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Tại một cơ quan… nhưng có lẽ chẳng nên nói rõ là cơ quan nào.
Trong cuộc đời này, không có gì đáng buồn hơn cho bằng những cơ
quan, những đồn lính, những văn phòng, và nói tóm lại, bất cứ loại nào
thuộc công sở chính quyền. Thời nay, người ta thường hay có ý nghĩ
rằng cá nhân họ dễ dàng bị xã hội sỉ nhục. Tôi được nghe kể, cách đây
không lâu, có một viên thanh tra cảnh sát tại một tỉnh nào đó tôi không
nhớ rõ, đã gửi một tờ kiến nghị lên chính quyền, phàn nàn rằng tất cả các
sắc luật của nhà nước đều bị coi thường và ngay cả cái tên thánh của anh
ta cũng bị nói đến một cách khinh thị. Để chứng minh, anh ta đính kèm
theo lá đơn một số rất nhiều bản sao của một tác phẩm lãng mạn nào đó,
trong ấy, cứ mỗi mười trang lại thấy trình bày ra một cách tình cờ, nhân
dáng của một viên thanh tra cảnh sát trong tình trạng say khướt.
Vì vậy, để tránh đi tất cả mọi hiểu lầm đáng tiếc, chúng ta nên đặt tên
cho cái tòa nhà mà chúng ta đang nói tới là “một cơ quan nào đó” thì
hơn.
Và, như thế, trong “một cơ quan nào đó” có viên công chức, một
con người chẳng có gì đáng để cho kẻ khác chú ý đến. Anh ta dáng
người hơi thấp, mặt có chút rỗ hoa, tóc hung hung đỏ, đôi mắt lờ đờ, trên
đỉnh đầu bị hói khoảnh nhỏ, hai bên má có những vết nhăn và một làn da
tai tái, kết quả của khí hậu cái xứ St. Pétersbourg này chứ chẳng phải do
lỗi lầm của bất cứ ai.
Về chức vị, (bởi với chúng ta, chức vị của một người là điều hàng
đầu cần phải được nói đến), anh ta được gọi là hội viên vĩnh viễn của hội
đồng thành phố, cấp bậc thứ chín trong số 14 cấp mà Cơ Quan Dân Sự
của xứ sở chúng ta đã phân định; loại người, như ai cũng biết, đã bị chế
nhạo và khinh bỉ bởi một số các nhà văn có thói quen đáng ca ngợi là ưa
thích tấn công những ai không thể tự chống trả trở lại.
Viên công chức này mang cái họ là Bashmachkin. Chính từ cái họ đã
nói lên điều rằng ngày xưa nó được xuất phát từ chữ “bashmak” trong
tiếng Nga, có nghĩa là “giày”. Nhưng đến một lúc nào đó, và dưới
những hoàn cảnh nào đó, từ “bashmak” biến thành “Baskmachkin” thì
thật chẳng ai có thể biết rõ. Cha anh ta, ông nội anh ta, và ngay cả người
em rể, cũng như tất cả những người mang giày ống trong gia đình
Bashmachkin đều thường thay đế mới hai hay ba lần trong một năm.

Tên cúng cơm của anh ta là Akaky Akakyevich. Độc giả có thể nghĩ
đó là cái tên có hơi chút kỳ dị, nhưng tôi xin bảo đảm cho anh ta rằng
điều ấy không chút nào được trù tính trước, mà nó chỉ xảy ra một cách
rất bình thường, bởi vì không còn tên nào khác để đặt cho anh ta. Sự việc
được chứng minh như sau:
Nếu tôi nhớ không lầm thì Akaky Akakievich chào đời đêm 23 tháng
3. Mẹ anh ta, vợ của một viên công chức và là một người phụ nữ hoàn
hảo trên nhiều phương diện, đảm nhận tất cả mọi sự trong việc đặt tên
thánh cho đứa nhỏ. Lúc ấy bà vẫn còn nằm trên giường sanh, nhìn ra
ngoài cửa. Phía bên phải bà hiện diện hai nhân vật: ông cha đỡ đầu tên
Ivan Ivanovich Yeroshkin, một con người rất đáng trọng, trưởng phòng
thư ký ở Tòa Án, và bà mẹ đỡ đầu, Arina Semyonovna Byelobrúsh- kina,
vợ của một viên thanh tra cảnh sát quận, cũng là một phụ nữ đáng trọng.
Bà mẹ được đề nghị ba cái tên để chọn: Mokkia, Sossia, và
Khozdazat, (tên cuối cùng được gợi ý từ tên của vị thánh tử đạo
Khozdazat.)
“Chúa ơi!” bà mẹ nghĩ, “toàn là những cái tên kỳ dị!”
Để làm bà hài lòng, họ đưa ngọn nến sang trang kế tiếp, và lần nữa
ba cái tên khác không mấy phổ thông lại được gợi ra, Trifily, Dula và
Varakhassy.
“Chán quá! Thật là phiền!”, người mẹ tội nghiệp kêu lên, “Đó là
những cái tên quái đản tôi chưa từng được nghe từ trước! Varadat hay
Varukh đã đủ tồi rồi, lại còn Trifily và Varakhasy nữa chứ!”
Một trang khác lại được lật ra trên hai cái tên mới: Pavsikakhy và
Vakhtissy.
“Thôi”, người mẹ nói, “âu cũng là số phận của thằng bé này. Cha
nó tên Akaky, cứ hãy gọi nó là Akaky luôn vậy.”
Và đó là lý do tại sao mà anh ta được mang cái tên Akaky
Akakievich kể từ đây. Trong khi làm lễ đặt tên thánh, đứa bé khóc ré lên,
mặt nhăn nhó, như thể nó đang nhìn thấy trước mắt cái hậu vận là một
viên thư ký tầm thường về sau trong cuộc đời.
Nhưng dù gì thì cũng đã là chuyện xảy ra trong quá khứ. Tôi phải dài
dòng như thế để độc giả có thể hiểu tại sao anh ta không được đặt cho
một cái tên nào khác.
Không ai nhớ rõ Akaky Akakievich đến làm việc trong cơ quan từ
lúc nào và ai là người đã nhận anh ta vào đó. Trong những năm này, dù
với biết bao vị giám đốc hay những nhân viên cao cấp luân phiên thay
đổi, anh ta vẫn cứ lưu lại nơi chỗ cũ, chính ngay vị trí cũ, không xê dịch
mảy may khỏi công việc cũ, hoàn thành những bổn phận như cũ, nghĩa là
sao chép lại tất cả những văn kiện nào cấp trên đưa ra, tuồng như thể anh
ta được sinh ra chỉ để làm cái nghề thư ký đánh máy, mặc đồng phục,
trên đỉnh đầu có một mảng hói.

Tại cơ quan, anh ta chẳng được ai tôn trọng. Người gác cổng không
buồn nhích mông khỏi ghế hay tỏ ra lưu ý đến sự hiện diện của anh ta,
như thể anh ta chỉ là một con ruồi bay qua phòng đợi. Các vị xếp đối xử
với anh ta bằng thái độ cách biệt rất trịch thượng. Viên phụ tá giám đốc
thường ném các văn kiện trước mặt anh ta mà chẳng buồn nói “Làm ơn
chép giùm”, hay “Bản này rất thú vị, một trường hợp đặc biệt”, hoặc tỏ
ra vài điệu bộ vui vẻ, như điều thường xảy ra trong các văn phòng đàng
hoàng khác. Và anh ta cầm lấy bản văn, chú mục vào trang giấy mà
chẳng cần biết ai là người đã đưa nó, hoặc giả người kia có quyền để đặt
nó lên bàn hay không. Anh ta chỉ cầm lấy, lập tức sao chép lại.
Những thư ký trẻ thường hay chế giễu anh ta tới tận cùng. Họ không
ngại ngần kể ra ngay trước mặt anh ta những câu chuyện do tự họ bịa ra,
bảo rằng bà chủ nhà trọ của anh ta, một phụ nữ đã 70 tuổi, từng có lần
đánh đập anh ta; hoặc họ hỏi bao giờ thì anh ta cưới bà ấy làm vợ. Họ
cũng ném cả những tờ giấy vụn lên đầu anh ta và gọi đó là những hạt
tuyết trắng. Akaky Akakievich không hề đáp trả tiếng nào trước những
trò đùa như thế, như tuồng những kẻ dày vò kia không có mặt ở đó. Điều
ấy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến công việc anh ta đang làm. Giữa
những lời trêu chọc quái ác, Akaky chưa từng chép sai một lỗi nhỏ. Chỉ
đến khi nào trò đùa trở nên quá đáng, hoặc có ai đó thúc tay vào người
anh ta, làm trở ngại cho công việc, lúc đó anh ta sẽ nói: “Xin để tôi yên!
Tại sao các anh lại sỉ nhục tôi?”
Một cái gì thật cảm động biểu tỏ trong lời lẽ và giọng nói anh ta đến
nỗi có một viên thư ký trẻ mới vào làm việc, kẻ vẫn thường bắt chước
những người khác trêu chọc Akaky Akakievich, đột nhiên ngừng lại, như
thể trái tim đang bị nhói.
Từ đó trở đi, thái độ viên thư ký này thay đổi hẳn, và tự dưng lại biến
thành một con người hoàn toàn khác. Dường như có một sức mạnh vô
hình tách rời chàng nhân viên trẻ kia khỏi các đồng nghiệp mà thoạt đầu
chàng vẫn nghĩ rằng họ đều là những kẻ đàng hoàng và có giáo dục. Rất
lâu sau đó, trong những lúc vui thú nhất, bóng dáng viên công chức
nghèo bé nhỏ, cái đầu có một mảng hói bỗng hiện ra trước mắt chàng với
lời nài khẩn: “Xin để cho tôi yên! Tại sao các anh sỉ nhục tôi?” và trong
những lời tha thiết ấy, chàng tưởng như đang nghe thêm những lời khác
nữa: “Tôi là người anh em của các anh mà!”
Thế là chàng tuổi trẻ đáng thương gục mặt mình trong hai bàn tay.
Rồi, rất nhiều lần sau đó trong đời, chàng đâm rùng mình khi chợt nhận
thức được trong bản chất của con người đã cưu mang rất nhiều thú tính
tàn nhẫn, ẩn nấp bên dưới cái bề mặt đẹp đẽ, văn minh, lịch sự; và lạy
Chúa, ngay cả trong những kẻ đã được liệt vào hàng đáng kính nữa.
Thật khó tìm thấy người nào say mê công việc như Akaky
Akakievich. Nếu nói rằng chỉ sốt sắng thôi thì không đủ; không, anh ta
yêu công việc của mình. Thế đó, trên những bản văn sao chép, với cái

nhìn rất toại ý, Akaky Akakievich tựa hồ như đang tìm ra cho chính
mình một thế giới đầy thích thú. Khi gặp những lá thư đặc biệt, anh ta rất
hoan hỉ; chắc lưỡi, trề môi, cái hàm vặn qua vặn lại, cơ hồ từng chữ đang
viết có thể được đọc rõ trên mặt anh ta.
Nếu như có sự tưởng thưởng nào theo lòng nhiệt tâm với công việc
mà Akaky Akakyevich đạt được thì chỉ là nỗi kinh ngạc trong chính con
người anh ta khi đột nhiên ý thức rằng mình đang là một hội viên của
Hội Đồng Dân Sự. Ngoài ra, một cái khuy tròn bằng thép được các đồng
nghiệp đùa cợt cài trên lỗ áo anh ta, thêm một chứng bệnh trĩ, là tất cả
những gì còn lại anh ta được nhận.
Tuy nhiên, không thể nói rằng tất cả mọi người đều coi thường
Akaky Akakievich. Thật vậy, một vị giám đốc có lòng tốt muốn ban
thưởng cho sự làm việc lâu năm của Aakaky Akakievich đã đưa ra một
văn kiện quan trọng hơn các bản vẫn sao chép hằng ngày, bảo anh ta
phải soạn ra một bản báo cáo về một tài liệu đã hoàn tất của một cơ quan
khác. Tất cả việc Akaky Akakievich phải làm là sửa lại cái đề mục và
đổi vài động từ từ nhân vật thứ nhất sang nhân vật thứ ba trong tài liệu
ấy. Tuy nhiên, với Akaky Akakievich, điều thực hiện này thật khó đến
toát mồ hôi trán và cuối cùng anh ta phải thú nhận:
“Không, tôi không thể làm được. Ông nên đưa cho tôi một văn kiện
khác để sao chép thì hơn.”
Từ đó trở đi, họ đành để Akaky Akakievich làm công việc sao chép
mà thôi. Và cũng thế, ngoại trừ các văn kiện, chẳng có gì trên đời quan
trọng đối với anh ta cả.
Về trang phục, Akaky Akakievich chẳng hề tỏ ra quan tâm đến. Bộ
đồng phục thì không còn là màu xanh mà đã chuyển sang màu cháo lòng
xám xịt. Cổ áo chật và ngắn đến nỗi cái cổ của Akaky Akakievich dù
không dài chút nào thì vẫn như đang lòi ra hằng dặm, giống như cổ của
những con mèo bằng nhựa với cái đầu đu đưa qua lại mà các người ngoại
quốc vẫn thường đem đi bán dạo trong nước Nga. Trên bộ đồng phục lúc
nào cũng thấy dính hoặc một cọng rơm hay một sợi chỉ. Ngoài ra, Akaky
Akakievich có một cố tật đặc biệt là thích đi qua cửa sổ những tòa nhà
cao ngay đúng vào lúc mà những thứ rác rưới được ném xuống đường; vì
thế, thường xuyên trên nón anh ta vẫn thấy có một chút vỏ dưa hay vật gì
tương tự.
Trước nay, Akaky Akakievich chẳng hề mảy may chú ý đến những
việc xảy ra trên đường phố, điều hoàn toàn khác hẳn với các gã trẻ tuổi
làm cùng sở luôn luôn có cái nhìn chòng chọc vào bất cứ ai. (Với những
gã này, ngay cả những người đang đi bên lề đường đối diện với một cái
giây quần bị tuột thì vẫn là mục tiêu cho những cái cười nhạo báng hiểm
độc của họ). Nhìn đến thứ gì, Akaky Akakievich vẫn chỉ thấy trước mắt

