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Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Giao Xuân, một vùng quê ven biển. Người dân quê tôi chủ yếu sống bằng nghề đi
biển và làm ruộng. Hằng năm, mọi người phải đối mặt với rất nhiều các thiên tai của tự nhiên như bão, lũ lụt,
nhiễm mặn, sóng thần…. làm cho cuộc sống của người dân càng trở nên vất vả, lam lũ hơn. Có lẽ với nhiều

người biến đổi khí hậu là một khái niệm rất xa lạ và cho rằng nó không ảnh hưởng gì đến con người chúng ta.
Nhưng các bạn có biết thời tiết đang ngày càng trở nên khắc nghiệt không? Mùa hè thì nóng kinh khủng lên
đến 40 độ, còn mùa đông thì rét đậm, rét hại khiến ở các vùng núi học sinh phải nghỉ học, trâu bò chết nhiều.
Mùa mưa thì hiện tượng ngập lụt xảy ra thường xuyên. Ngay như khu vực tôi ở, cứ mưa là ngập lụt. Mà hiện
tượng này ngày xưa chắc là hiếm có. Chính những hiện tượng thời tiết thất thường đó là do biến đổi khí hậu

đấy các bạn ạ!
 

Khi tôi còn nhỏ mỗi khi có bão thì mọi người rất lo lắng và sợ hãi. Họ luôn nơm nớp lo sợ bị vỡ đê. Vì hệ thống
đê đắp đất và cọc tre nên rất yếu, chỉ cần những trận sóng to mà vỗ vào bờ trong thời gian dài là có thể vỡ đê
gây ngập lụt dẫn đến đất bị nhiễm mặn mà không biết đến bao giờ mới trồng cấy lại được. Ngày nay, xã hội
phát triển nên những máy móc hiện đại được đưa về sử dụng. Hệ thống đê được nhà nước đầu tư xây dựng

như đê kè đá, bãi chắn sóng chỗ đê suy yếu, đường đê được đổ bê tông kiên cố giúp cho cuộc sống của người
dân ở ven biển được ổn định hơn. Mỗi khi có bão người dân cảm thấy bình thường hơn và có người đã nhận

định rằng bão bây giờ bé hơn nhưng hoàn toàn không phải vậy. Biến đổi khí hậu làm cho các cơn bão có chiều
hướng mạnh hơn, cấp độ gió giật và mưa kéo dài, hiện tượng thì thất thường và khác biệt. 

 
Sau đây tôi xin kể lại một câu chuyện mà chúng tôi đã phỏng vấn và ghi lại được: Cụ Ba năm nay đã ngoài 80

tuổi nhưng trông cụ rất khỏe mạnh và phúc hậu. Cụ có mái tóc bạc và bộ râu mềm cùng với nụ cười và cặp
mắt sáng. Trông cụ thật dễ gần khiến tôi thấy mạnh dạn hơn khi hỏi cụ về thời tiết, khí hậu của một thời xa

xưa. Chúng tôi trải chiếu ngồi dưới mái hiên thoáng mát của căn nhà kiên cố, dõi mắt nhìn ra phía cánh đồng
và xa hơn chút nữa là triền đê chắn sóng biển cao và dài. Thấp thoáng phía khơi xa là những cánh buồm của

đoàn thuyền đánh cá. “Ông kể cho cháu nghe “câu chuyện nhớ đời” của ông nhé?”, tôi hỏi, và với giọng nói ấm
áp, rành rẽ, cụ bắt đầu kể:  

Lời tựa



Prologue
I was born and raised in Giao Xuan commune, a coastal countryside. The people in my hometown mainly live
by fishing and farming. Every year, people face many natural disasters, such as storms, floods, salinization,

and tsunamis, which make our lives even harder. Perhaps for many people, climate change is a foreign
concept and has nothing to do with the human being. But do you know that the weather is getting harsher

and harsher? The summer is terribly hot, up to 40℃, while the winter is so cold that the schools in
mountainous areas must be closed and loads of cattle die. In rainy seasons, floods are nothing new. Even in
my neighborhood, it is inundated after every rain. This phenomenon must have been rare in the past. It is

climate change that causes those erratic weather phenomena, guys! 
 

