nóng nảy, dễ bùng 
nổ và hiến dâng trọn � ung mình. Tại sao một người đa cảm, một người có cảm giác 
tinh vi và phong phú, có thể cảm thấy mãnh liệt vẻ đẹp của � ung hoa, của lúc rạng 
đông, của một con ngựa, của chim bay, của âm nhạc, có thể yêu mến những cái đó; 
một người như thế lại có sức làm một người trí thức, một nhà tu khổ hạnh chăng? 
Narziss nghĩ rất nhiều về trường hợp ấy. Anh không biết người cha đã thuận tình để
cho con phát triển theo khuynh hướng ấy hay khuyến khích con ông đi theo con 
đường khác? Ông đã dùng phương pháp mầu nhiệm nào làm mê muội con mình khiến 
� ung� ó lầm tưởng con đường khổ hạnh là xu hướng và bổn phận của nó? Người cha 
này là người thế nào? Đã nhiều lần anh đưa câu chuyện đến chỗ ấy và Goldmund cũng 
có nói đến cha mình, nhưng anh không thể nào hình dung ra được, không thấy được 
chân tướng người cha. Như thế có lạ � ung và đáng ngờ vực không? Khi Goldmund 
nói đến một con cá rô câu được hồi còn bé, khi y mô tả con bướm, bắt chước tiếng 
chim hát, kể chuyện gì về bạn bè, về một con chó, một người ăn mày thì các hình ảnh 
đều trở nên linh động, người ta trông thấy những vật ấy. Khi y nói đến cha mình, 
người ta không trông thấy gì cả. Không, nếu người cha ấy thực sự hiện diện trong tâm 
khảm Goldmund như một khuôn mặt quan trọng mãnh liệt ngự trị trên hết thì y đã mô 
tả khác, khơi lại những hình ảnh khác về cha mình. Narziss không lấy làm trọng vọng 
người cha, anh không thích ông cụ, có khi anh tự hỏi ông ta có phải là cha của 
Goldmund không. Đó là một vật tôn thờ không có thực. Nhưng tại sao người cha ấy 
có uy lực đến như vậy? Tại sao ông ta làm cho tâm hôn y mơ mộng đến với những 
điều trái với thể chất y như vậy?

Goldmund cũng bận tâm suy nghĩ, mặc dù y biết chắc vẫn khổ tâm vì ý kiến của 
mình không được bạn xem trọng, bạn vẫn cho mình là trẻ con. Và Narziss muốn nói gì 
khi anh cứ luôn luôn bảo rằng y không giống anh?

Nhưng y không thể nghĩ đến những điều ấy suốt ngày. Y không thể suy tư lâu 
được. Y có nhiều việc để làm cho hết ngày. Y thường hay xuống nhà bác gác cửa và ý 
hợp tâm đầu với bác lắm. Y không ngừng xin phép hoặc tìm mưu kế để cưỡi con ngựa 
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Bless, y được � ung những người làm ở tu viện, nhất là người thợ xay bột; người này 
thường cùng tên đầy tớ săn bắt cầy hay chiên bánh bột ngọt, Goldmund chỉ ngửi mùi 
thơm là nhắm mắt cũng biết. Dù rằng y thường chơi với Narziss, nhưng y cũng còn 
nhiều giờ để làm những việc theo thói quen và tìm những thú vui ngày trước. Những 
buổi lễ cũng là dịp cho y tìm thấy khoan khoái. Y thích cùng chúng bạn hát thánh ca, 
cầu nguyện trước một bàn thờ, nghe kinh bằng tiếng La Tinh trịnh trọng, y thích ngắm 
qua làn khói nhang các đồ thờ óng ánh vàng son, khuôn mặt thư thái đáng kinh ngạc 
của các tượng thánh trên cột trụ, các vị thánh trong Phúc Âm với những con vật tượng 
trưng, Thánh Jacques với cái bị và cái mũ hành hương.

Y quyến luyến những khuôn mặt bằng đá hay bằng gỗ đó. Y lấy làm thích thú mà 
tưởng tượng ra những đồ vật ấy với mình có � ung lạc bí hiểm; y nhìn ra những người 
cha đỡ đầu, những người che chở cho mình, dẫn dắt mình trên đường đời, những 
người toàn tri toàn thức, trường tồn bất diệt. Y cũng cảm thấy sự đồng thanh đồng khí 
kín đáo vỗ về giữa tâm hồn ngây thơ dễ cảm của y với � ung trụ cột, khung cửa bàn 
thờ, tượng và mũ đường nét xinh xắn, hoa lá cây cỏ ở phiến đá chân cột uốn cong lại 
rất gợi cảm và làm rung động trái tim. Sống bên cạnh một thế giới cây cỏ và súc vật 
câm lặng do bàn tay người tạo ra; sự hiện diện của những nhân vật, súc vật, và cỏ cây 
bằng đá và bằng gỗ với y hình như là một cái bí hiểm quí giá và sâu sắc. Thường 
thường y để ra một giờ để vẽ lại những khuôn mặt, những con vật, những khóm hoa 
ấy, y cũng thử vẽ lại những � ung hoa thật, những con ngựa thật, những mặt người 
thật.