là những dòng chữ, rõ ràng đều đặn; vì vậy, khi bất thần có một con ngựa
từ đâu đó hiện ra, đặt đầu nó lên vai anh ta và hỉnh mũi thở nhẹ vào má
anh ta, Akaky Akakievich mới chợt nhận thức rằng đang đứng giữa phố
phường chứ không phải là đang ngồi trước những dòng chữ.
Về tới nhà, Akaky Akakievich ngồi ngay vào bàn, ăn vội tô súp và
một miếng thịt bò uớp hành. Anh ta cũng chẳng buồn chú ý đến mùi vị
của cái món đang nhai, nhưng ăn sạch tất cả những gì trước mặt, dù
trong ấy có thêm xác vài con ruồi chết chăng nữa.
Khi cái bao tử đã đầy, anh ta nhổm dậy khỏi bàn, vói lấy bình mực
và bắt đầu sao chép những văn kiện đã đem theo về nhà. Lúc không còn
gì nữa để chép, Akaky Akakievich sẽ viết lại bản khác để dành cho riêng
mình, như một thú vui đặc biệt. Đó là những văn kiện không phải được
lưu ý vì lối hành văn hay vẻ đẹp hình thức của nó, mà bởi nó được gởi
tới cho một nhân vật quan trọng nào đó.
Khi màn đêm đã buông xuống trên thành phố St. Pétersbourg, toàn
thể các công chức hoặc là đang dùng bữa ăn tối với đầy đủ những món
ưa thích tùy theo số lương và khiếu ẩm thực, hoặc là nghỉ ngơi sau một
ngày dài vật lộn với công việc hối hả tại cơ quan.
Lại có người, sau khi đã hoàn tất những cần thiết của riêng mình và
kẻ khác, (hay bất cứ điều gì mà một con người hiếu động thường tự ý
gánh vác, dù quá sức mình chăng nữa), bấy giờ bắt đầu hưởng thụ tới
cùng những giờ phút nhàn nhã còn lại. –Kẻ thì nhanh chân đi đến rạp
hát, kẻ lại chăm bẳm ngắm nhìn các chiếc nón đẹp của các người đàn bà;
cũng có anh tìm tới một buổi hội để tán tụng một cô gái đẹp làm việc tại
một cơ quan tầm thường nào đó, lại cũng anh khác –và điều này chiếm
đa số- tìm đến một đồng nghiệp đang sống trong căn gác trọ trên tầng ba
hay tầng bốn với hai phòng nhỏ có hành lang và một cái bếp hẹp, vài
món hợp thời trang đầy tính khoa trương, một ngọn đèn hay vài vật dụng
khác tậu được bằng rất nhiều hy sinh cá nhân như việc nhịn không đi ăn
tối nhà hàng hay không đi chơi vùng quê cuối tuần…
Những công chức này phân tán ra bên trong những căn gác nhỏ xíu
của bạn bè để cùng chơi bài whist, nhấp nhấp tách trà, nhai nhai một mẩu
bánh nhỏ hoặc hít khói từ cái ống điếu dài; vừa chơi bài họ vừa kể ra vài
câu chuyện đã được lưu truyền từ giới thượng lưu, một sự thích thú mà
hầu hết các người Nga đều có trong máu huyết; hoặc khi không còn
chuyện gì để nói nữa, họ sẽ kể ra câu chuyện cũ xì về viên trưởng đồn đã
xén mất cái đuôi ngựa của bức tượng Peter Đại Đế do Falconnetti dựng
nên.
Tóm lại, ngay trong khi mọi công chức tại thủ đô đang cố hưởng thụ
tới cùng mọi thú vui buổi tối, thì Akaky Akaievich vẫn tỉnh bơ trước
những chào mời của hội hè đình đám. Chưa ai từng có thể bảo rằng đã
nhìn thấy anh ta tại một bữa tiệc. Chép xong những văn kiện để giữ cho

riêng mình, anh ta đi ngủ, mỉm cười nghĩ tới ngày mai và ngạc nhiên
theo điều mà Chúa đã ban cho anh ta cái nghề thư ký.
Vì thế mọi sự vẫn êm xuôi trong cuộc đời Akaky Akaievich, một
người biết tự bằng lòng số phận với số lương 400 rúp một năm.
Và có lẽ tất cả vẫn cứ mãi thế cho đến tuổi già nếu như anh ta không
gặp những tai họa, điều vẫn thường xảy ra cho không những với loại thư
ký hạng bét, mà còn cả những người cấp bậc cao hơn dù là ở cơ quan
công hay tư, và ngay cả xảy ra cho những ai chẳng quan tâm gì đến kẻ
khác, lại cũng chẳng biết tự khuyên nhủ kềm chế lấy mình.
Trong thành phố St. Pétersbourg có xuất hiện một kẻ thù nguy hiểm
cho những người chỉ sống bằng số lương 400 rúp một năm. Kẻ thù này
chẳng ai khác hơn là cái khí hậu giá băng lạnh cóng, dù rằng người ta
vẫn bảo nó rất tốt cho sức khoẻ con người.
Vào khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng, đúng ngay vào cái giờ mà tất cả
những công chức đang vội vã trên đường đến cơ quan, sự giá băng này,
dữ dội và tê buốt, bắt đầu ló diện ngay trên đầu mũi mọi người, bất kể là
ai. Khi ấy, với những người ở cấp cao, sương giá làm họ buốt đau vầng
trán và nước mắt ứa ra; thì những viên công chức nghèo chẳng cách nào
để tự bảo vệ ngoài mỗi việc chạy càng nhanh càng tốt trên năm hay sáu
con đường trong một cái áo khoác mỏng tồi tàn; sau đó sưởi ấm đôi chân
một cách cẩn thận trong phòng người gác cổng cho đến khi nào tất cả
những năng lực đã bị đông cứng trên đường phố bấy giờ được hồi phục
lại để có thể giải quyết những công việc văn phòng.
Akaky Akakievich nhiều lần cảm nhận rõ ràng cái lạnh tàn bạo thấm
qua trên lưng trên cổ, nhưng cố gắng chạy thật nhanh từ nhà đến cơ
quan. Cho đến một lúc anh ta bất chợt tự hỏi rằng không biết đã có
khuyết tật nào trong cái áo khoác của anh ta không?
Về nhà xem xét cẩn thận, Akaky Akakievich khám phá ra hai hay ba
chỗ trên lưng và quanh vai tưa sờn như cái sàng rây, lớp vải đã bị tét rách
nhiều đến nỗi gió luồn vào dễ dàng, và các đường nếp thì xác xơ từng
mảnh.
Tôi phải nhắc cho độc giả biết rằng cái áo khoác ngoài của Akaky
Akaievich đã từng là một cái đích cho những trận cười của các đồng
nghiệp. Nó mang cái tên danh tiếng của các nhà sản xuất áo khoác, và
từng được gọi là “kapot”, danh từ thông thường dùng để chỉ áo quần phụ
nữ. Thật thế, nó được cắt may theo một kiểu khá đặc biệt. Cái cổ cứ thâu
nhỏ lại mỗi năm để dùng lớp vải nơi đó vá lên những phần khác. Những
mảng vá thì không phải là những mẫu của nghệ thuật may mặc, mà trông
thật vụng về xấu xí.
Muốn biết điểm sai lầm nào, Akaky Akaievich quyết định mang áo
đến Petrovich, gã thợ may cư ngụ trên tầng bốn ở cầu thang phía sau, và,

dù rằng chỉ có một mắt và khuôn mặt đầy dấu rỗ hoa, gã cũng khá thành
công trong việc sửa lại các cái quần hay áo khoác ngoài cho các viên thư
ký, hoặc những người khách khác (với điều kiện chỉ khi nào gã tỉnh táo,
không say rượu và không có gì bận rộn trí óc).
Về gã thợ may này, dĩ nhiên tôi không phải trình bày nhiều, nhưng kể
từ khi có cái lệ rằng tất cả các nhân vật trong một quyển tiểu thuyết phải
được diễn tả đầy đủ, thì, tôi đành phải nói về Petrovich vậy.
Là nông nô của một vị điền chủ nào đó, thoạt tiên gã được gọi đơn
giản là Grigory. Cái tên Petrovich 1 chỉ xuất hiện khi gã được trả tự do
khỏi kiếp đọa đày và khởi sự say bét nhè trong mỗi ngày nghỉ lễ, lúc đầu
chỉ trong những ngày lễ chính; sau đó thêm những ngày lễ thánh, bất kể
ngày nào, miễn là trên cuốn lịch thấy có đánh dấu chữ thập. Với điều
này, gã đã theo đúng truyền thống tổ tiên. Khi cãi nhau với vợ, gã
thường hay gọi mụ ta là người đàn bà quốc tế, hoặc là một mụ nạ dòng
gốc Đức.
Phần vợ gã, lẽ ra cũng nên nói đôi lời, nhưng tiếc rằng không có gì
để trình bày ngoài việc mụ là vợ của Petrovich và thường đội một cái mũ
không có giải cột. Hiển nhiên là nhan sắc mụ rất tầm thường, vì thế, khi
gặp mụ, chẳng ai buồn ngó, ngoại trừ đôi lần họa hiếm mới thấy có một
anh lính gác nào đó cúi nhìn vào nón mụ, rồi tự se se hàng râu và lầm
bầm những lời kỳ cục.
Trong khi leo lên những bậc thang (phải nói cho công bằng là cái cầu
thang bị ướt đẫm bùn bẩn, dậy nồng mùi ăm-mô-nhắc làm cay xè đôi
mắt, và là điều, như chúng ta vẫn biết trong thành phố Pétersbourg, luôn
luôn nằm ở phía sau những căn nhà) dẫn đến phòng Petrovich, Akaky
Akaievich không biết gã thợ may sẽ tính bao nhiêu cho việc làm này,
nhưng trong thâm tâm quyết sẽ không đưa gã nhiều hơn hai rúp.
Cánh cửa để mở vì mụ vợ Petrovich đang rán cá làm căn bếp khói
bốc um đầy, nhiều đến nỗi cả đến những con gián cũng không thể nhìn
thấy. Không lưu ý đến người đàn bà, Akaky Akakievich băng qua căn
bếp và bước vào trong căn phòng.
Petrovich đang ngồi trên một cái bàn lớn bằng gỗ không được sơn
quét, đôi cẳng tréo lại trước mặt, giống y như một viên tổng trấn Thổ Nhĩ
Kỳ. Hai bàn chân gã để trần như thường các anh thợ may vẫn làm thế khi
ngồi vào bàn máy; và điều đầu tiên đập vào mắt Akaky là ngón cái thật
bự của gã với một cái móng méo mó dày cộm cứng như cái vỏ sò hay cái
mai rùa. Những tép chỉ bằng lụa và bằng cô-tông đeo lủng lẳng quanh cổ
Petrovich. Trên gối gã là vài mảnh giẻ cũ. Phải mất đến ba phút mà vẫn
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Thông thường, nông nô ở Nga chỉ được gọi bằng tên tộc, trong khi các giới khác được
gọi không những bằng tên mà còn cả họ nữa.