When I was a child, people were troubled and scared if there was a storm coming. They were afraid that the
dike would collapse. The dike system was weak because it was built with soil and bamboo. Being hit by big
waves for a long time might make it fall, which causes floods and soil salinization, and we will never know
when we can grow crops again. Nowadays, our society is developing, so modern machines are put to use.

The government invests and builds trustworthy dike systems such as stone embankments, breakwaters for
weakened dikes, and solid concrete roads above the dams to make people’s lives in the coastal areas more

stable. Now people are not as scared of the storms as they were in the past. Some people have said that
storms are less severe now, but that is not true at all. Climate change makes storms stronger, wind gusts

and rains persist, and the phenomenon is erratic and different.  
 

Here is a true story, a story we learned about when we interviewed Mr. Ba. He’s in his 80s but still looks very
healthy and happy. He had gray hair, a soft beard, a loveable smile, and bright eyes. He seemed so friendly
and approachable, which made me feel braver to interview him about the weather and climate in the past.
As we sat next to Mr. Ba on a mat, under the leaves, full of the cool breeze of his fortified house, we looked
out over the field, beyond which we could see the high and long sea breakwater.  Over the sea is where the

sails of the fishing fleet loomed. I began: "Could you tell me that unforgettable story of your life?"



Back in 1952 (in the middle of the First Indochina War), it
was June or July, and I was just a 13-year-old boy. I was

in grade 6 at a secondary school in Sa Chau village, a
famous place for its fish sauce. The brand Sa Chau fish
sauce is still renowned today. Being far from school, I
had to wake up early every morning to get there on

time. There was no motorbike back then, so I could only
walk to school barefoot. That day the weather was

chilly, sometimes with raindrops, with deep red skies in
the distance, gradually turning a soggy, grey color. I

heard people say that there was a storm coming.
Regardless of whether the storm was big or small, we
still went to school. Then the sun suddenly began to

break through, but people did not stop strengthening
their houses, preparing for a storm. 

 

Năm 1952 (có nghĩa là đang trong thời kỳ kháng chiến
chống Pháp) khoảng tháng 6, tháng 7 gì đó ông mới 13
tuổi và đi học lớp 6 ở một trường cấp II đặt ở làng Sa

Châu nơi có tiếng về nghề làm nước mắm. Thương hiệu
nước mắm Sa Châu đến nay vẫn rất nổi tiếng. Vì học xa
cho nên phải dậy sớm lắm để đi học, làm gì có xe như
bây giờ chỉ có đôi chân trần đi bộ. Từ tờ mờ sáng tiết

trời se lạnh, đôi khi lất phất mấy hạt mưa, trời sáng rõ
những đám mây nặng nề, đỏ quạch phía xa rồi chuyển

sang màu xám xịt như sũng nước. Ông nghe thấy những
tiếng bà con nói với nhau là có bão. Dù chẳng biết bão
thế nào, to hay nhỏ, bọn ông vẫn đến trường. Trời tự
nhiên lại hửng nắng nhưng vẫn thấy mọi người chằng

chống nhà cửa. 





The houses at that time were mostly earth-walled with bamboo poles and a grass roof, not as
they are now – full of iron, steel, and concrete. Long bamboo trees were woven together and
braided on the tops, tied down with ropes, and fastened to sturdy stakes; doors and bamboo
curtains were also tied down. So are the barns for cattle, chickens, and pigs. All are shielded,

firmly tied. A large pot of rice cooked for the whole day was still warm in the straw stove. 