Y cũng yêu những bài hát trong nhà thờ, nhất là những bài ca Thánh Mẫu. Y thích 
những âm điệu bất di bất dịch và đúng nhịp luôn luôn lặp lại những lời ca ngợi và cầu 
xin. Y có thể thành tâm mặc niệm và dõi theo ý nghĩa bài hát, y cũng có thể quên ý 
nghĩa đi, chỉ thưởng thức nhịp điệu trịnh trọng của câu thơ, để cho mình thấm nhập 
âm hưởng sâu xa và ngân nga, những tiếng âm rậm rạp và vang dội trong câu thơ nhắc 
đi nhắc lại một cách kính cẩn. Trong thâm tâm y không ưa thích khoa học, văn phạm 
và luân lý, tuy rằng những môn ấy cũng có vẻ đẹp của chúng, y thích thế giới hình ảnh 
và âm thanh của lễ tiết.

Luôn luôn, y có lúc thoát ra khỏi sự cô đơn cách biệt với chúng bạn. Rồi sau, y 
thấy khổ tâm và buồn nản khi xa cách chúng bạn, quanh mình chỉ có sự lạnh � ung. 
Bao giờ y cũng tìm được cách làm cho một người bạn cau có ngồi bên cạnh phải bật 
cười, làm cho một người nằm giường bên phải tán chuyện với y. Y cố sức làm việc độ
một giờ, nghỉ ngơi cho thoải mái và tỏ vẻ dễ thương làm cho chúng bạn để ý, để tâm 
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đến mình chốc lát. Vì cố gắng gần gũi bạn bè như thế, hai lần nữa họ lại mời y xuống 
làng tuy y không muốn đi. Thế là y sợ hãi và � ung mình lánh xa. Không, y không 
xuống làng nữa. y đã quên được đứa con gái tóc bện, không bao giờ nghĩ đến nữa, hay 
gần như không bao giờ nghĩ đến nữa.
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IV.

Trong một thời gian khá lâu, Narziss tiến tới gần sự bí mật của Goldmund nhưng 
không có kết quả. Anh ta đã thử đánh thức y, dạy cho thứ ngôn ngữ để bộc lộ sự bí 
mật ấy nhưng như vô hiệu.

Y đã cho anh biết gốc tích của y, xứ sở của y hồi thơ ấu, nhưng những sự kiện ấy 
không gợi lên cho anh một hình ảnh nào. Anh chỉ biết một người cha hình dung mờ
mịt đường nét không rõ, nhưng cậu bé tôn kính hết lòng, anh chỉ biết chuyện mơ hồ
một người mẹ mất tích hay chết đã lâu, chỉ còn là một cái tên gọi không gợi lên ý 
nghĩa gì cả. Anh là người biết đọc tâm hồn kẻ khác, dần dần anh nhận ra bạn anh 
thuộc về những người quên mất một phần quá khứ của mình, những người vì ép buộc 
hay vì mê hoặc, đành chịu bỏ quên một quãng đời mình.Trong trường hợp ấy hỏi han 
và khuyến khích suông chỉ là vô ích, anh cũng nhận thấy anh quá tin tưởng ở khả năng 
của lý trí và anh đã nói nhiều mà chẳng được việc gì.

Nhưng không đến nỗi vô bổ vì anh đã gây được tình bạn và thói quen chung sống 
với nhau. Tuy rằng thể chất hai người khác biệt nhau, nhưng hai người đã học lẫn 
nhau được nhiều; bên cạnh tiếng nói là và lí trí, dần dần họ hiểu tâm hồn nhau bằng 
dấu hiệu; hiện tượng ấy ví như hai thị trấn gần nhau; tuy có con đường cho ngựa xe 
qua lại, nhưng hai bên còn biết bao những ngõ tắt lối quanh; lối đi cho trẻ con; lối 
mòn cho trai gái, ngõ ngách cho chó và mèo mắt người ít khi thấy được. Nhờ có tình 
yêu mến, trí tưởng tượng của Goldmund dần dần thâm nhập vào tư tưởng và ngôn ngữ
của bạn bằng những ngõ ngách kỳ ảo; còn Narziss, anh cũng thấm hiểu cách nhìn đời 
và cách sinh sống của bạn không cần lời nói. Trong ánh sáng tinh thần, dần dần có sự
tiếp xúc giữa linh hồn hai người, tiếng nói chỉ đến sau. Nhờ vậy mà hai người ngạc 
nhiên rằng, một ngày nghỉ nọ họ ngồi nói chuyện với nhau trong thư viện, họ hiểu 
thấu chỗ thâm sâu của tình bạn ấy, khám phá ra ý nghĩa và rọi những tia sáng ra xa.

Họ bàn đến khoa chiêm tinh. Ở tu viện không ai học chiêm tinh, vả chăng tu viện 
cũng cấm đoán. Narziss cắt nghĩa rằng chiêm tinh học là phối trí thành hệ thống muôn 
ngàn sắc thái tâm tình, cả số mệnh con người nữa. Goldmund vội xen vào: “Lúc nào 
anh cũng nói đến sự khác biệt của mọi người, lâu dần tôi nhận thấy anh chỉ có điểm ấy 
là đặc biệt hơn cả. Thí dụ anh nói tôi có chỗ rất khác biệt với anh, tôi vẫn có cảm 
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tưởng rằng sự dị biệt ấy không phải cái gì khác tính hăm hở tìm ra sự dị biệt bất cứ ở
đâu.”