không thể xuyên được sợi chỉ qua lỗ kim, gã đâm cáu kỉnh với bóng tối
và với chính sợi chỉ, miệng lầm bầm chửi rủa:
“Sao không lọt qua hả, đồ con lợn! Mày làm tao điên tiết, đồ chó
đẻ!”
Akaky Akakievich thấy rất nản vì đã đến nhằm lúc Petrovich đang
trong cơn bực bội. Anh ta chỉ muốn thương lượng với gã khi gã có chút
hơi men, hay, như lời vợ gã thường diễn tả “tự mình tẩm bổ bằng vodka,
đồ tên quỷ một mắt.”
Thường trong những hoàn cảnh như vừa nói, Petrovich rất dễ chịu để
sẵn sàng nhận món hàng bằng bất cứ giá nào, ngay cả cúi mình cảm ơn
khách nữa. Sau đó, vợ gã sẽ tìm đến Akaky Akakievich, than thở rằng
chồng mụ đã say nên lấy tiền công quá ít. Vì vậy, nếu Akaky Akakievich
đưa thêm cho mụ mười kô-pếch nữa thì mọi sự sẽ tiến hành tốt đẹp.
Nhưng trong dịp này, Petrovich rõ ràng tỉnh táo nên tính tình cộc cằn,
không thích mặc cả. Chỉ có quỷ mới biết cái giá nào gã sẽ sẵn sàng đòi
hỏi.
Akaky Akaievich nhận thức điều ấy, định bụng rút lui, nhưng đã trễ,
bởi vì Petrovich đang nheo con mắt độc nhất, nhìn chăm chú vào anh ta.
Akaky Akakievich đành phải nói:
“Chào anh Petrovich”.
“Chúc ông một ngày đẹp,” Petrovich đáp, và liếc nhìn cái vật trên
tay Akaky, cố gắng tìm hiểu xem đó là cái gì.
“Đây này, tôi đến gặp anh để, nhìn xem này, Petrovich.”
Phải lưu ý rằng trong lối nói của Akaky Akakievich, đầu đuôi chẳng
ăn nhập với nhau. Anh ta thường có thói quen bỏ dở câu nói nửa chừng,
vì vậy, luôn luôn sau một câu vừa bắt đầu với từ ngữ: “Thật như thế này,
anh biết không?” thì chẳng có gì theo sau cả và chính Akaky Akakievich
cũng hoàn toàn quên béng sự kiện mình không kết thúc ý nghĩ; thế vào
đó lại cho rằng đã nói xong tất cả những điều cần thiết phải nói rồi.
“Cái gì vậy?”
Petrovich vừa hỏi vừa bằng con mắt độc nhất chăm chú xem xét toàn
thể cái áo choàng Akaky Akakievich đưa ra, từ cổ tới cánh tay, cái lưng,
vạt áo, đến từng lỗ khuy, cái nút –những thứ rất quen thuộc với gã từ khi
gã làm cái nghề này.
Đó cũng là điều đầu tiên những anh thợ may vẫn làm khi đứng trước
một người khách.
“Ồ, cái áo khoác của tôi... anh thấy đó, Petrovich, mọi chỗ đều còn
rất tốt, chỉ một chút bụi nhỏ thôi nên trông như đã cũ, nhưng nó còn mới
và chỉ một chỗ, chút xíu thôi... trên lưng ... một chỗ rách nhỏ trên vai...
anh thấy không? Thế thôi, không cần sửa gì lắm...”
Thoạt tiên Petrovich trải dài cái “áo choàng phụ nữ” trên bàn, xem
xét hồi lâu, lắc đầu, rồi vói tay lên thành cửa sổ lấy cái hộp đựng thuốc lá

trên nắp có in hình một vị đại tướng nào đó –vị đại tướng nào thì tôi
không thể nói cho chắc chắn, bởi vì ngay mặt ông ta đã bị lủng một lỗ và
được bít lại bằng một mảnh giấy nhỏ hình vuông.
Sau khi nhón hai ngón tay bốc một dúm thuốc, Petrovich cầm “cái áo
choàng phụ nữ”, đưa ra ánh sáng nhìn và lại lắc đầu. Xong, gã lật lớp vải
lót lên xem, lắc đầu lần nữa.
Cũng lần nữa, gã giở cái nắp hộp có mảnh giấy che mặt ông đại
tướng, nhồi một dúm thuốc vào trong mũi, đóng nắp hộp, để nó sang một
bên, rồi cuối cùng nói:
“Không, tôi không thể sửa được. Rõ là một cái áo thật tồi!”
Trái tim Akaky Akakievich chùng xuống hẳn theo những lời ấy.
“Sao thế? Petrovich?” anh ta nói, giọng như của một đứa nhỏ đang
cầu khẩn điều gì. “Tại sao vậy, chỉ một chút rách trên vai thôi mà, anh
có vài mảnh vải nhỏ...”
“Vâng, các mảnh vải thì dễ thôi”, Petrovich đáp, “nhưng làm sao mà
vá được, áo bị mục hết rồi; chỉ cần đặt một cây kim, nó sẽ tưa ra hết.”
“Cứ để nó tưa, nhưng anh có thể đặt một miếng vá trên đó.”
“Chẳng cách chi vá được. Chẳng còn chỗ nào đặt vải lên mà vá cho
được. Có một chỗ căng lớn, một cơn gió đủ làm nó bay mất thôi.”
“Vậy thì, may đè lên cho chắc... Ý tôi muốn nói, nó không thể... đây
là... ”
“Không”, giọng Petrovich cương quyết, “không thể làm gì được, cái
áo tồi quá. Không có gì giữ chúng lại với nhau. Tất cả điều tôi có thể
khuyên là khi mùa đông đến, ông nên cắt nó ra mà quấn quanh cẳng
chân, bởi ông biết, loại vớ bây giờ chẳng tốt chút nào cả. Chúng chẳng
có gì ấm. Cái lũ người Đức chế ra chúng chỉ cốt kiếm nhiều tiền.
(Petrovich chẳng bỏ cơ hội nào để chửi xéo giống dân Đức.) Về chuyện
áo khoác, rõ ràng là ông cần phải có một cái áo mới.”
Nghe đến chữ “mới”, đôi mắt Akaky Akakievich bỗng tối sầm và
mọi thứ trong phòng như tuồng mờ đi. Anh ta không còn thấy gì rõ ngoại
trừ hình ảnh ông đại tướng với miếng giấy dán trên mặt nơi nắp cái hộp
thuốc lá của Petrovich.
“Một cái áo mới, anh nói thế nghĩa là gì?” Akaky hỏi, cảm tưởng
như đang trong cơn mơ ngủ, “tôi làm gì có tiền để may áo mới chứ?”
“Vâng, một cái mới”, Petrovich lập lại với sự điềm tĩnh tàn bạo.
“Nào, nếu như… nếu như may một cái áo mới thì phải mất bao
nhiêu?.. ”
“Ý ông muốn nói giá tiền?”
“Vâng”
“Xem nào, ít nhất một trăm năm mươi rúp”, Petrovich nói, xong
mím môi một cách đầy ý nghĩa. Gã rất thích tạo nên ấn tượng mạnh cho
kẻ khác, thích bất thần giáng một cú vào đầu kẻ nào đó rồi liếc nhìn xem
người kia đang thế nào.

“Một trăm năm mươi rúp cho một cái áo khoác!”, anh chàng Akaky
Akakievich đáng thương bật kêu nhỏ- đó có lẽ là lần đầu trong đời, anh
ta mới to giọng như thế bởi anh ta vốn được tiếng là nói năng rất nhỏ
nhẹ.
“Vâng”, Petrovich đáp, “và còn tùy vào cái áo nữa. Nếu phải đặt cái
lông chồn trên cổ, thêm cái mũ trùm có lót lụa thì nó phải lên đến hai
trăm.”
“Petrovich, xin anh”, Akaky Akakievich nói bằng giọng cầu khẩn,
không nghe và cũng cố không nghe những lời Petrovich, không lưu ý
đến bất cứ hiệu quả tốt đẹp nào mà gã thợ may đang diễn tả về cái áo.
“Nào, xin anh vá một chút thôi để tôi có thể dùng nó thêm một thời gian
nữa.”
“Không, làm thế chỉ phí công tôi và tốn tiền ông”, Petrovich đáp.
Sau lời phán quyết đó, Akaky Akakievich rời khỏi căn phòng của
Petrovich với tấm lòng nhầu nát. Còn gã thợ may thì ngồi lại thế cũ một
lúc lâu, đôi môi mím chặt đầy ý nghĩa, trước khi bắt tay lại vào công
việc. Gã cảm thấy hài lòng rằng đã không tự hạ mình, hay hạ giá nghệ
thuật may mặc của gã.
Phần Akaky Akakievich khi quay bước lại trên đường phố, có cảm
tưởng như thể đang ở trong mơ. “À ra thế!”, anh ta tự nói, “ta thật
không nghĩ mọi thứ sẽ xảy ra như thế!...”
Sau một lúc lặng yên, anh ta tiếp: “À ra vậy! Cuối cùng là như vậy!
Ta thật không bao giờ có thể ngờ nó sẽ xảy ra như vậy...”
Lại lặng yên lúc lâu, sau đó lẩm bẩm: “À ra thế! Thật không ngờ
nổi!.. Ai có thể ngờ nổi chứ?”
Xong, thay về đi về nhà, Akaky Akakievich lại bước trên hướng
ngược chiều mà không ý thức ra mình đang làm gì.
Trên đường đi, một người thợ cạo ống khói vụng về lỡ chạm cái mặt
đầy bồ hóng vào lưng Akaky Akakievich làm một bên vai anh ta trở nên
đen ngòm. Thêm một nón đầy những mảng hồ vụn từ trên cao một căn
nhà đang xây dở rơi vãi xuống người Akaky Akakievich. Anh ta cũng
chẳng màng lưu ý theo điều đó. Chỉ sau khi va vào người một viên cảnh
binh lúc ấy đang đặt cây kích xuống bên cạnh, rủ rủ cái còi trong bàn tay
chai sần, và cũng bởi vì viên cảnh binh hỏi:
“Sao anh lại thúc vào người tôi? Bộ cái vỉa hè này không đủ rộng
cho anh?” thì Akaky Akakievich mới sực tỉnh, nhìn quanh và định
hướng quay về nhà.
Tại đây, Akaky Akakievich bắt đầu thu thập ý nghĩ, nhìn rõ vào sự
việc, rồi, thay vì lảm nhảm, anh ta lại tự nói một mình, hợp lý và công
khai, như thể với một người bạn nhậy cảm mà người ta có thể bàn cãi
những vấn đề sâu kín và quan trọng nhất. “Không,” Akaky Akakeivich
nói, “không cần phải nói gì với Petrovich lúc này. Anh ta không quan

trọng… Anh ta thật sự là... vợ anh ta mới là thứ yếu... Tốt hơn nên tìm
đến anh ta vào ngày Chủ Nhật, sau đêm Thứ Bảy thì anh ta sẽ tít mắt
buồn ngủ, nên phải cần một tí rượu và vợ anh ta sẽ không cho anh ta lấy
một đồng kô pếch. Mình sẽ chuồi mười kô-pếch vào tay anh ta thì rồi
anh ta sẽ dễ dãi hơn và không chừng sẽ nhận sửa cái áo khoác của
mình...”
Cho nên tự bằng lòng theo ý nghĩ ấy, Akaky Akakievich hứng khởi
đợi đến ngày Chủ Nhật kế tiếp.
Ngày Chủ Nhật, nhìn từ xa thấy vợ Petrovich đã rời khỏi nhà, Akaky
Akaievich đi thẳng đến gã Petrovich lé mắt. Quả nhiên gã thợ may khó
thể đứng vững và trông rất lờ đờ; nhưng dầu thế, khi vừa nghe những gì
Akaky Akakievich đang nói về, tức thì gã nhẩy dựng lên tựa hồ đang
trông thấy quỷ
“Không thể được, ông phải may một cái áo mới.”
Akaky lập tức chuồi vào tay gã mười kô pếch.
“Cám ơn ông, ông tốt quá. Tôi sẽ uống mừng sức khỏe ông. Nhưng
nếu tôi là ông, tôi sẽ không cần bận tâm gì đến cái áo cũ nữa. Nó tồi quá
rồi. Tôi sẽ may cho ông một cái áo mới. Ông có thể tin tưởng tôi theo
điều đó.”
Akaky Akakievich cố gắng lần nữa để nài nỉ gã thợ may sửa giùm cái
áo cũ, nhưng Petrovich không lắng nghe những lời Akaky Akakievich,
chỉ nói:
“Tôi sẽ may thật hoàn hảo cho ông một cái áo mới. Tôi sẽ làm bằng
tất cả khả năng của tôi, ngay cả may theo kiểu mới thông dụng nhất với
cổ gài bằng nút bạc.”
Hoàn toàn tuyệt vọng, Akaky Akakievich nhận biết không thể trốn
thoát khỏi việc may một cái áo choàng mới. Tìm đâu ra tiền để làm điều
ấy? Dĩ nhiên, anh ta có thể trông mong vào số tiền thưởng trong ngày lễ
sắp đến, nhưng số tiền ấy từ lâu đã được dự trù sử dụng trên những việc
khác rồi. Một cái quần mới cần phải mua, lại còn số nợ thiếu anh thợ
giày từ lâu chưa trả trên đôi bốt phải dán lại cái mũi. Hơn nữa cũng cần
có thêm ba cái áo chemisier và hai bộ áo quần lót, những thứ không thể
kể ra một cách tao nhã bằng chữ nghĩa. Tóm lại, trọn số tiền ấy đã được
dự trù trong việc chi tiêu.
Ngay nếu như ông giám đốc có ưu ái ban thưởng cho anh ta trong
ngày lễ sắp tới số bạc thay vì bốn mươi rúp, mà là bốn mươi lăm hay
năm mươi rúp thì cũng chẳng thấm vào đâu; giống như muối bỏ bể nếu
so với số tiền phải tiêu cho cái áo khoác.
Hẳn nhiên Akaky Akakievich biết rõ rằng, đôi lúc hiếm hoi,
Petrovich cũng bất thần –chỉ có Trời mới hiểu tại sao- đưa ra một cái giá
quá cao đến ngay cả mụ vợ gã cũng không thể nhịn được mà kêu lên:

“Ổng điên rồi sao, đồ quỷ sứ? Bữa trước ổng nhận may không lấy tiền
công, hôm sau quỷ tha ma bắt khiến ổng lại đòi quá giá.”
Và giả như Petrovich có bớt xuống tám mươi rúp, thì Akaky
Akakievich vẫn không biết tìm đâu ra bảy mươi rúp còn lại? Với phân
nửa tổng số, Akaky Akakievich có thể thu xếp được, có lẽ nhiều hơn một
chút, nhưng phân nửa kia cũng không biết làm sao mà có.
Ở đây, tôi phải ngừng lại để nói cho độc giả biết ở đâu mà Akaky
Akakievich kiếm ra được phân nửa thứ nhất. Từ lâu, Akaky Akakievich
có thói quen, hễ lần nào tiêu ra một rúp thì lại cắt đi hai kô-pếch bỏ vào
trong một cái hộp nhỏ có khóa với một đường rạch trên nắp dùng để nhét
tiền. Cứ cuối mỗi sáu tháng, anh ta lại kiểm tra số kô-pếch bằng kẽm và
đem đổi nó thành những đồng tiền nhỏ bằng bạc. Trải qua nhiều năm,
tiền tích lũy lên đến con số bốn mươi rúp; vì thế mà anh ta đã có được
nửa số tiền may áo mới trong tay.
Còn số nửa còn lại phải kiếm đâu bây giờ?
Akaky nghĩ và nghĩ ngợi;… cuối cùng quyết định phải giảm thiểu tối
đa mọi chi tiêu, ít nhất là trong một năm. Không đốt đèn buổi tối; nếu
phải làm việc, sẽ đi đến phòng bà chủ nhà trọ, nhờ vào ngọn nến của bà.
Khi đi bộ sẽ bước thật nhẹ gót cho chậm mòn lớp đế, vì thế đôi giày có
thể dùng được lâu hơn lệ thường. Phải ít giặt giũ hơn để tránh cho áo
quần chóng rách; khi về đến nhà phải cởi nó ra mà thay vào cái áo
choàng bằng vải mỏng rất cổ lỗ sĩ đã được dung miễn bởi thời gian.
Tình thật, thoạt tiên Akaky Akakievich cũng cảm nghe khó khăn
trong tình trạng thiếu thốn, nhưng sau một hồi lại trở thành quen, và mọi
thứ thông qua trôi chảy. Luôn luôn bị đói vào buổi tối, nhưng Akaky
Akakievich tự an ủi mình bằng món ăn tinh thần. Bấy giờ, toàn thể cuộc
đời anh ta trở nên có ý nghĩa hơn, như thể anh ta vừa mới lập gia đình,
có ai đó cùng hiện diện trong cuộc sống để không còn phải cô đơn nữa.
Một người bạn đồng hành dễ chịu đã đồng ý đi cùng trên một đường đời,
tay trong tay với anh ta, và kẻ đồng hành đó không ai khác hơn là cái áo
khoác mới với lớp đệm dày và lớp vải lót chắc chắn, bền bỉ.
Từ đó, Akaky Akakievich trở nên sinh động hơn, giống như một
người có một mục tiêu rõ rệt đang bày ra trước mặt. Trên khuôn mặt và
thái độ Akaky Akakievich, cá chất do dự mơ hồ xưa nay hầu như biến
mất; thỉnh thoảng mới thấy ánh lên trong đôi mắt một tia sáng nhỏ, thật
thế, một ý nghĩ táo bạo: “Tại sao không đặt một miếng lông chồn trên cổ
áo?”

Sự trầm tư theo vấn đề này luôn luôn làm Akaky Akakievich ngơ
ngẩn. Trong một dịp phải sao chép một tài liệu, gần như anh ta sắp phạm
một lỗi nhỏ và la lớn lên: “Wao!” rồi tự mình làm dấu thánh giá.
Ít nhất một tháng một lần Akaky Akakievich tìm đến Petrovich để
nói về cái áo mới: Vải mua ở đâu? Phải chọn màu nào? Trả bao nhiêu?
Và, khi trở về, dù với một chút lo lắng, anh ta vẫn luôn hài lòng với ý
nghĩ cuối cùng rồi tất cả những cái cần mua cũng sẽ mua và cái áo sẽ
được khởi sự may.
Trái hẳn với dự đoán trước kia, Akaky Akakievich được ông giám
đốc ban thưởng cho số tiền không phải 40 hay 50, mà là 60 rúp. Không
biết đó có phải là sự gợi ý xa xôi của chính Akaky Akakievich trong việc
cần một chiếc áo khoác mới, hay chỉ là điều xảy ra tình cờ may mắn?
Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng có được 20 rúp dôi ra. Công việc nhờ
thế mà được đẩy nhanh hơn.
Sau hơn hai tháng nhịn ăn nhịn mặc, Akaky Akakievich đã dành dụm
được gần 80 rúp. Nhịp tim anh ta vốn rất đều, bấy giờ đâm thành đập
nhanh hơn.
Chẳng bao lâu, Akaky Akakievich đi với Petrovich tới tiệm vải. Họ
mua loại vải tốt nhất, điều chẳng mấy ngạc nhiên kể từ khi việc này được
nghĩ đến, hơn sáu tháng qua rồi, chưa kể một tháng tiêu hao cho việc
Akaky Akakievich đi dọ giá ở tất cả mọi cửa hàng. Petrovich tuyên bố
rằng không có vải nào tốt hơn thế nữa.
Về phần lót, họ chọn vải trúc bâu; theo như lời Petrovich thì loại này
còn tốt hơn cả lụa, lại cũng bền và đẹp. Họ không mua lông chồn vì quá
đắt; thay vào đó, chọn lông mèo, loại tốt nhất có bày trong tiệm. –Mèo
mà nhìn từ xa thì cũng gần giống như chồn.
Petrovich mất trọn hai tuần để may chiếc áo vì gã phải may chằn đến
hai đường chỉ. Về tiền công, gã tính 12 rúp; không thể bớt hơn bởi vì tất
cả đều được may bằng tơ, lượt hai lần chỉ đẹp đẽ, sau đó gã dùng răng
mà cắn từng đường may để kiểm tra lần nữa, lưu lại trên đó nhiều dấu
vết đủ loại.
Như thế -thật khó mà nói một cách chính xác ngày nào -có lẽ là ngày
hoan hỉ nhất trong đời Akaky Akakievich- mà Petrovich đã mang cái áo
khoác đến. Nó xuất hiện vào buổi sáng, trước khi Akaky Akakievich
phải rời nhà đi đến sở làm, đúng vào lúc cần thiết nhất bởi vì sương mù
đang bắt đầu đổ xuống càng lúc càng khốc liệt hơn.
Giống như những anh thợ may lành nghề vẫn làm, Petrovich tự mình
mang áo tới cho khách. Có một vẻ gì như nghiêm trọng hiện ra trên
khuôn mặt gã mà trước kia Akaky Akakievich chưa bao giờ thấy. Tuồng
như gã nhận thức được rõ ràng cái cách phải diễn tả thế nào để khiến kẻ

khác có thể phân biệt được giữa một anh thợ may chỉ sửa hay đặt vải lót
thôi, với một tay lành nghề sáng tạo một cái áo mới.
Gã giở áo ra khỏi một cái khăn to tướng, (cái khăn vừa mới từ tiệm
giặt mang về, được gã xếp lại đút vào túi để dùng sau này), nhìn ngắm nó
với sự kiêu hãnh dữ dội. Xong, khoác một cách khéo léo lên vai Akaky
Akakievich, gã kéo tà áo xuống và vuốt nhẹ phía sau lưng, rồi quấn vạt
áo quanh mình Akaky Akakievich, chỉ để hở phía trước ngực.
Akaky Akakievich muốn tự thử mặc nó vào người. Petrovich giúp
anh ta tròng vào hai cánh tay, quả nhiên rất vừa vặn. Tóm lại, cái áo là
một sự thành công mỹ mãn của Petrovich.
Petrovich không để lỡ cơ hội nói cho Akaky biết rằng sở dĩ gã tính
giá rẻ cho Akaky vì gã biết anh ta đã lâu, và cũng bởi gã sống trong một
con phố nhỏ, lại không chưng bảng hiệu, chứ nếu trên Đại Lộ Prospek
người ta sẽ đòi 75 rúp cho chỉ mỗi tiền công thôi. Akaky Akakievich
không mong bàn cãi điều này với Petrovich; ngoài ra, anh ta cũng sợ cái
tổng số lớn mà Petrovich rất ưa phóng đại trong lối nói chuyện của gã.
Anh ta trả tiền cho gã, cám ơn gã và rời khỏi nhà đi đến sở với cái áo
khoác mới trên vai.
Petrovich bước theo Akaky Akakievich một quãng, ngừng lại trên
đường, ngắm nhìn hồi lâu cái áo khoác từ phía sau. Xong, gã rẽ ngoặt
sang một con đường tắt, quay trở lại đường chính để lại ngắm, lần này từ
phía trước của nó.
Còn Akaky Akakievich thì bước dọc dài trong một tâm trạng vui thú.
Từng mỗi giây trôi qua là từng lúc anh ta nhận biết rằng mình đang có
một cái áo khoác mới trên vai; đôi lần lại nhoẻn miệng cười với niềm
thỏa mãn. Thật vậy, nó rất ấm và rất tốt. Anh ta không lưu tâm chút nào
đến đoạn đường đã đi và bỗng dưng nhận biết rằng mình đang đứng
trước cơ quan.
Trong phòng người gác cổng, Akaky Akakievich cởi cái áo khoác ra
nhìn nó lần nữa, và giao cho người gác cửa đặc biệt giữ.
Tôi không thể nói sự việc xảy ra thế nào, nhưng bất thần tất cả mọi
người trong sở đều hay rằng Akaky Akakievich vừa có một cái áo mới
và cái “áo choàng phụ nữ” cũ không còn được sử dụng nữa. Hết viên thư
ký này đến viên thư ký khác chạy ùa vào phòng người gác cửa để nhìn
cái áo. Rồi họ chúc mừng anh ta.
Thoạt tiên, Akaky Akakievich chỉ mỉm cười; nhưng khi những lời
chúc mừng trở nên quá nồng nhiệt, anh ta đâm ra lúng túng. Họ vây
quanh Akaky Akakievich, khởi sự đòi anh ta ít nhất phải đãi họ một chầu
café tối để mừng áo mới.
Akaky Akakievich bỗng mất hồn, không biết làm sao để thoát ra
ngoài tình huống ấy, lại cũng chẳng biết nói sao cho phải. Vài phút sau,
mặt đỏ bừng lên, Akaky Akakievich cố gắng làm ra vẻ ngây ngô mà xác