Nhà cửa thời ấy phần lớn là tranh tre vách đất và thấp chứ đâu có như bây giờ bê tông sắt thép...
Những cây tre dài đan cài với nhau và ấp lên mái rạ, dùng dây ghì xuống, buộc chặt vào những

cây cọc đóng chắc, các cửa phên, các tấm giại được ràng kỹ bằng tre và dây thừng. Chuồng trâu
bò, gà lợn cũng thế. Tất cả đều được che chắn, buộc chắc. Một nồi cơm to được thổi cho cả ngày

phòng khi bão đến vẫn vùi trong bếp rơm vừa dập. 





It was early in the first period, but everyone seemed less focused on the lecture because of the
winds and showers. Looking at the sky with an anxious face, the headmaster came to each class

and allowed students to go home four periods earlier. After the dismissal, the board of
patronage quickly mobilized people to reinforce the school's roofs, walls, and doors. Students
dispersed on the village roads, some of which crossed a section of uninhabited fields. My way

home was still far. The rain started falling heavily, and there was no more sun, only heavy
clouds. 

Mới vào tiết đầu nhưng hình như mọi người ít tập trung vào bài giảng bởi những cơn gió trận mưa
rào rào từng chập. Ngó nhìn bầu trời, với nét mặt đăm chiêu, thầy hiệu trưởng đến từng lớp và

cho phép học sinh về sớm hơn hẳn bốn tiết. Học sinh ra về rồi thì các lớp học cũng được ban bảo
trợ khẩn trương huy động người chằng chống mái nhà, vách cửa... Học sinh tản mát ra về trên

các con đường thôn xóm, có chỗ vượt qua cả một đoạn cánh đồng không có nhà dân ở. Đường về
nhà cũng còn xa, lúc này mưa lại dồn dập, không còn le lói ánh mặt trời nữa, chỉ còn những đám

mây nặng trĩu. 





Bamboo and trees on both sides of the road reclined as the wind blew, squirming from one side
to the other. The unpaved road was so slippery that although my toes pressed down, I could not
resist whenever the wind blew. Big raindrops hit my face like hundreds of thousands of needles.
The wind blew in the front and behind, making my footsteps no longer at will. Suddenly with a

sharp sound, my raincoat was torn and tossed away. I fell and was thrown into the grass on the
side of the road. I tried to crawl forward but could not. I lost my backpack and rice ball without

realizing it, only the cold and an empty stomach left.”

Tre pheo, cây cối hai bên đường ngả rạp theo chiều gió, vặn vẹo bên này bên nọ. Đường trơn đến
mức dù ngón chân bấm chặt xuống nhưng vẫn không chống lại nổi mỗi khi gió thổi. Mưa rào rào
xối xả táp vào mặt như trăm nghìn mũi kim tiêm chích. Gió thổi đằng trước, gió đun đằng sau làm

cho bước chân không còn theo ý muốn. Bỗng ù ù, xoạt xoạt, tấm áo mưa bị giật rách và tung
bay, ông ngã dúi ngã dụi và bị hất tung vào bờ cỏ ven đường. Ông cố bò nhoài tiến lên nhưng
không được. Chiếc cặp sách cùng với nắm cơm đã mất đâu từ lúc nào không rõ, chỉ còn người

không với bụng đói, cật rét.”





Unable to hide my curiosity, I interrupted Mr. Ba
intending to know thoroughly:  

 
- Mr. Ba, did you know what level the wind was

at that time? 
 

Mr. Ba looked at me and stopped talking but did
not answer my question. He took the smoking

pipe that lay nearby, and slowly put the tube in
his mouth to blow the leftovers into the empty
barrel. He put a new ball of tobacco into the

pipe and ignited it. He puffed at it for some time
and ended it with a long and satisfying draw.
Slightly leaning back, he filled the air with the

dense smoke, enjoying the high of the tobacco.
Taking a sip of his strong tea and as if

understanding my impatience, he turned
actively and said:

 
"What was the wind level, right? My dear, in the
past there was not as much information about
the wind level as now. But as far as I know, the
wind was only about level 7 or 8, at best. Had it

been stronger, I would have been blown to
another planet!” 