Narziss: “Hẳn là, chú có lý.Sự dị biệt đối với chú chẳng có gì là quan trọng, đối 
với tôi chỉ có nó là đáng kể. Tôi là một nhà bác học với tất cả bản chất của tôi; khoa 
học là tất cả vận mệnh của tôi. Làm khoa học, cũng như chú nói, chẳng có gì khác sự
hăm hở tìm ra những chỗ dị biệt. Không có cách định nghĩa tinh lý khoa học nào đúng 
hơn thế. Đối với chúng tôi, những nhà khoa học, không có gì quan trọng bằng cách 
phân biệt cái này với cái khác; khoa học là nghệ thuật phân biệt. Như vậy, tìm xem 
người này có tính nết khác người kia thế nào để hiểu họ.”

Goldmund: “À phải, người nào đi guốc nông dân thì người ấy là nông dân, người 
khác đội vương miện là ông vua. Đó là những cái khác biệt thật, nhưng đứa trẻ cũng 
biết không cần đến khoa học của anh.”

Narizss: “Nhưng nếu ông vua và người dân cày cùng mặc áo như nhau thì đứa trẻ
không phận biệt được nữa.”

Goldmund: “Khoa học cũng không nốt.”

Narziss: “Có chứ! Khoa học cũng chẳng khôn ngoan gì hơn đứa trẻ thật; nhưng 
khoa học khiên nhẫn hơn. Khoa học ghi lấy những đặc điểm thú vị nhất.”

Goldmund: “Những đứa trẻ thông minh cũng có thể nhận ra ông vua nếu nó để ý 
đến mắt nhìn và phong cách con người. Tóm lại, nhưng người thông thái các anh kiêu 
ngạo lắm; các anh vẫn cho rằng chúng tôi là những người đần độn hơn các anh. Người 
ta có thế rất thông minh mà không cần đến khoa học.” 

Narziss: “Tôi rất sung sướng khi chú bắt đầu hiểu mình đó. Rồi chú sẽ hiểu rằng 
khi tôi nói chú khác biệt tôi, tôi không nói đến sự thông minh hơn hay đần độn hơn, 
tốt hơn hay xấu hơn, tôi chỉ nói rằng chú khác tôi”.

Goldmund: “Nếu thế thì đã dễ hiểu. Đằng này anh không chỉ nói tính tình khác 
biệt mà còn nói đến sự khác biệt số mệnh, về cuộc đời của chúng ta. Tại sao số mệnh 
anh lại khác tôi. Anh cũng như tôi theo thiên chúa giáo, anh cũng như tôi quyết tâm 
theo đời nhà tu. Anh cũng như tôi, đều là con của Đức Chúa Cha. Chúng ta cùng mục 
đích tìm hạnh phúc vĩnh viễn. Số mệnh chúng ta cũng như một: Trở về cùng Thượng 
Đế.”
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Narziss: “Đúng lắm, đứng trước tôn giáo ai cũng như ai, nhưng trong đời sống thì 
không như vậy. Kẻ tín đồ được chúa yêu, ngã đầu trên ngực Chúa, kẻ khác phản Chúa 
không cùng một số mệnh với người kia.”

Goldmund: “Anh là người ngụy biện. Luận điệu của anh không làm chúng ta gần 
nhau.”

Narziss: “Không có đường lối nào làm chúng ta đến gần nhau.”

Goldmund: “Sao anh lại nói thế.”

Narziss: “Tôi nói cũng như tôi nghĩ. Chúng ta không thể đến gần nhau như mặt 
trời không thể đến gần mặt trăng. Chúng ta như mặt trời và mặt trăng. Mục đích chúng 
ta không phải đồng hóa người này hay người kia, mục đích của chúng ta là tìm hiểu 
xem người chúng ta như thế nào, rồi mỗi người học cách nhìn và tôn trọng chân tướng 
của nhau: mỗi người chúng ta là cái gì trái ngược nhau và bổ túc cho nhau.” 

Goldmund lấy làm kinh ngạc, cúi đầu lặng thinh buồn thiu. Sau cùng y nói: “Có 
phải vì thế mà anh coi thường ý kiến của tôi chăng?” 

Narziss ngập ngừng một chút rồi mới cất giọng nói rành rọt và đanh thép: “Chính 
vì thế đó. Chú phải tập cho quen đi, tôi chỉ coi trọng có con người chú thôi. Tôi coi 
trọng từng giọng nói của chú từng cử chỉ, từng tiếng cười của chú. Trong người chú 
tôi chỉ coi trọng cái gì là chính yếu và cần thiết. Tại sao chú lại muốn tôi coi trọng ý 
kiến của chú trong khi chú có nhiều điềm ưu tú khác?” 

Goldmund mỉm cười cay đắng: “Biết mà, anh vẫn coi tôi còn trẻ con.”

Narziss không chịu nhượng bộ: “Tôi coi một phần tư tưởng của chú còn con trẻ. 
Lúc nãy tôi đã nói một đứa trẻ con có lương tri không kém gì một nhà bác học. Nhưng 
khi một đứa trẻ con bép xép nói đến khoa học thì nhà bác học không coi ý kiến của nó 
ra gì cả.”

Goldmund vội cãi lại: “Không nói đến khoa học anh cũng vẫn chê cười tôi. Anh 
làm như lòng tin của tôi, tất cả cố gắng học hành tấn tới, ý định vào sống trong nhà tư 
của tôi chỉ là trò trẻ con”.