nhận với họ rằng đó chẳng phải là áo mới, không mới lắm, mà chỉ là một
cái cũ thôi.
Cuối cùng, viên phụ tá kế toán trưởng, có lẽ muốn chứng tỏ rằng anh
ta đã không kiêu ngạo lắm trong cách đối xử với những kẻ có địa vị thấp
hơn mình, đưa ra đề nghị:
“Tôi sẽ thay Akaky Akakievich để mời tất cả các bạn cùng đến uống
trà với tôi tối nay; may mắn rằng đó là ngày sinh nhật của tôi.”
Hẳn nhiên, đám thư ký quay qua chúc mừng viên kế toán trưởng nọ
và chấp nhận lời mời một cách nồng nhiệt.
Akaky Akakievich đưa ra lời xin lỗi phải từ chối buổi tiệc, nhưng tất
cả bọn họ đều tuyên bố rằng làm thế thật không chút nào lịch sự, và anh
ta hẳn phải xấu hổ theo điều ấy.
Vì vậy, cuối cùng Akaky Akakievich đành phải nhận, luôn cả hài
lòng, sau khi nhớ lại rằng ít nhất đó cũng là dịp hay để anh ta được đi
trên phố trong chiếc áo khoác mới.
Trọn cả bữa, Akaky Akakievich mang cảm tưởng giống như một
ngày hội vui. Trở về nhà trong niềm hạnh phúc cao nhất, anh ta cởi cái
áo khoác ra, say mê ngắm nhìn lần nữa làn vải ngoài và lớp vải lót, xong
đem đặt cái “áo choàng phụ nữ” tơi tả bên cạnh cái mới. Chú mắt vào
trên hai chiếc áo, Akaky Akakievich cả cười theo sự khác biệt quá dữ dội
của chúng.
Sau đó, trong bữa ăn, nghĩ tới cái áo cũ đã lỗi thời, Akaky
Akakievich lại cười; rồi tự kéo dài bữa ăn trong trạng thái vui thú cùng
cực. Không có gì để sao chép, anh ta nằm trên giường nghỉ ngơi chốc lát,
chờ đến khi trời tối mới nhanh chóng thay y phục, khoác lên người chiếc
áo mới và đi xuống phố.
Tiếc rằng tôi không thể nói cho chính xác nơi chốn nào mà viên phụ
tá kế toán trưởng, chủ nhân buổi tiệc, đang cư ngụ. Trí nhớ tôi bắt đầu
kém đi và tất cả mọi chuyện tại Pétersbourg, mọi con phố, mọi căn nhà
thì quá lộn xộn trong đầu đến nỗi thật khó sắp đặt chúng lại cho ngăn
nắp. Nhưng dù gì cũng dễ dàng nhận biết rằng viên thư ký cư trú trong
một khu lịch sự của thành phố và tất nhiên là rất xa khu nhà anh bạn
Akaky Akakievich của chúng ta.
Thoạt tiên, Akaky Akakievich phải đi bộ qua những con đường vắng
không đủ ánh sáng, nhưng khi đến gần địa điểm thì phố xá trở nên sống
động hơn, nhiều người qua lại, đèn đuốc sáng trưng, khách bộ hành đông
đúc. Đó đây, thấy có nhiều phụ nữ ăn vận đẹp đẽ; ngay cả đàn ông cũng
quàng khăn viền lông hải cẩu. Các người đánh xe với những chiếc xe có
tay vịn đóng đinh trên gỗ thì ít được thấy; mặt khác, những tài xế dáng

hoạt bát, đầu đội mũ lưỡi trai bằng nhung màu xôi gấc với những cỗ xe
bóng loáng có lót thảm da gấu, xuất hiện thường xuyên. Thêm những
chiếc xe ngựa với các ghế ngồi trang hoàng đẹp đẽ lao đi trên đường
phố, bánh nghiến trên lớp tuyết.
Akaky Akaievich nhìn tất cả những điều mới lạ này trong tâm trạng
hoang mang bởi vì đã từ lâu, anh ta chưa có dịp đi dạo trên đường phố
vào buổi tối. Một cách tò mò, anh ta ngừng lại trước một cửa hàng nhỏ
để nhìn bức tranh trình bày hình ảnh một người đàn bà đẹp trong tư thế
đang cởi giày và giơ một cái chân cân đối và rất đẹp lên; phía sau bà ta là
một người đàn ông lịch sự, oai vệ với hàm râu trên và chòm râu dưới,
đang đứng tựa người nơi cửa dẫn sang một phòng khác. Akaky
Akakievich lắc đầu, cười mỉm, quay gót bước đi.
Tại sao anh ta cười? Có phải vì đang nhìn thấy một cái gì hoàn toàn
xa lạ, nhưng giống như tất cả mọi người đàn ông, anh ta vẫn chôn giấu
trong tận sâu tâm hồn một cảm nghĩ thuộc loại ấy?
Hoặc giả có phải, giống như những viên thư ký khác, anh ta hẳn sẽ
nói: “Ồ, những anh chàng người Pháp! Thật đúng là một lũ! Nếu họ đặt
đầu trên cái gì đó, cái gì đó… tốt, cái gì thuộc loại đó, thì hẳn biết, nào,
cái gì thuộc loại đó”.
Nhưng có lẽ Akaky Akakievich cũng chưa từng bao giờ nghĩ thế. Xét
cho cùng, người ta không thể len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn một con
người để biết hắn đang nghĩ gì.
Cuối cùng, Akaky Akakievich đứng trước ngôi nhà viên phụ tá kế
toán trưởng, một nơi chốn lịch sự ở tầng hai, có ngọn đèn treo trên cầu
thang.
Trong khi bước vào hành lang, Akaky Akakievich nhìn thấy một
hàng dài những đôi giày đi tuyết. Giữa những thứ này là một ấm nước
đang xôi, hơi nóng xì ra từ cái lỗ vòi. Trên tường móc đầy những áo
khoác và áo choàng không tay, có vài cái với cổ bằng lông hải cẩu và ve
áo bằng nhung.
Từ một phía tường khác vọng ra tiếng chuyện trò; bất thần trở nên rõ
ràng ồn ào hơn khi cánh cửa được mở và một người hầu đi ra với một
mâm chất đầy những ly không, một cái bình và rỗ bánh ngọt. Rõ ràng
các viên thư ký khác hiện diện từ lâu và đã uống xong một tuần trà.
Akaky Akakievich, sau khi đã tự tay móc áo khoác ngoài lên vách,
bước vào căn phòng, tức thì thấy hiện ra trước mắt ánh sáng những ngọn
nến, các đồng nghiệp, ống điếu và nhiều bàn bài bạc. Tiếng chuyện trò
huyên náo hòa lẫn tiếng kéo ghế ồn ào vang lên khắp nơi.
Anh ta đứng giữa phòng, nhìn quanh và cố gắng nghĩ xem phải làm
gì. Đám thư ký nhận ra anh ta, reo lên chào đón. Lập tức, họ chạy ùa đến
phòng để áo, ngắm nghía lần nữa cái áo khoác ngoài của Akaky
Akakievich.

Dù thoạt tiên cảm nghe lúng túng, nhưng là một người đơn giản, anh
ta không khỏi hài lòng khi nhìn thấy đám kia tỏ ra thích thú vì cái áo của
anh ta.
Sau đó, dĩ nhiên họ bỏ rơi Akaky Akakievich và cái áo khoác rồi
hướng sự chú ý của họ vào những bàn đánh cờ như thường lệ.
Tất cả những điều này –tiếng động, tiếng chuyện trò, đám đông- thì
rất lạ lùng nhưng thú vị với Akaky Akakievich. Anh ta chỉ đơn giản
không biết phải đối xử ra sao trong tình thế đó, phải làm gì với cánh tay,
cẳng chân và toàn thể thân hình mình. Cuối cùng, Akaky Akakievich
ngồi xuống bên cạnh các tay chơi, nhìn những con bài, đầu tiên vào một
người, sau đó là vào tất cả các khuôn mặt.
Một chặp, cảm thấy chán, anh ta ngáp dài –đã quá giờ đi ngủ từ lâu.
Akaky Akakievich cố tìm cách cáo từ, nhưng các vị chủ nhân không để
anh ta đi.
Một giờ sau món súp được dọn lên kèm theo rau, thịt cừu nguội,
bánh ngọt, bánh nướng, và rượu champagne. Các đồng nghiệp buộc
Akaky Akakievich phải uống hai cốc để mừng cái áo khoác mới. Sau đó,
Akaky Akakievich cảm nghe vui thú hơn, dù vẫn không quên rằng bấy
giờ đã 12 giờ đêm và lẽ ra là phải về nhà từ lâu.
Để không bị vị chủ nhân cầm giữ lại bằng lý do này nọ, Akaky
Akakievich chuồn ra khỏi phòng, bước vào hành lang, và tìm thấy –với
sự đau nhói trong lòng- cái áo đang nằm trên sàn nhà. Anh ta nhặt nó lên,
lắc lắc, phủi những hạt bụi nhỏ, xong mặc vào người, đi xuống cầu thang
và ra đường phố.
Khi đó phố xá vẫn còn sáng ánh đèn. Vài cửa hàng nhỏ, nơi tụ họp
không ngừng của giới tôi tớ và đủ loại hạng người, vẫn còn mở cửa. Các
tiệm khác tuy đã đóng, nhưng từ những vệt ánh sáng dài hắt ra tại mỗi
khe cửa vẫn cho thấy là còn hoạt động; có lẽ các người làm công đang
kết thúc cuộc chuyện trò, giã từ vị chủ nhân và và lưu lại trong lòng vị
này sự hoang mang rằng không biết họ đang đi về đâu.
Akaky Akakievich bước dọc dài trong tâm trạng vui thú mà chỉ có
Trời mới biết tại sao; lại gần như chạy đuổi theo sau một người đàn bà
(cũng chỉ Trời mới biết tại sao) đang lướt qua trước mặt anh ta giống như
một vệt ánh sáng; từng phần thân hình bà ta chuyển động một cách rất
quyến rũ. Tuy nhiên, ngay tức thì kìm bước nhẹ nhàng trở lại, anh ta tự
cảm thấy ngạc nhiên về sự say sưa bốc đồng vừa chụp bắt tâm tư.
Chẳng mấy chốc, những con đường --ngay cả ban ngày đã vắng bấy
giờ đêm tối lại càng thêm quạnh quẽ-- trải dài trước mặt. Các ngọn đèn
treo thấy ít hơn, có ngọn còn bị tắt dúm nữa. Hiển nhiên là các giới chức
thuộc hội đồng thành phố dè sẻn dầu đốt.
Rồi Akaky Akakievich đi đến một quận toàn những ngôi nhà gỗ có
hàng rào. Nơi đây không một bóng người; chẳng gì khác hơn là lớp tuyết

rơi rải trên đường và hàng trăm túp lều tồi tàn với những cánh cửa đóng
im ỉm như đang chìm trong giấc ngủ khuya.
Akaky Akakievich đến gần điểm giao lưu giữa con đường với một
công trường lớn trông giống như một sa mạc đáng sợ. Từ xa, thật khó
mới nhận biết được những căn nhà phía bên kia công trường.
Có tia sáng phát ra từ cái cổng gác nào đó tựa như một miền cuối
cùng của trái đất mà chỉ mỗi Trời mới biết là ở đâu. Niềm vui trong
Akaky Akakievich bất thần biến mất. Anh ta bước vào công trường với
tâm trạng sợ hãi, cảm nhận từ trong tận các khớp xương cái gì đó khó
diễn tả đang chiếm hữu con người. Quay nhìn đàng sau, rồi nhìn cả hai
phía –như thể chung quanh toàn là biển, Akaky Akakievich tự nhủ:
“Không, tốt hơn đừng nhìn”, và tiếp tục bước, mắt nhắm lại.
Khi mở mắt định hướng xem đã tới đích cùng của công trường chưa,
bất ngờ Akaky Akakievich thấy có hai gã đàn ông râu ria xồm xoàm
đang đứng trước mặt, gần như chính ngay sát mũi anh ta. Trong bóng tối,
Akaky Akaievich chẳng thể nhận biết ngay họ là ai nên đâm ra sửng sốt,
trái tim bắt đầu đập mạnh.
“Này, cái áo khoác này là của tao!”, một trong hai gã vừa nói bằng
giọng ầm ầm nạt nộ, vừa đưa tay nắm lấy cổ áo Akaky Akakievich.
Akaky Akakievich bật la to:
“Cứu tôi với!”
Gã còn lại đưa bàn tay to lớn bịt miệng Akaky Akakievich, cười gằn:
“Cho mày la đi!”
Lúc vừa kịp nhận thức rằng hai gã này đang lột chiếc áo khoác của
mình thì Akaky Akaievich đã bị đá lăn kềnh trong tuyết, bất tỉnh và
không còn biết gì nữa.
Vài phút sau, Akaky Akakievich tỉnh dậy, cố đứng lên, nhưng không
còn ai ở đó nữa. Anh ta cảm nghe rất lạnh và nhận biết rằng cái áo khoác
đã không còn trên đôi vai nữa. Akaky Akaievich bật la cầu cứu, nhưng
tiếng la xem chừng không vọng xa tới cuối công trường. Quá tuyệt vọng
và vẫn tiếp tục la, anh ta chạy băng qua công trường, thẳng về phía đồn
lính gác. Có một viên cảnh binh đang đứng tựa vào cây dùi cui và dường
như tò mò nhìn xem gã quỷ quái nào đang từ xa, vừa la vừa chạy về
hướng ông ta.
Chạy đến gần viên cảnh binh, Akaky Akaievich, bằng giọng đứt
quãng, hỏi rằng ông ta đang làm nhiệm vụ mà có nhận biết sự gì đã xảy
ra không, và tại sao lại có kẻ đi cướp giật của người khác? Viên cảnh
binh trả lời rằng chẳng trông thấy ai ngoại trừ hai gã đàn ông chận
Akaky Akakievich ngay giữa công trường, và ngỡ rằng họ là bạn nhau.
Ông khuyên Akaky Akakievich nên đến sở cảnh sát ngày hôm sau để
trình bày sự việc thì hơn; ở đó, người ta sẽ có thể tìm ra xem ai là kẻ đã
cướp của anh ta cái áo.