Không kìm nổi sự tò mò, muốn tìm hiểu thật kĩ
càng, tôi vội vàng ngắt lời ông cụ:  

 
- Cụ ơi, cụ có biết gió lúc ấy là cấp mấy không ạ? 

 
Cụ Ba nhìn tôi, ngừng kể, nhưng không trả lời

ngay câu hỏi của tôi. Cụ với tay lấy chiếc điếu cày
bên cạnh rồi dềnh dàng đưa ống điếu lên miệng

để thổi thải bã điếu vào cái thùng để sẵn, rồi
dềnh dàng vo viên một điếu thuốc mới ấn vào nõ
điếu, và rồi lại cũng dềnh dàng bật lửa dí thẳng
ngọn lửa ga vào mồi thuốc, hít hít từng chặp và
kết thúc bằng một hơi kéo dài giòn giã, ngoạn

mục. Hơi ngả đầu về phía sau, cụ phả khói thuốc
um tùm vào khoảng không, lấy làm thỏa mãn

thưởng thức cái say sưa của điếu thuốc lào. Nhấp
một ngụm nước trà pha đặc, chừng như hiểu

được sự nóng ruột của tôi, cụ chuyển sang hoạt
bát và nói: 

 
“Gió cấp mấy hả cháu? Cháu ơi, thời ấy chưa có

nhiều thông tin về cấp gió như bây giờ đâu,
nhưng theo ông gió ấy chỉ mới khoảng cấp 7, cấp

8 là cùng. Chứ nếu nó cao hơn nữa như những
trận bão ngày nay thì ông đã được bay sang

hành tinh khác từ dạo ấy rồi cháu ạ.”  





His funny way of speaking amused me, and I thought he was rational because of how a 13-year-
old schoolboy could withstand a stronger wind. Moreover, he had come a long way. Then Mr. Ba

continued: “My dear, I tried to cling to a tree by the side of the road at that time, but the cold
rainstorm wind was too strong. I fainted on a ragged paddy field, but my ears still echoed the

buzzing of the wind, the rumble of the rain, and sometimes the sound of a blowing horn and the
emergency five-time drums from the dyke guards to ask for help. Bang, Bang, Bang I heard
from the drum - five times over…  Bang, bang, bang, bang, bang … The sound slowly getting

quieter. Bang, bang, bang, bang ... Then I knew no more. 

Tôi buồn cười vì cách nói dí dỏm của cụ và thầm nghĩ cụ nói thế là có căn cứ, vì với sức của cậu
học trò 13 tuổi, chịu đựng sao được. Hơn nữa lại còn dấn bước được từng ấy quãng đường. Cụ Ba
kể tiếp: “Cháu ạ, lúc ấy ông đã cố bám lấy một gốc cây bên đường, nhưng không thể cưỡng lại
sức mạnh của gió bão mưa rét. Ông đã lịm đi trên một vạt lúa dập dụi be bét, nhưng trong tai

vẫn còn thấy tiếng ù ù của gió, tiếng ầm ào của mưa và thoảng có tiếng tù và, tiếng trống đánh
ngũ liên ở điếm canh đê thúc giục người ứng cứu ... Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng … Tùng Tùng

Tùng Tùng Tùng … Tiếng trống nhỏ dần ... Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng … Thế rồi ông không còn
biết bão gió trời đất là gì nữa. 



Slowly opening my dull eyes, I didn't understand
why I was lying by a fire in baggy brown clothes.
It turned out that when I fainted, a female officer
– Mrs. Can, walked by and took me there. At the
roadside cáfe, she fed me spoonfuls of water,
changed my clothes and lit a warm fire to help
me recover. Luckily, Mrs. Can came just in time

when I fainted. After, the wind stopped and
prepared to change its direction, Mrs. Can put me

on her shoulder and struggled to bring me to a
cáfe on the roadside. We got there just in time

when the Southwest wind started to blow angrily.
Thanks to the cáfe owner’s help, I was safe.” 