Narziss nhìn y một cách nghiêm nghị: “Tôi chỉ coi chú quan trọng khi chú là thằng 
Goldmund. Nhưng chú không luôn luôn là thằng cha đó. Ước vọng quý giá nhất của 
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tôi là chú cứ là thằng Goldmund hoàn toàn. Chú không phải là nhà bác học, chú không 
phải là vị thầy tu. Một nhà bác học, một thầy tu chỉ đẽo bằng gỗ tạp rẻ tiền, chú tưởng 
tượng ra tôi cho chú là người kém bác học, kém luận lý, hay không được nhiệt thành 
với tín ngưỡng. Nhưng không phải thế! Chú ít là chú quá đối với tôi”.

Sau bữa chuyện trò ấy, Goldmund trở về nhà bẽn lẽn và thương tổn tự ái, nhưng 
mấy ngày sau y vẫn muốn tiếp tục câu chuyện. Chuyến này, Narziss nói được cho y 
hiểu những điểm dị biệt của hai người, cho y thấy một hình ảnh của y khó mà y chấp 
nhận được.

Narziss đem hết nhiệt tâm ra để biện minh. Anh cảm thấy ngày hôm nay 
Goldmund sẵn lòng nghe anh và chấp nhận lời nói của anh dễ dàng hơn. Anh biết là 
anh đã chinh phục được bạn. Ngây ngất vì sự thành công ấy anh đã nói nhiều hơn anh 
muốn nói, anh để lời nói của mình dẫn dắt mình đi.

“Chú thấy không, chỉ có một điểm là tôi lợi hơn chú. Tôi biết mở to hai con mắt 
còn chú nửa thức nửa ngủ, có khi ngủ hẳn. Tôi gọi là một người tỉnh, người nào hiểu 
mình bằng hết tâm trí, bằng nhược điểm và ưu điểm thầm kín mà lý trí không kiểm 
soát được, người nào biết sử dụng những khả năng ấy. Chú hãy đọc lấy điều ấy, cuộc 
gặp gỡ của chúng ta có ý nghĩa cho dù là như thế, trong người chú, thiên nhiên và ý 
tưởng, thế giới ý thức và thế giới mơ mộng cách xa nhau một trời một vực. Chú đã 
quên mất thời thơ ấu. Quãng đời thơ ấu đó từ đáy thẳm tâm hồn muốn trở lại chiếm 
đoạt chú. Nó sẽ làm cho chú khốn khổ cho đến khi chú chịu nghe lời kêu gọi của nó. 
Như tôi đã nói, tôi thức tỉnh hơn chú nhiều. Tôi vượt khỏi chú đến hang trăm dặm vì 
thế tôi có thể giúp ích cho chú. Còn những điểm khác thì chí hơn tôi hẳn không thể
chối được. Đúng hơn chú sẽ vượt tôi khi nào chú tìm thấy bản chất chân thật của chú”.

Goldmund nghe nói lấy làm ngạc nhiên, nhưng nói đến câu: “chú đã quên tuổi thơ 
ấu”, y giật mình như bị trúng mũi tên, Narziss không nhận thấy vì theo như thói quen, 
lúc nói anh đưa mắt cuống hay nhìn thẳng trước mặt, hình như làm thế anh dễ tìm ra 
câu nói. Anh không nhận thấy mặt Goldmund bất thần rối loạn rồi xám ngắt:

“Hơn anh à!” Y chỉ lắp bắp để nói cho có nói. Nét mặt y đanh lại.

“Đúng thế, những người như chú, những người có tình cảm bén nhạy, có tâm hồn, 
những nhà thơ, những người mà có cuộc đời chỉ là tình ái, những người ấy thường 
luôn luôn hơn chúng tôi, trong người chúng tôi chỉ có trí khôn là hơn trội. Các anh, 
các anh thuộc về giống mẹ. Các anh sống đầy đủ, chúng tôi sống trừu tượng. Các anh 
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hưởng cuộc đời đầy đủ, với vị ngọt trái cây, với vườn tình êm ái, với nghệ thuật cao 
siêu. Các anh đặt chân trên cõi đất, chúng tôi sống trong trừu tượng, chúng tôi có thể
nghẹt hơi trong hư không. Chú là nghệ sĩ, tôi là nhà tư tưởng. Chú ngủ trên trái tim 
người mẹ, tôi thức tỉnh trong bãi hoang. Tôi có mặt trời soi sáng cho tôi, còn ánh trăng 
sao dành riêng cho chú. Đêm ngủ chú mơ màng đến con gái, tôi chỉ mơ màng đến học 
trò.”

Goldmund mở to hai mắt, y nghe Narziss nói một cách say sưa như mình lại say 
mê lời nói của mình. Hơn một lời nói ấy đã đâm vào người y như một lưỡi kiếm. 
Những câu cuối cùng làm y tái mặt, ngồi nhắm mắt lại. Narziss trông thấy lấy làm lo 
ngại, hỏi lại y thì y trả lời với giọng hết tinh thần:

“Đã có một lần tôi ngã quỵ trước mặt anh, không ngăn cản được mình khóc òa, 
anh nhớ không? Không thể xảy ra lần thứ hai. Tôi không cho phép tôi như thế, tôi 
cũng không tha thứ cho anh đâu. Thôi anh đi chỗ khác đi, để mình tôi ở đây. Anh đã 
nói những lời ghê gớm”.

Narziss rất cảm động. Anh đã để cho lời nói của anh lôi cuốn anh đi. Anh có cảm 
tưởng là anh nói hơn lúc bình thường. Bây giờ anh phải kinh ngạc rằng một vài câu 
nói của anh đã khích động bạn anh đúng vào nhược điểm, để bạn một mình thì không 
đành nên anh ngần ngừ vài giây. Trán Goldmund nhăn lại, như thế có nghĩa là y đã cả
quyết, anh lui lủi bước ra để bạn ở lại một mình với sự cô đơn rất cần cho y.