Akaky Akakievich chạy về nhà trong trạng thái kinh hoàng. Mái tóc
thưa được vuốt gọn hai bên thái dương và nơi đỉnh đầu, bấy giờ đã hoàn
toàn rối bời. Một bên hông, giữa ngực và trọn hai ống quần thì bám đầy
tuyết.
Khi bà chủ nhà nghe những tiếng gõ cửa dồn dập đã nhảy vọt ra khỏi
giường. Tròng vội chiếc áo ngủ vào người, một tay bà mở cửa, một tay
giữ chặt ngực áo. Cửa mở ra, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Akaky
Akaievich, bà bỗng bước lùi lại.
Lúc đã rõ chuyện, bà giơ hai tay lên trời, bảo Akaky Akakievich phải
đi ngay đến viên Hội đồng tỉnh mà trình cớ sự, bởi vì viên thanh tra cảnh
sát địa phương sẽ đánh lừa anh ta, hứa hẹn nhưng không giải quyết gì cả.
Tốt hơn hết là nên đi thẳng tới ông Hội đồng tỉnh. Bà nói rằng có biết
ông kia, bởi vì Anna, cô bếp gái người Phần Lan ngày trước của bà, bây
giờ đang là vú em tại nhà ông Hội đồng tỉnh. Chính bà cũng thường thấy
ông ta đi qua nhà bà và luôn cả đi nhà thờ ngày Chủ Nhật nữa. Bà cũng
kể, trong khi đang đọc kinh, ông ta vẫn nhìn quanh mọi người với ánh
nhìn thân thiện. Vì vậy, theo sự nhận xét của nhiều người, ông ta hẳn là
kẻ tốt bụng.
Sau khi lắng nghe những lời khuyên này, Akaky Akakievich trở về
phòng mình, tâm trạng ủ dột.
Làm cách nào anh ta trải qua đêm ấy thì là điều tôi để tùy độc giả tự
đặt mình vào vị trí anh ta mà tưởng tượng ra.
*
**
Sáng sớm hôm sau, Akaky Akakievich tìm đến viên Hội đồng tỉnh
nhưng được nghe nói rằng ông ta đang còn ngủ. Akaky Akakievich trở
lại vào lúc mười giờ, vẫn nghe rằng ông đang ngủ.
Đến vào lúc 11 giờ, biết được ông ta đã rời khỏi nhà.
Đến vào giờ ăn trưa, viên thư ký trong phòng đợi không để Akaky
Akakievich vào dù với bất cứ vấn đề gì, trừ phi anh ta phải nói cho họ
hay trước lý do nào cần gặp ông Hội đồng tỉnh, cái gì đã xảy ra cho anh
ta. Vì vậy mà lần đầu tiên trong đời Akaky Akakievich mới cảm thấy
phải buộc lòng tự xác nhận vị thế mình. Anh ta nói vòng quanh rằng cần
phải gặp chính ngay ông Hội đồng tỉnh, các viên thư ký không được
quyền từ chối; cũng nói rằng anh ta đến vì một vấn đề thuộc một cơ quan
chính phủ, và nếu như không được vào, anh ta sẽ báo cáo về cơ quan.
Những viên thư ký không dám nói gì nữa, vào trình sự việc với viên Hội
đồng tỉnh.
Viên Hội đồng tỉnh có hơi chút tò mò theo việc bị cướp cái áo khoác
của Akaky Akakievich. Nhưng thay vì tập trung vào chính điểm, ông ta
lại đặt ra với Akaky Akakievich một lô câu hỏi không ích lợi gì cả, ví dụ,
tại sao anh ta lại về nhà quá trễ? Anh ta có dám khẳng định rằng đã
không xảy ra việc gì lộn xộn trong nhà anh ta vào đêm trước?

Akaky Akakievich cảm nghe rối loạn kinh khủng và từ giã ông này
mà không cần biết ông ta có muốn Akaky Akakievich làm đơn cớ trình
sự việc bị cướp cái áo khoác ngoài hay không.
Ngày hôm đó (lần thứ nhất trong đời) Akaky Akakievich không đến
sở làm.
*
**
Ngày hôm sau nữa, Akaky Akakievich, với bộ mặt xanh mét, mặc
vào người bộ “áo choàng phụ nữ” cũ lúc bấy giờ trông càng đáng thương
hơn nữa. Cái tin mất áo khiến cho nhiều đồng nghiệp xúc động –dù cũng
có kẻ không để lỡ cơ hội này mà trêu trọc anh ta. Tức thì, họ quyết định
quyên tặng cho Akaky Akakievich một số tiền, nhưng chỉ là một tổng số
rất nhỏ bởi vì họ đã tiêu phần lớn số lương trong sự đóng góp vào phí tổn
vẽ một bức chân dung cho ông giám đốc và luôn cả việc mua mỗi người
một cuốn sách ủng hộ một tác giả bạn của ông kế toán trưởng.
Tuy nhiên, có một viên thư ký động lòng trắc ẩn, đã cố khuyên
Akaky Akakievich rằng đừng nên đi đến sở cảnh sát địa phương, bởi vì
dù ở đó người ta có thể thành công trong việc tìm ra cái áo khoác với lý
do là họ muốn lấy điểm với xếp trên, thì Akaky Akakievich cũng khó thể
lấy lại được cái áo, trừ phi phải trình ra nhữrng bằng chứng xác thật rằng
nó thuộc về anh ta. Vì vậy tốt hơn là nên mau mau kêu gọi đến một nhân
vật được gọi là Con Người Tai Mắt; bởi vì Con Người Tai Mắt này có
thể viết thư hoặc xin gặp riêng những vị quyền hành, như thế vấn đề sẽ
được thông suốt chóng vánh hơn.
Không còn cách nào khác, Akaky Akakievich bèn tìm đến gặp Con
Người Tai Mắt.
Thực sự, công việc hiện thời của Con Người Tai Mắt này thế nào là
điều không ai biết chắc được. Chỉ lưu ý rằng Con Người Tai Mắt này
mới gần đây trở nên một nhân vật quan trọng, và cũng chỉ mới gần đây
thôi, ông ta lại là một nhân vật không quan trọng gì hết. Hơn nữa, địa vị
ông ta, ngay cả đến bây giờ, vẫn không được nhận định là quan trọng nếu
đem so sánh với những sự quan trọng lớn lao hơn. Luôn luôn vẫn có
những con người được cho là quan trọng đối với kẻ này thì với kẻ khác
lại chẳng chút nào được nhìn là quan trọng. Sự thật thì ông ta đã cố gắng
hết sức bằng nhiều cách khác nhau để làm tăng sự quan trọng cho địa vị
mình, chẳng hạn như ông ta đưa ra một điều lệ rằng những thuộc hạ phải
đến chào ông ta từ ngay những bậc thang mỗi khi ông ta đến cơ quan,
hoặc không ai được cả gan đến văn phòng ông ta trừ phi được cho gọi;
và rằng tất cả mọi thứ phải được hoàn thành theo một hệ thống dây
chuyền nghiêm chỉnh: Viên hộ tịch giữ sổ bộ giấy tờ phải trước tiên làm
báo cáo một vấn đề nào đó cho viên thư ký, rồi viên thư ký báo cáo cho
viên cố vấn, cuối cùng viên cố vấn đưa trình lên ông ta.

Trong cái đất nước Nga này, thật buồn mà phải nói rằng, xem ra tất
cả mọi người đều cốt làm sao bắt chước cho giống những kẻ cao hơn họ.
Tôi mới nghe kể rằng có một viên cố vấn học đường vừa được cắt đặt
trông coi một cơ quan nhỏ bèn lập tức ngăn ra một phòng đặc biệt cho
mình, gọi đó là tổng hành dinh, và cho đặt hai anh gác cửa có đeo cổ cồn
màu đỏ và nẹp áo màu vàng đứng ngay cửa. Hai anh này chỉ giữ nhiệm
vụ mở cửa cho khách dù rằng cái “tổng hành dinh” rất nhỏ, ngay đến một
cái bàn viết nếu muốn kê trong ấy cũng khó thể kiếm ra chỗ cho vừa.
Con Người Tai Mắt nói trên thường có thói quen làm ra vẻ rất oai
nghiêm đường bệ, nhưng một cách kín đáo thôi. Toàn thể hệ thống làm
việc của ông ta được đặt trên căn bản của sự nghiêm chỉnh. “Nghiêm
chỉnh, nghiêm chỉnh và nghiêm chỉnh”, như ông ta thường tuyên bố. Ở
mỗi chữ “nghiêm chỉnh” sau cùng, ông ta nhìn chằm chằm vào kẻ đang
đứng trước mặt, dù rằng ông ta chẳng có lý do gì để làm thế, bởi vì hàng
tá thư ký cấu thành toàn thể bộ máy hành chính trong cơ quan ông ta
luôn giữ trong lòng một trạng thái sợ hãi run rẩy mỗi lần đối diện ông ta.
Nhìn thấy ông ta từ xa, tất cả bọn họ đều tức thì ngưng ngang công việc
và đứng nghiêm cho đến khi ông ta đã rời khỏi nơi đó. Lối chuyện trò
của ông ta đối với thuộc hạ thường được đánh dấu bằng sự nghiêm khắc
và hầu hết tóm gọn trong ba câu nói: “Sao anh dám to gan thế? Anh có
biết đang nói chuyện với ai đây không? Anh có hiểu tôi là ai không?”
Tuy nhiên, với các đồng nghiệp, ông lại là người có tâm địa tốt, đặc
biệt vui vẻ và hoàn toàn sốt sắng, dẫu rằng trong đầu luôn mang ý nghĩ
muốn tiến thân cao hơn địa vị hiện tại. Có điều lạ là khi đã đạt được điều
mình muốn, ông ta lại đâm lúng túng, bối rối, và không biết phải xử thế
ra sao.
Nếu đang hiện diện với những kẻ ngang hàng mình thì ông ta hoàn
toàn là một người rất đàng hoàng, lịch sự; hơn nữa, thông minh.
Nhưng hễ bất cứ lúc nào hiện hữu chung trong một đám có những
người địa vị thấp hơn, ông ta lập tức biến hình: chỉ ngồi lặng yên trông
vẻ rất hạ cố, khiêm nhượng; điều này kéo dài càng lâu thì ông ta càng
nghe thú vị. Thỉnh thoảng nếu trong mắt ông ta ánh lên tia thèm muốn
tham dự vào các cuộc chuyện trò vui vẻ của họ thì vẫn cố kềm lại bởi nỗi
nghi ngờ rằng không biết có đã đi quá xa với sự hạ cố của mình không,
hay là, không biết có phạm lỗi lầm trong sự thân mật với những kẻ có địa
vị thấp hơn kia không. Trong những phản ứng tâm lý loại này, ông ta
thường giữ nguyên dạng một con người trầm lặng, thỉnh thoảng mới mở
miệng nói ra vài lời nhát gừng.
Cũng vì lẽ đó mà ông ta bị tiếng là một kẻ đáng chán kinh khủng.
Đó là Con Người Tai Mắt mà anh bạn Akaky Akakievich của chúng
ta đang muốn kêu nài tới.