Từ từ hé mở cặp mắt đờ đẫn, ông không hiểu sự
tình vì sao mình lại nằm ở đây bên bếp lửa với bộ
quần áo nâu thùng thình dài rộng. Thì ra sau khi

ngất đi cũng đúng lúc chị Cần, một cán bộ phụ nữ
đi trong mưa gió đến kịp và dìu ông về đây. Nơi
quán nước ven đường, chị bón cho ông từng thìa
nước hồ, chị thay đồ mặc khô cho ông và nhóm

ngọn lửa ấm áp cho ông dần hồi sức. Thật là may
mắn chị Cần đã đến kịp khi ông ngất đi. Sau khi
gió ngưng lại chuẩn bị đổi chiều, chị Cần xốc ông
lên vai và gắng gượng cõng ông vào quán nước

ven đường cũng vừa lúc gió Tây Nam hùng hổ thổi
về. Vào trong quán được chủ nhà giúp đỡ, ông

được an toàn.” 



Mr. Ba paused for a moment and then continued: “My dear, this is the story I cannot forget, when
I was a schoolboy. It was also an indelible imprint of the storm on June 24th, 70 years ago.

Moreover, I am always grateful to the female officer who saved me that day. I pray for her in
every meal, in every sleep. Now, every time I listen to public information about the weather
changing seasons, constant storms, those details bring me back to a time far away but I will

never forget it."

Cụ ngừng một lát rồi lại tiếp: "Cháu ơi! Đây là câu chuyện nhớ đời của thời đi học, cũng là những
dấu ấn không phai mờ trong lòng ông về trận bão ngày 24 tháng 6 năm ấy, cách đây 70 năm, và

cũng là nỗi niềm canh cánh tri ân đối với chị cán bộ phụ nữ đã cứu ông, ông mang ơn chị trong
từng bữa ăn, trong từng giấc ngủ. Giờ đây, mỗi khi nghe thời tiết chuyển mùa mỗi khi thông tin
đại chúng về bão gió liên tục và chi tiết lại đưa ông về khoảng thời gian xa ngái nhưng không

quên bao giờ quên được." 



In my final years, I want to share some of my life
conclusions: Human beings cause climate change. Storms
are definitely stronger and more complex than those of

the past. Am I right, my dear?” 
I listened carefully to every single word he said. But I was

too confused to answer that question. Instead, I said:
“Thank you very much for your story!”. 

Until now, being home and writing these lines, I still feel the
same as I initially felt when I met him. I love and thank the

80 year old man for passionately telling me his
unforgettable story, a story about the rainstorm season, 

 and climate change. that even I feel is memorable.
 

Bây giờ đã ở cái tuổi gần đất xa trời, ông chỉ muốn nói
một điều mà ông cảm nhận được đó là: Con người là một

tác nhân gây ra biến đổi khí hậu, so với lúc trước, bão
bây giờ chắc chắn có cường độ mạnh hơn và phức tạp

hơn bão hồi xưa đấy. Chẳng biết ông nói có đúng không
cháu?” 

Tôi đã chú ý lắng nghe lời kể của cụ như nuốt đi từng chi
tiết dù là nhỏ nhất. Nhưng nghe câu hỏi của ông tôi thật sự

lúng túng chẳng biết trả lời ra sao. Tôi chỉ thốt lên được:
“Vâng cháu cảm ơn cụ ạ!” 

Cho đến bây giờ, khi đã về nhà ngồi viết lại những dòng
này tôi vẫn giữ y nguyên cảm xúc ban đầu gặp cụ. Tôi thật
sự yêu kính và cảm ơn cụ già hơn 80 tuổi đã nhiệt tình kể

cho tôi nghe câu chuyện nhớ đời của cụ và tôi cũng coi đây
là câu chuyện hay và đáng ghi nhớ đối với tôi trong những

mùa mưa bão. 
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