Lần nay sự kích thích mạnh mẽ không tan thành nước mắt. Biết chắc mình bị một 
vết thương nặng không lành được, như bạn đã đâm y một nhát dao giữa ngực, y dừng 
lại thở hổn hển, tim thắt lại như chết được, mặt trắng bạch như tờ giấy, hai tay không 
còn cảm giác gì nữa. Y lại đau đớn như lần trước, mạnh mẽ hơn vài phần. Y lại thấy 
nghẹn thở, thấy phải đối diện với một cảnh tượng hãi hùng, một cái gì không thể chịu 
đựng nổi. Nhưng lần này nước mắt không đến giải cứu cho y, giúp cho y vượt qua cơn 
thử thách. Trời đất ơi! Cái gì vậy? Người ta đã cắt cổ y à? Đã giết y à? Người ta đã nói 
những câu nào độc ác thế?

Y thở hổn hển. Như một người trúng độc, y cần phải tống khứ ngay chất độc đã 
ngấm sâu vào người. Y nhoai đi như người bơi, ra khỏi phòng, y như người không 
hồn, chạy vào những chỗ yên lặng nhất, vắng người nhất trong tu viện qua những lối 
đi, những cầu thang, ra ngoài trời ra chỗ khoáng đãng. Y đến một chỗ khuất nẻo nhất 
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trong tu viện; trên những luống cỏ xanh, mặt trời sáng chói lọi chiếu qua bầu không 
khí thoảng hương thơm ngọt ngào bông hồng.

Narziss không ngờ mình đã làm cái gì mình định làm từ lâu. Anh đã gọi đúng tên 
con quỷ vẫn ốp hồn bạn anh; anh đã đương đầu với nó. Một câu nói nào đó đã đụng 
đến bí mật làm cho nó chồm lên, gây ra sự đau đớn mãnh liệt. Anh đi quanh tu viện 
tìm bạn rất lâu mà không thấy.

Goldmund đứng dưới một cái cửa cuốn thông từ chỗ dạo mát đến mảnh vườn nhỏ. 
Trên mỗi chiếc cột chống đỡ nóc hình vòng cung, đều chạm ba cái đầu thú vật, đầu 
chó hay đầu chó sói bằng đá, hai con mắt tròn xoe nhìn xuống. Nọc độc đục khoét y 
rất đau đớn để tìm lối ngoi ra ánh sáng một cách vô vọng. Như cái máy, y nhìn lên thì 
thấy ba con vật xâm nhập vào người y, vào ruột gan y, cất tiếng sủa vang, đưa hai con 
mắt dữ tợn.

“Ta chết đây!” Y thấy sợ hãi vô cùng. Ngay sau đấy, y run lên vì lo lắng, tự nhủ
“Thôi ta mất trí rồi, ba cái miệng con vật cắn nuốt ta.”

Y run rẩy ngã xuống chân cột. Sự đau đớn đã tới cùng cực, nó mạnh bạo quá sức. 
Chung quanh y mọi vật đều quay cuồng, y ngất đi chết giấc, mặt úp xuống đất, phút 
giải thoát không biết gì nữa đang mong đợi đã đến.

Ngày hôm ấy không mang lại cho viện trưởng chút gì vui vẻ. Lại một lần nữa, hai 
thầy tu già vì chuyện thù hiềm cũ, kéo nhau lên phòng ông, họ lè nhè đổ lỗi cho nhau, 
cãi nhau om sòm vì những chuyện phù phiếm. Ông nghe hai người nói – lâu quá –
quở mắng họ nhưng vô hiệu, sau cùng ông tống ra, cho người lãnh một hình phạt 
nặng. Ông lấy làm buồn rằng tất cả những chuyện ấy chỉ là mất công vô ích. Ông mệt 
mỏi đi vào nhà nguyện cầu kinh nhưng không tìm được chút an ủi. Chợt ngửi thấy 
mùi hoa hồng thoang thoảng, ông trở ra lối dạo mát cho thoáng khí trong chốc lát. 
Ông trông thấy trò Goldmund nằm sóng sượt bất tỉnh nhân sự trên thềm. Ông sờ y 
dậy, kinh ngạc vì sắc tái nhợt của khuôn mặt bình thường đẹp đẽ trẻ trung là thế. Ngày 
hôm nay thật là xui xẻo: lại chuyện này nữa! Ông muốn vực người thanh niên lên 
nhưng không đủ sức mang gánh nặng ấy. Ông thở dài sườn sượt, đi gọi hai người tu sĩ 
trẻ đến khiêng đi và cho gọi cha Anselme, vị tu sĩ làm thày lang. Đồng thời cũng gọi 
Narziss đến. Anh này được thông báo mau lẹ và đến ngay lập tức.

“Anh đã biết rồi à?” Ông hỏi.
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“Thưa có phải chuyện Goldmund không? Vâng, con biết rồi. Con vừa được biết y 
đau hay gặp tai nạn và người mới vực y về.”

“Phải, tôi thấy y nằm sóng sượt ngoài kia. Y có việc gì đâu mà ra ngoài ấy làm gì. 
Không phải là tai nạn; y bất tỉnh nhân sự. Cha không muốn có những chuyện như thế. 
Hình như con cũng biết vụ này hay ít ra con cũng biết chút gì. Nó chơi thân với con 
lắm phải không? Vì vậy cha cho gọi con đến.”