Không may, Akaky Akakievich lại trình diện ngay cái lúc rất ư là
không thích hợp, nhưng không thể làm khác được, dù đó cũng là điều rất
may mắn cho Con Người Tai Mắt nọ.
Vào lúc Akaky Akakievich tìm đến thì Con Người Tai Mắt đang bận
chuyện trò một cách rất vui thú về thời niên thiếu cũ với một người bạn
không gặp trong nhiều năm. Một viên thư ký vào báo có một người tên
gọi Basmachkin xin được gặp ông ta. Ông ta hỏi cộc lốc:
“Đó là loại người nào?”
“Một công chức nhà nước”, viên thư ký trả lời
“À, anh ta có thể đợi. Lúc này tôi không rảnh”, Con Người Tai Mắt
nói.
Ở đây, phải trình bày một cách thẳng thắn rằng Con Người Tai Mắt
này vừa thốt ra một điều láo khoét. Ông ta không bận chút nào cả. Ông ta
và người bạn đã trò chuyện một lúc lâu rồi và cuộc chuyện trò đã bắt đầu
có dấu hiệu chấm dứt khi họ ngồi im trong một lúc, chỉ đưa tay vỗ vào
đùi nhau và nói: “À, ra thế Ivan Abramovich!” hoặc là: “Vâng, đúng
vậy, Stepan Varlamovich!”.
Nhưng, sở dĩ Con Người Tai Mắt vẫn ra lệnh đợi là ý muốn chứng tỏ
cho người bạn cũ -kẻ đã từ bỏ công việc từ vài năm trước và lúc bấy giờ
đang sống tại một ngôi nhà riêng ở đồng quê- thấy rằng viên công chức
kia phải đợi ông ta thật lâu. Cuối cùng, sau khi không còn gì để nói, họ
hút một điếu xì gà, ngã người trong chiếc ghế bành rất êm có lưng dựa.
Chợt Con Người Tai Mắt nhớ lại và nói với viên thư ký:
“Ồ, có một gã công chức đang chờ tôi ngoài đó phải không? Bảo
anh ta có thể vào.”
Khi nhìn thấy cái vẻ hiền lành của Akaky Akakievich trong bộ đồng
phục tồi tàn, Con Người Tai Mắt hỏi ngay:
“Anh muốn gì?”
bằng một giọng cộc lốc và cứng ngắc, điều mà suốt trong một tuần lễ
trước khi nhận chức vụ giám đốc hiện thời, ông ta từng đứng trước tấm
gương tập nói một mình như thế.
Akaky Akakievich, trong lòng vốn đã sợ hãi, bấy giờ càng thêm rối
loạn run rẩy. Anh ta cố gắng mở miệng giải thích bằng tất cả sức lực, với
những chữ “nào” và “ông biết đó” thường xuyên hơn. Anh ta kể rằng đã
bị hai gã đàn ông cướp đi cái áo khoác mới rất đẹp một cách tàn nhẫn, và
rằng bây giờ đến để cầu xin Con Người Tai Mắt ký cho một chữ vào lá
đơn để anh ta có thể lấy đó về trình cho sở cảnh sát địa phương, hoặc
một ai đó, xin họ tìm cho anh ta cái áo.
Do bởi vài lý do nào không rõ, Con Người Tai Mắt nhận định vấn đề
đang diễn biến thì rất thân thuộc với ông ta. Ông ta hỏi bất thần:

“Rồi sao nữa, thưa ông? Ông có biết thủ tục là gì không? Ông tìm
đến tôi để làm gì? Ông có biết sự việc phải theo hệ thống tuần tự ra sao
không? Đầu tiên phải làm đơn gửi đến tay người thư ký trưởng, rồi lá
đơn phải chuyển đến tay người chánh văn phòng, từ đó nó mới được đến
tay viên bí thư cơ quan, cuối cùng người này sẽ mang đến cho tôi...”
“Nhưng, thưa Ngài”, Akaky Akakievich nói, cố gom góp can đảm
rơi rớt và ngay lúc đó cảm tưởng rằng toàn thân đang toát mồ hôi hột,
“tôi mạo muội, thưa Ngài, ngài biết không, đến làm phiền Ngài bởi vì
người thư ký... ơ, người thư ký… là những kẻ Ngài không thể trông cậy
vào...”
“Cái gì? Cái gì? Cái gì?” Con Người Tai Mắt hỏi, “Tại sao ông
dám cả gan nói thế, thưa ông? Ở đâu mà ông nhặt ra tư tưởng kỳ khôi
đó? Cái ý nghĩa kháng cự nào đang trải rộng trong đám người tuổi trẻ
để chống lại các vị lãnh đạo của họ vậy?”
Con Người Tai Mắt hiển nhiên không nhận ra rằng Akaky
Akakievich đã ngoài năm mươi, và vì thế, nếu anh ta có được gọi là một
người trẻ tuổi thì chỉ có thể được so sánh với một người ở lớp bảy mươi
thôi.
“Tôi hỏi ông, ông có biết điều đó không?”
Ngay điểm này, ông ta giậm chân và rít cao cái giọng đầy quyền uy
đến nỗi không chỉ mỗi Akaky Akakievich là người duy nhất đâm ra rụng
rời sợ hãi.
Akaky Akakievich gần như sắp ngất xỉu, toàn thân run rẩy, lảo đảo
đến muốn ngã ra trên sàn nhà nếu không được đỡ kịp bởi người gác cửa.
Con Người Tai Mắt vui mừng về cái hiệu quả đã vượt trội điều mong
ước của ông ta. Tuyệt đối hoan hỉ vì lời nói của mình có thể làm mất hồn
kẻ khác, ông ta đưa mắt liếc nhanh về phía người bạn cũ để xem thế nào
và hài lòng thấy người này dường như cũng đang trong trạng thái sợ hãi
thật sự.
Akaky Akakievich không thể nhớ được đã bằng cách nào đi xuống
cầu thang, cách nào bước ra đường phố. Anh ta chẳng thể nhớ gì cả,
cũng không còn nghe cảm giác gì nữa trên hai cánh tay hoặc hai cẳng
chân. Trong đời, anh ta chưa từng bao giờ bị vị giám đốc của cơ quan
mình hoặc bất cứ cơ quan nào khiển trách một cách quá nghiêm khắc
như thế.
Akaky Akaievich bước đi trong cơn bão tuyết đang tới tấp trút xuống
trên thành phố, miệng há hốc. Gió từ khắp mọi phía trong Pétersbourg
như cùng đổ dồn cả về phía anh ta. Chẳng mấy chốc, cổ họng Akaky
Akakievich trở nên nóng hừng hực và khi về đến nhà, anh ta không thể
thốt ra lời nào, đi ngay vào giường, ngực đau rát và mặt phồng sưng.
Đó là hiệu quả dữ dội của sự quở trách mà một viên công chức thỉnh
thoảng vẫn phải gặp!

Ngày hôm sau, Akaky Akakievich bị sốt nặng. Nhờ vào sự giúp đỡ
đại lượng của khí hậu Pétersbourg mà cơn bệnh của Akaky Akakievich
tiến triển rất nhanh, hơn cả dự tưởng.
Một bác sĩ được mời đến. Sau khi bắt mạch, ông ta bảo quanh co
rằng bệnh trạng sẽ được khá hơn chỉ nội trong một ngày rưỡi nữa thôi,
nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc cho Akaky Akaievich một
món thuốc đắp. Sở dĩ thế là vì ông ta không muốn rời người bệnh mà
không lưu lại chút thuốc men gì. Quay sang bà chủ nhà trọ, bác sĩ nói:
“Không cần để mất thì giờ, bà hãy nên đặt mua một cỗ quan tài bằng
gỗ thông cho anh ta ngay lập tức bởi vì tôi nghĩ rằng một cỗ quan tài
bằng gỗ sồi sẽ quá đắt với anh ta.”
Dù Akaky Akakievich có nghe những lời kinh khủng này không, và
nếu có nghe, chẳng biết tấm lòng anh ta có tan nát mà tiếc nuối cuộc
sống đáng thương của mình chăng thì không ai có thể biết được bởi vì
anh ta bắt đầu mê sảng trong cơn sốt cao độ từ khi ấy. Từ ảo tưởng này
sang ảo tưởng khác không ngừng ám ảnh anh ta. Anh ta gọi tên
Petrovich và đặt gã may cái áo khoác có viền những đường bẫy đặc biệt
để gài bọn cướp, những kẻ mà Akaky Akakievich tin rằng lúc nào cũng
nằm sẵn dưới giường. Từng lúc anh ta kêu gào bà chủ nhà đuổi bọn cướp
ra khỏi nơi đó. Cũng có lúc, Akaky Akakievich xin bà lôi một tên trộm
từ dưới chăn của mình ra; lần khác, liên tục hỏi rằng tại sao cái “áo
choàng phụ nữ” lại được treo trước mặt khi anh ta đã có một cái áo
khoác mới rồi; xong, tưởng mình đang đứng trước mặt Con Người Tai
Mắt để nghe lời quở mắng, Akaky Akakievich đã trả lời: “Xin lỗi Ngài”.
Dần dần, Akaky Akakievich trở nên vật vã, miệng thốt ra những lời
quái dị đến nỗi bà chủ nhà phải đưa tay làm dấu thánh giá. Quả tình, bà
chưa từng nghe anh ta nói như thế trước kia. Đặc biệt hơn là sau những
lời kinh khủng, luôn luôn anh ta có thêm vào hai chữ “Thưa Ngài”. Mãi
sau, lối nói của anh ta trở nên lộn xộn, tối tăm vô nghĩa, ngoại trừ một
điều rằng tất cả những lời nói và ý tưởng không mạch lạc của anh ta đều
chỉ xoay quanh chiếc áo khoác.
Cuối cùng, hồn lìa khỏi xác anh chàng Akaky Akakievich đáng
thương kia.
*
**
Chẳng ai màng niêm phong căn phòng, bởi vì, thứ nhất, Akaky
Akakievich chẳng có người kế tục, thứ hai, vật dụng lưu lại chẳng đáng
giá gì: một bó lông ngỗng, một thếp giấy trắng, ba đôi vớ dài, hai ba cái
nút rơi ra từ chiếc quần nào đó và “cái áo choàng phụ nữ” mà độc giả
đã quen thuộc.
Ai là người nhận lãnh những thứ này thì chỉ có Trời mới biết, ngay
cả tôi, người đang kể chuyện, cũng phải thú nhận rằng không đủ hứng
thú để tìm hiểu điều đó.

Akaky Akakievich được đem chôn; và thành phố Pétersbourg vẫn
tiếp tục cuộc sống mà không có Akaky Akakievich, như thể anh ta chưa
từng bao giờ hiện diện ở đây vậy.
Một con người vừa biến mất, kẻ chẳng được ai ngó ngàng, cũng
không thân thiết với ai, chẳng được ai ưa thích và cũng chưa từng có gì
đáng được lôi cuốn, ngay cả với các sinh viên trong ngành Tự nhiên học,
những người không bỏ sót lấy một cơ hội để cắm cây kim trên một con
ruồi nào đó mà thử nghiệm dưới làn kính lúp.
Một con người mang cái vẻ hiền lành kiên nhẫn trước những lời giễu
cợt của các đồng nghiệp trong sở làm và là người phải bị uổng tử bởi
một lý do không có gì đặc biệt.
Tuy nhiên đó cũng là người trước cái lúc cuối cùng của cuộc đời đã
có được một thoáng thăm viếng bởi một người khách huy hoàng -biểu
tượng qua cái áo khoác-, kẻ trong một lúc ngắn đã mang vào trong cuộc
sống tăm tối nghèo khổ của anh ta một chút ánh sáng mặt trời. (Sau
cùng, đó cũng chính là người đã giáng xuống trên những kẻ khác, luôn
cả những kẻ quyền hành trong cuộc đời này, một tai họa kinh khủng!)
*
**
Vài ngày sau sau khi Akaky Akakievich đã chết, một người đưa tin
tìm tới nhà anh ta với cái lệnh truyền rằng anh ta phải đến cơ quan ngay
lập tức để gặp ông giám đốc. Người này trở về trình rằng Akaky
Akakievich không thể đến. Khi được hỏi tại sao thì người này chỉ trả lời:
“Anh ta không thể đến vì anh ta đã chết, thưa ông giám đốc.”
Nhờ thế mà cái tin chết của Akaky Akakievich mới được truyền ra
trong cả cơ quan.
Và ngay ngày hôm sau, nơi chỗ ngồi của Akaky Akakie- vich thấy
xuất hiện một viên thư ký mới, dáng rất cao và chữ viết thay vì thẳng
hàng như Akaky Akakievich thì lại chỉ ngả nghiêng uốn éo.
*
**
Dẫu vậy, không ai có thể nhìn thấy trước được cái kết thúc của câu
chuyện về Akaky Akakievich và nội chỉ vài ngày sau khi chết, cái tên
anh ta được nói đến nhiều trong khắp thành phố như thể rằng đó là một
nỗi đền bù cho sự bị lãng quên trong cuộc sinh thời của anh ta. Do đó mà
câu chuyện nhỏ của chúng ta cũng bất ngờ có được một kết thúc kỳ diệu.
Những tin đồn đột nhiên lan rộng chung quanh Pétersbourg. Người ta
kể rằng trong vùng phụ cận của Cầu Sông Kalinkin và vượt xa khỏi đó
một chút, hễ cứ đêm đến là lại có một xác chết bắt đầu xuất hiện trong
hình dáng của một công chức để lột các áo khoác ngoài ra khỏi vai khách
bộ hành, bất chấp đó là hạng người nào, chức vụ ra sao, hoặc chiếc áo
khoác thuộc loại xấu hay đẹp, cổ viền bằng lông mèo hay lông hải ly,
lông chồn, lông cáo hoặc lông gấu.