Narziss vẫn như mọi khi, tự chủ hành vi ngôn ngữ, anh nói qua về chuyện bàn 
luận với Goldmund. Goldmund đã tỏ ra lanh lợi khi nghe lời anh nói. Viện trưởng gật 
đầu, hơi tỏ vẻ bất bình.

“Những chuyện ấy kỳ dị thật.” Ông nói, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Những điều con nói 
với nó có thể coi là sự can thiệp vào đời sống nội tâm của người khác; như thế là con 
đã đóng vai chỉ đạo lương tâm nó. Con chưa được phép làm thế. Tại sao con lại có 
giọng khuyên răn một người học trò khi nói đến những vấn đề chỉ thuộc quyền của vị
giám đốc của nó? Con thấy không, hậu quả tai hại là như thế đó!”

“Hậu quả, thưa cha, chúng ta chưa thể biết được, Narziss nói một giọng bình tĩnh 
và chắc chắn. Y phản ứng mạnh mẽ quá làm con lo ngại thật, nhưng con tin rằng lời 
nói của con sẽ có ảnh hưởng tốt cho y.”

“Sau này sẽ biết. Lúc này không nói đến vội. Tại sao con lại nói những chuyện ấy 
với nó?”

“Hẳn cha cũng biết, hắn là bạn con. Con yêu mến nó đặc biệt và con tưởng con 
biết rõ tâm hồn hắn. Cha dạy rằng con có hành động như người hướng đạo lương tâm; 
nhưng con không hề lạm dụng quyền của giáo, hội. Con chỉ cho rằng con hiểu biết 
hơn chính hắn tự hiểu.”

Viện trưởng nhún vai.

“Tôi biết điều đó là khiếu riêng của anh. Hy vọng rằng anh không gây ra tai họa 
gì. Goldmund có bệnh gì không? Tôi muốn nói người nó yếu nhược không? Có ăn 
ngủ được không? Nó đau thế nào?”

“Không, cho đến ngày nay sức khỏe tốt lắm.”

“Thế còn cái khác?”
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“Tinh thần nó đau ốm, cái đó thì chắc. Chắc cha cũng biết nó đến tuổi phải chống 
lại bản năng tình dục.”

“Cha biết. Nó mười bẩy tuổi rồi.”

“Mười tám.”

“Mười tám thật. Như thế là muộn. Nhưng đó là việc thường ai cũng phải qua thời 
kỳ khó khăn ấy. Người ta không thể cho rằng nó đau đớn tinh thần.”

“Thưa cha không phải chỉ có thế. Trước kia linh hồn hắn đã đau khổ từ lâu. Bởi 
vậy cho nên đối với hắn cuộc tranh chấp này nguy hiểm hơn với người khác. Hắn đau 
khổ vì quên mất một phần quá khứ của hắn.”

“Thế hả? Phần nào?”

“Thân mẫu hắn và tất cả cái liên hệ đến người mẹ. Chính con cũng không biết gì 
cả, con chỉ biết rằng căn bệnh ở đó. Goldmund nói rằng không biết gì về mẹ, chỉ biết 
lơ mơ rằng mẹ chết sớm. Nhưng hắn tỏ vẻ xấu hổ về mẹ. Tuy nhiên hắn nhận được 
nhiều điểm ưu tú của mẹ. Cha y không đủ tư cách để sinh ra người con đĩnh ngộ
phong nhã và nhiều phú tính như thế. Những điều đó không phải ai nói ra mà con biết, 
con chỉ theo một vài vết tích mà luận ra thôi.”

Mới đầu viện trưởng cười thầm khi nghe anh nói ý kiến ấy – ông cho là ý kiến của 
người bạch diện thư sinh kiêu ngạo – việc này quả là rầy rà làm ông mệt trí; nhưng 
sau ông bắt đầu suy nghĩ. Ông nhớ lại cha của Goldmund, một người lạnh lùng hơi ra 
vẻ kiêu kỳ. Ông ta nói rằng vợ ông ta đã bôi nhọ ông ta rồi bỏ đi. Ông ta cố gắng làm 
cho người con quên hết kỷ niệm về mẹ, quên hết những tật xấu mẹ có thể truyền lại 
cho con. Ông ta đã thành công và đứa con sẵn sang dâng mình cho Chúa để chuộc tội 
cho mẹ.

Chưa bao giờ viện trưởng bất mãn với Narziss như ngày hôm nay. Tuy nhiên anh 
chàng mơ mộng hão huyền này đã đoán đúng, anh ta có vẻ như biết rõ Goldmund.

Sau cùng, khi ông hỏi anh về chuyện ngày hôm ấy thì anh nói rằng:

“Con không nghĩ đến việc Goldmund bị khích động mạnh ngày hôm nay. Con nói 
cho y biết rằng y không hiểu rõ chân tướng của y, y đã quên thời kỳ thơ ấu và mẹ y. 
Chắc có một câu nói nào đó đã xúc động y và thấu đến những chỗ tối tăm trong tâm 
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hồn y mà lâu nay con vẫn tìm hiểu. Người y đờ đẫn ra, y nhìn con như không nhận ra 
con nữa, y cũng không nhận ra y nữa. Đã nhiều lần con bảo cho y biết y chỉ ngủ chứ
không tỉnh. Bây giờ thì y tỉnh rồi, con không nghi ngờ gì nữa.”

Ông bảo anh đi ra mà không khiển trách gì anh cả, nhưng cấm anh đến thăm 
Goldmund trong lúc này.

Trong khi ấy cha Anselme đã đặt người thanh niên bất tỉnh nhân sự vào giường và 
ngồi gần y. Ông không định dùng phương thuốc mạnh để làm y hồi tỉnh. Khuôn mặt 
nhăn nheo của ông già cúi xuống nhìn chàng thanh niên một cách hiền từ. Ông bắt đầu 
xem mạch và nghe tim đập rồi tự nhủ: “Chắc chắn là thằng bé này đã nuốt cái gì đây, 
ăn nhiều me chua hay cái gì độc; cái này ai cũng biết”. Ông không thể coi lưỡi y được. 
Ông rất yêu mến Goldmund nhưng y còn non dại quá ông không thể coi là bạn ông 
được. “Thế là bây giờ nó bị rồi. Hẳn là Narziss có dính dáng đến chuyện xấu xa này. 
Nhưng tại sao thằng bé mơn mởn mắt còn trong sang này, thằng bé sống gần với thiên 
nhiên này lại cần phải kết thân với thằng cha bác học kiêu căng, thằng thầy văn phạm 
hợm hĩnh, coi tiếng Hy Lạp của mình quan trọng hơn hết mọi thứ khác trên đời!”

Một lát sau cửa mở, viện trưởng cào, cha Anselme vẫn ngồi đấy, hai mắt dán 
xuống khuôn mặt người con trai bất tỉnh nhân sự. Chà! Khuôn mặt trẻ trung không 
bợn chút hiểm ác! Cha chỉ biết ngồi cạnh nó, muốn cứu giúp nó, chắc không thể làm 
gì được rồi. Chắc hẳn mới đau bụng; thế thì cho uống rượu nho nóng hay là đại hoàng. 
Nhưng càng nhìn kỹ khuôn mặt co rúm, xanh mét, càng sinh nghi, ông nghĩ đến cái gì 
khác tồi tệ hơn. Ông có kinh nghiệm, trong đời ông, đã hơn một lần ông trông thấy 
những người bị ma ám. Ông ngập ngừng không dám nói ra dù chỉ nói riêng mình 
nghe. Ông đợi, vẫn chú ý coi. Bỗng ông nổi giận nếu đứa trẻ này không bị bùa yểm thì 
chả cần phải tìm thủ phạm ở đâu xa. Thằng đó hãy liệu hồn!

Viện trưởng đến gần, nhìn người bệnh, sẽ vén mi mắt lên.

“Có thể làm cho nó tỉnh dậy không?” viện trưởng hỏi.

“Tôi muốn đợi nữa. Trái tim không sao. Không nên để cho ai lại gần.”

“Có nguy hiểm không?”

“Tôi tưởng không sao. Không có một vết thương nào. Không có dấu vết bị đánh 
hay bị té. Nó chỉ ngất đi thôi. Có lẽ nó đau bụng. Đau quá làm cho người ta chết giấc. 
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Nếu bị ngộ độc thì phải nóng sốt. Không sao, rồi nó sẽ tỉnh, không nguy hiểm đến tính 
mệnh.”

“Có thể vì đau đớn tinh thần không?”

“Tôi cũng không muốn loại bỏ ức thuyết ấy. Ta không biết gì cả. Có lẽ tại nó sợ
quá. Nó có nhận được tin ai chết không? Có cãi cọ với ai, bị ai nhục mạ không? Nếu 
có thì dễ hiểu lắm.”

“Chúng ta không biết gì cả. Thôi cứ giữ đừng cho ai đến gần nó. Xin cha ngồi với 
nó cho đến lúc nó tỉnh. Nếu có gì xin gọi tôi, đêm cũng gọi.”

Trước khi trở ra, vị viện trưởng già còn cúi xuống nhìn y một lần nữa. Ông nghĩ 
đến người cha và ngày ông ta dẫn đứa con đĩnh ngộ vui vẻ này đến. Ai cũng lại chơi 
với nó. Chính ông cũng thích đến thăm nó. Nhưng Narziss có lý về một điểm: đứa con 
trai này không có vẻ gì của bố! Trời ơi! Chỗ nào cũng có sự phiền lụy! Người ta 
chẳng được mấy lúc êm thắm! Ông đã chểnh mảng điều gì đối với đứa trẻ này chăng? 
Đứa trẻ có người cha rửa tội xứng đáng không? Narziss hiểu biết nó hơn hết mọi 
người trong nhà tu này, như thế có là chuyện thường không? Narziss còn là giáo sinh, 
chưa được là thày dòng, thày cả, tư tưởng và ý kiến dù có hơn người vẫn có cái gì khó 
chịu, gần như đáng ghét, Narziss có thể giúp hắn được không. Hay là chính Narziss 
cũng đã bị hướng dẫn sai đường? Có trời biết. Còn có gì ẩn náu sau cái mặt nạ hiền 
lành dễ bảo ấy? Hai người thanh niên này sẽ trở nên người thế nào, ông cũng có một 
phần trách niệm trên lương tâm!

Khi Goldmund tỉnh lại, người y ủ dột. Đầu óc trống rỗng, choáng váng. Y nằm 
trên giường nhưng không biết mình ở đâu. Y không hỏi cho biết vì y cũng không cần 
biết. Trước y ở đâu? Y ở đâu đến? Ở xứ lạ nào? Do cuộc phiêu lưu nào y đến đây? Y 
đã đi xa, xa lắm, y đã trông thấy những điều kỳ lạ, lộng lẫy, mà cũng kinh khủng 
không thể quên được - ấy thế mà y đã quên được. Ở đâu vậy? Cái gì đã hiện ra trước 
mặt y, lớn lao, tuyệt diệu, và đau thương đến thế, nhưng rồi lại biến mất?