Tóm lại, các cái áo khoác được làm bằng đủ loại da thú mà con
người có thể chấp nhận để che thân cho ấm.
Một viên thư ký văn phòng từng nhìn thấy tận mắt con ma và lập tức
nhận ra là Akaky Akakievich; điều ấy làm anh ta sợ đến nỗi bỏ chạy
nhanh bằng hết sức của đôi cẳng mình, do đó không thể nhìn rõ mà chỉ
thấy rằng con ma ấy đang giơ ngón tay kinh khủng chỉ trỏ vào anh ta từ
đàng xa.
Từ mọi khu vực, tiếng phàn nàn không ngớt vang lên, không chỉ là từ
các nhân viên xoàng mà còn các vị công chức cao cấp nữa. Tất cả đều
bảo rằng lưng và vai của họ bất thần đâm ra rất lạnh, như thể đang bị
tước mất đi cái áo choàng trên người vậy.
Lệnh truyền ban ra cho cảnh binh để bắt cái xác nọ bằng mọi giá,
không kể sống hay chết và phải phạt hắn thật nghiêm khắc, như một sự
răn dạy kẻ khác.
Quả nhiên, họ gần như thành công trong việc ấy.
Một viên cảnh binh khi đứng gác trên Ngõ Kiryushkin đã nắm được
ngay tại chỗ cổ con ma khi con ma này đang đưa tay kéo cái áo khoác
ngoài của một chàng nhạc sĩ đã về chiều, người chơi sáo trong thời còn
trẻ. Chụp được cổ con ma này, viên cảnh binh la lên, gọi hai đồng nghiệp
khác tới giúp sức. Ông ta bảo hai người nọ nắm lấy con ma trong khi ông
ta cúi xuống ống giày, lôi ra thật nhanh một cái hộp thuốc lá đưa lên cái
mũi đang tê cóng, điều đã từng xảy ra sáu lần trong đời ông ta. Chất
thuốc bột quá mạnh đến khiến ngay cả con ma cũng không thể chịu nổi.
Thật khó khăn, viên cảnh binh mới kịp đặt ngón tay bịt cánh mũi bên
phải và kéo vài hơi thuốc bên cánh mũi trái. Tức thì con ma hắt hơi mạnh
ngay trước mắt ba người cảnh binh và hoàn toàn biến mất. Cả ba đưa tay
dụi mắt và chẳng dám tin là vừa bắt được con ma.
Từ đó trở đi, những viên cảnh binh đâm ra kinh hoàng đến nỗi ngay
với cả người sống, họ cũng sợ, không dám chụp bắt mà chỉ la lên từ xa:
“Ê anh kia! Đi đi!”.
Con ma công chức bắt đầu xuất hiện luôn cả phía bên kia cầu
Kalinkin Bridge để làm kinh hãi những kẻ nhát gan.
Tuy nhiên, chúng ta đã quên khuấy Con Người Tai Mắt, kẻ mà trong
thực tế phải nói là nguyên nhân chính cho sự kết thúc lạ kỳ của câu
chuyện hoàn toàn có thật này.
Để bắt đầu, tôi có bổn phận phải nói cho công bằng rằng nhân vật
quan trọng này cảm thấy có cái gì giống như một sự cắn rứt lương tâm
sau khi Akaky Akakievich đã rời khỏi văn phòng ông ta.
Sự thương cảm là một thứ không hề được chấp nhận với Con Người
Tai Mắt; bởi vì trái tim ông ta dễ dàng mở ra cho nhiều loại thôi thúc tốt
lành, trong khi chức vụ lại ngăn cản ông ta không được phơi bày cá chất
thật. Chẳng mấy chốc, người bạn cũ cũng từ giã, Con Người Tai Mắt bắt
đầu nghĩ tới anh chàng Akaky Akakievich đáng thương kia.

Kể từ đó, gần như mỗi ngày ông ta đều bị ám ảnh bởi hình dáng hiền
lành của viên công chức nghèo khổ, kẻ đã không thể chịu đựng nổi sự xỉ
vả của ông ta. Ý nghĩ về viên công chức làm bận trí đến nỗi tuần lễ kế
tiếp, Con Người Tai Mắt bất thần cho lính hầu đi tìm Akaky Akakievich
để xem có thể giúp được gì cho anh ta không. Rồi khi hay rằng Akaky
Akakievich vừa chết bất ngờ trong cơn sốt cao độ, ông ta đâm xúc động
dữ dội, lương tâm ray rức suốt ngày.
Mong ước được xao lãng chút ít và quên đi cái tin khó chịu kia, ông
ta quyết định trải qua buổi tối tại nhà vài người bạn, những kẻ đáng
trọng, đặc biệt là hầu hết bọn họ đều có cùng địa vị ngang nhau, cho nên
ông ta có thể hoàn toàn thoải mái. Ý nghĩ này khiến Con Người Tai Mắt
vô cùng hoan hỉ.
Ông ta ra đi, lịch sự và nhã nhặn; tóm lại, trải qua một buổi tối rất dễ
chịu. Trong buổi ăn, ông ta uống vài cốc champagne –điều mà ai cũng
biết thường làm cho con người quên đi mọi ý nghĩ u ám. Và rượu
champagne cũng khiến ông ta đâm ra muốn làm một cái gì đặc biệt; vì
vậy chưa vội về nhà ngay, ông ta nẩy ra ý định đến thăm một bà bạn gốc
Đức rất thân, tên Karolina Ivanovna.
Có điều cần phải lưu ý rằng Con Người Tai Mắt này không còn trẻ
trung nữa. Trong gia đình, ông ta là một người chồng hoàn hảo, một
người cha đáng kính. Ông ta có hai con trai, một người đang làm việc tại
một cơ quan chính phủ, thêm một cô con gái xinh đẹp mười sáu tuổi với
cái mũi nho nhỏ cong cong, mỗi buổi sáng vẫn tìm đến hôn tay ông ta và
nói “Bonjour, Papa”. Vợ ông ta vẫn còn trẻ đẹp, thường đưa tay cho
chồng hôn, rồi lật bàn tay chồng mà hôn trả lại.
Nhưng dẫu hoàn toàn thỏa mãn với một cuộc sống gia đình hạnh
phúc chăng nữa, Con Người Tai Mắt này vẫn mang ý nghĩ muốn có một
phụ nữ để kết bạn riêng tại một khu vực nào khác trong thành phố.
Người phụ nữ này không trẻ và cũng không đẹp bằng vợ ông ta, nhưng
đó chỉ là cuộc sống và không phải việc để chúng ta mổ xẻ ở đây.
Vì thế mà Con Người Tai Mắt đi xuống cầu thang, leo lên chiếc xe
ngựa của mình và bảo người đánh xe:
“Đi đến nhà Karolina Ivanovna”.
Quấn mình một cách rất đường bệ trong chiếc áo choàng ấm, ông ta
thả hồn trong một cảm giác sung sướng trọn vẹn, tưởng như không có gì
hơn thế, nghĩa là, loại cảm giác mà khi người ta không có gì bận tâm
trong trí thì những ý tưởng thú vị cứ tới tấp hiện ra, chẳng phải mất công
tìm tòi gì cả.
Rất hài lòng, ông ta nhớ lại những phút giây thoải mái vừa mới trải
qua buổi tối, nhớ lại mọi câu nói vang lên giữa những tiếng cười dòn của
đám bạn hữu. Bấy giờ, ông ta lập lại nho nhỏ với mình nhiều câu mà lúc

mới thoạt nghe, ông ta đã cho là rất thú vị. Và vì thế mà trên chiếc xe
ngựa, ông ta cứ tự khúc khích cười thầm.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông ta cũng bị quấy rầy bởi từng cơn gió
thổi mạnh một cách rất khó hiểu, chỉ có Trời mới biết tại sao và từ đâu
mà chúng thổi tới. Thêm những hạt tuyết mỏng trút xuống dữ dội làm rát
mặt ông ta, lật tung cái cổ áo khoác như một cánh buồm; hoặc bất thần
có một nắm tuyết hắt vào đầu ông ta bằng một sức mạnh siêu nhiên,
khiến ông ta cứ phải loay hoay mà phủi rủ.
Bỗng dưng, Con Người Tai Mắt cảm thấy như có ai đang ghì rất chắc
gáy áo ông ta. Quay lại, ông ta thấy một người dáng thấp bé trong bộ
đồng phục tơi tả, và kinh hoảng nhận ra đó là anh chàng Akaky
Akakievich. Khuôn mặt người công chức trắng bệch như tuyết, trông y
hệt một xác chết. Sự kinh hoàng của Con Người Tai Mắt trở thành cao
độ khi nhìn thấy từ cái miệng méo mó kia phát thẳng vào mặt ông ta một
luồng khí lạnh huyệt mộ, rồi thì thào những lời ghê gớm:
“À, té ra cuối cùng ông cũng phải đến! Rốt cuộc tôi cũng… cũng…
nắm được cổ áo ông. Chính cái áo khoác của ông mới là điều tôi muốn.
Ông đã từ chối giúp tôi, lại còn hành hạ tôi nữa! Vì vậy, bây giờ ông
phải đưa áo cho tôi!”
Con Người Tai Mắt đáng thương kia gần như chết sững. Bình
thường, trước mặt đám thuộc hạ, ông ta rất mạnh mẽ cương quyết -giống
như những người có bộ dáng can đảm. Bất cứ ai nhìn thấy ông ta trong
hoàn cảnh ấy cũng đều sẽ nói: “Thật là một con người đáng nể!” Nhưng
trong tình huống này, một nỗi sợ không tên tràn ngập châu thân Con
Người Tai Mắt tưởng đến như có thể ngất đi.
Ông ta cởi cái áo khoác khỏi vai, ném mạnh ra xa và hét to với người
đánh xe:
“Về nhà nhanh lên!”
Người đánh xe, nghe cái giọng thất thường chỉ xảy ra trong những
lúc ông chủ đang mắng nhiếc ai, bèn rụt cổ lại đề phòng trường hợp khẩn
cấp, vung roi đánh cho con ngựa phóng đi, nhanh như một mũi tên bắn.
Chừng khoảng hơn sáu phút sau đó, Con Người Tai Mắt đã ngồi
ngay giữa phòng khách nhà riêng. Tái nhợt, mất hồn và mất cả áo khoác,
ông ta, thay vì đến thăm Karolina Ivanovna, lại về nhà ngay, kéo lê thân
mình vào phòng riêng, trải qua một đêm sợ hãi khủng khiếp.
Do đó, sáng hôm sau, trong buổi điểm tâm, khi con gái ông ta nói:
“Hôm nay trông papa bơ phờ quá, papa ạ”, thì papa cô ta vẫn im như
thóc.
Con Người Tai Mắt cũng không tỏ bày với bất cứ ai lời nào về những
gì đã xảy. Cái biến cố ấy ghi đậm nét trong lòng đến nỗi ông ta không

còn thường xuyên nói với đám thuộc hạ: “Rõ to gan thật! Anh có biết tôi
là ai không?” như dạo trước nữa. (Những lời ấy chỉ được dùng lại sau
khi ông ta đã hay ra tất cả ngọn ngành.)
Điều đáng lưu ý nhất chính là từ khi đó trở đi, con ma công chức
không còn thấy xuất hiện. Hiển nhiên là cái áo khoác của Con Người Tai
Mắt đã làm hài lòng nó. Và cũng không ai còn nghe nữa chuyện các
khách bộ hành bị lột áo khoác khỏi vai. Dù vậy, nhiều người hiếu động
và yếu bóng vía cứ bị rối loạn nên tin rằng con ma vẫn còn lẩn quất trong
một phần đất xa xa nào của thành phố.
Chẳng hạn, có chuyện kể rằng một viên cảnh binh ở quận Kolomna
nhìn thấy tận mắt con ma xuất hiện từ đàng sau một ngôi nhà; nhưng bởi
tính khí nhát gan mà ông không dám chận nó lại, chỉ âm thầm bước theo
trong bóng tối, cho đến khi con ma nhìn quanh, ngừng lại và cất tiếng
hỏi: “Ông muốn gì?” đồng thời giơ lên quả đấm khổng lồ đến chưa từng
thấy nơi những người sống.
Viên cảnh binh đáp: “Không, không gì cả.” rồi quay lưng đi ngay.
Con ma này được nhận định là cao lớn và có bộ râu xồm xoàm, thẳng
bước về phía cầu sông Obukhov, xong biến mất vào bóng tối.
Trần Thị Bông Giấy
Chuyển ngữ xong tại San Jose, Sep 11/2001, thứ Ba
(Ngày, hai chiếc phản lực cơ bổ nhào xuống
World Trade Center, làm sập tòa nhà đôi
cao 110 tầng ở New York, chết gần 7,000 người).
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