Y nghe ngóng tận đáy tâm hồn y, chỗ đã khai mở cái gì, đã xảy ra cái gì – Cái gì 
vậy? Những hình ảnh mơ hồ từ trí nhớ hiện ra thành từng bối bòng bong. Y trông thấy 
nhiều đầu chó, ba cái đầu chó, y hít mùi hoa hồng. Trời ơi! Người y đau đớn quá! Y 
nhắm mắt lại. Trời! Y đã đau đớn kinh khủng, Y lại ngủ thiếp đi.
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Y lại tỉnh, giữa lúc ảo ảnh cơn mơ tan biến không thể giữ lại được, y lại nắm được 
nó và rùng mình, người y run lên vì một cảm giác khoái lạc đau đớn. Y trông thấy; y 
như người thầy bói. Y trông thấy “bà”. Bà người cao, lộng lẫy, miệng nở như hoa, mớ
tóc óng ả. Y trông thấy mẹ. Đồng thời y tưởng như nghe tiếng mẹ nói “con đã quên 
tuổi thơ của con!” Tiếng nói đó là tiếng nói nào? Y nghĩ ngợi và nhận ra. Đó là tiếng 
nói của Narziss! Trong chớp mắt, qua cái chớp làm tối mặt mũi, y nhớ lại hết: y nhớ
lại, y đã ý thức được. Mẹ ơi, mẹ ơi! Cái gì đổ nát một đống cao như núi, cái gì quên đi 
như bể thẳm, tất cả đều tan biến. Hai mắt sáng ngời vẻ nhìn trang trọng của người mà 
y yêu mến khôn tả, của người đã mất, bây giờ lại đặt lên người y.

Cha Anselme ngủ trong chiếc ghế bành gần giường chợt tỉnh. Ông nghe y cựa 
mình, y thở. Ông cẩn thận đứng dậy.

“Có ai đấy không?” Goldmund hỏi.

“Cha đây. Cứ yên tâm. Để cha thắp đèn.”

“Con có bệnh gì không?”

“Con đã ngất đi. Đưa ta đây coi. Để cha bắt mạch. Con thấy trong người thế nào?”

“Con không sao. Cám ơn cha Anselme. Cha tử tế quá. Con không đau nữa. Chỉ
còn mệt mỏi thôi.”

“Dĩ nhiên là phải mệt. Thôi ngủ đi. À hãy uống một chút rượu cho nóng, đã hâm 
nóng rồi. Để cha cùng uống với con. Nào, mừng cho tình thân hữu của cha với con!”

Ông đã cẩn thận để một bình rượu nho vào trong nước nóng.

“Vậy là cả hai cùng ngủ được một lát”, viên y sĩ vừa nói vừa cười. “Chắc con sẽ
nghĩ, trông nom người bệnh như cha thật hiếm có, ngồi đây mà ngủ đi lúc nào không 
biết! Ồ! Chúng ta chỉ là người mà. Thôi, bây giờ con uống một chút tiên tửu này xem, 
còn gì bằng đêm ngồi uống vụng rượu. Nào cạn chén!”

Goldmund cười, cụng ly và uống. Rượu nho nóng lấy hương quế và cẩm chướng 
pha thật ngọt. Chưa bao giờ y được uống thứ rượu như thế. Y nhớ lại đã có lần y ốm. 
Lần ấy Narziss săn sóc y. Lần này cha Anselme đối đãi với y rất tử tế. Y lấy làm sung 
sướng. Nằm dưới ánh sang ngọn đèn con, uống một chút rượu ngọt nóng với vị tu sĩ 
già thật là thú vị và buồn cười.
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“Con có đau bụng không?”

“Không.”

“Này con, cha cứ tưởng con đau bụng. Vậy ra không. Đưa lưỡi coi? Được rồi, tốt 
lắm, cha già Anselme của con lại không hiểu gì hết trọi. Mai con cứ nằm yên đây, cha 
sẽ trở lại khám nghiệm. Uống hết rượu chưa? Được rồi. Uống rượu này tốt lắm. Để
cha xem còn chút nào không. À còn độ lưng chén, chúng mình lại chia nhau nốt. Con 
làm cha hết hồn! Ai lại trông con nằm sóng sượt như người chết. Thế con không đau 
bụng thật à?”

Hai người cùng cười rồi chia đều chỗ rượu còn lại. Cha Anselme pha trò luôn 
miệng, hai mắt Goldmund trở lại trong sáng, y nhìn cha ra vẻ thích thú và biết ơn. Sau 
đấy ông thầy tu già trở về giường ngủ.

Goldmund thức một lần nữa. Dần dần bao nhiêu hình ảnh từ đáy tâm hồn lại hiện 
lên: những lời nói của bạn y lại sáng rực lên như lửa. Một lần nữa người đàn bà lộng 
lẫy tóc vàng, mẹ y, lại hiện lên trong trí. Hình ảnh ấy đi qua tâm hồn y mạnh mẽ như 
một cơn gió nồng, một cơn gió đem lại sinh lực và tình yêu có sức khích động cao hơn 
hết. Mẹ! Không biết làm sao y lại có thể quên mẹ lâu thế?


