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               LỜI MỞ 
 

       Harvey chỉ là tên một cơn bão, tên nghe hiền hòa không 

có gì dữ dội, nhưng Harvey đến đâu là gió mưa theo đến đấy. 

Trên đầu mưa dội, dưới chân ngập nước và mái tôn của căn 

mobill home nhỏ xíu nơi làm việc của Ban Biên tập TV từ 

hơn 10 năm nay đã theo gió bay xa không từ giã chỉ còn lại 

khung sườn nghiêng đổ, may mà còn cái laptop Window XP 

cổ lỗ sĩ có chứa bản lay out dỡ dang của KY 2017. Những 

bài vở cần thiết đã nhận được chưa kịp edit đã thất lạc theo 

với PC để bàn. 

      Bên ngoài vẫn gió mưa chưa ngừng nghỉ, chiếc RV của 

một bạn văn ở vùng đất cao chưa ngập trở thành nơi tạm trú 

của mấy anh em lỡ bước. Chung quanh và có thể khắp bốn 

hướng nhà cửa xe cộ đều ít nhiều  ngập chìm trong nước bạc. 

Và nội bất xuất ngoại bất nhập. Phương tiện liên lạc duy nhất 

là cell phone, internet, khi được khi không vì nguồn sóng quá 

tải. Nguồn cung cấp điện của RV quá yếu. Chỉ dùng được 

hai bóng đèn khi mờ khi tỏ và ấm nấu nước sôi để hoan hô 

mì ăn liền. 

     Tuy nhiên với quyết tâm tận lực và lợi dụng thời gian bị: 

botay.com không đi đâu được. Kỷ yếu lại tiếp tục thêm trang 

trong tình trạng tài liệu thiếu trước hụt sau và bất an như thế.  

Văn Bút Nam Hoa Kỳ đã trải qua một phần tư thế kỷ, 

cũng có thể nói là đã tròn 25 tuổi sinh hoạt. Suốt thời gian 

này đã hứng chịu khá nhiều cơn bão từ thiên nhiên và ngay 

cả trong tâm tưởng của từng người cùng hội nhưng không 

cùng thuyền. Thiên tai gây tổn thất vật chất vẫn còn có 

những dự báo khi mới manh nha nguồn gốc, và tâm bão vẫn 

thường xuất hiện từ những đại dương, nên luôn luôn có 

những kế sách đi kèm để ngăn ngừa hầu giảm thiểu thiệt hại, 

lại còn những nguồn cứu trợ dự phòng của các chính phủ sở 
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tại chưa kể đến sự đồng tâm cứu trợ qua từ tâm của mọi giới 

nên cũng thoa dịu được phần nào những đau thương mất 

mát. Ngược lại tâm bão xuất phát từ chính lòng người mà ít 

khi có dấu hiệu báo trước, loại bão này luôn mang tính bất 

ngờ. Gây thiệt hại khó lường, sâu xa và làm băng hoại những 

thành tựu đã được gặt hái từ những cánh đồng lúa tốt do 

những người cần cù chân thật với lương tâm trong sáng bất 

vụ lợi nhiệt tình góp tay chăm sóc. Họ là những người luôn 

hướng tới chân thiện mỹ, hoàn toàn khác với loại người có 

tâm bão đen tối mà thuật ngữ chính trị, thời sự, báo giới 

thường gọi là “ Phường đón gió trở cờ” Là thành phần vị kỷ, 

trục lợi hám danh mà bản thân thì không có một chút giá trị 

nào. Họ là những người sẳn sàng bán linh hồn cho quỷ chỉ vì 

chút hư danh, hay lợi nhuận bẩn thỉu. Họ là kẻ hà tiện suy 

nghĩ vì   bán cầu óc quá nhỏ hay đã bị hóa đá.Và nguy hại 

hơn nữa họ có thể là thành phần đối nghịch hệ tư tưởng, nằm 

vùng hoạt động cho kẻ thù dân tộc tức cái gọi là “cộng sản” 

Hèn với giặc ác với dân, đã từng dìm Việt Nam trong biển 

máu, tạo ra cuộc bỏ phiếu bằng chân lớn nhất trong lịch sử 

cận đại. Họ cũng có thể xem như thuộc thành phần tị nạn 

kinh tế sẳn sàng bán bỏ cả danh dự, nhân cách tối thiểu mà 

họ từng có để trục lợi. Họ là ai, mỗi một người công chính 

trong chúng ta đều thấy họ rõ ràng, tất cả chỉ là phường 

tuồng phá thối nhằm gây bất ổn, tạo thị phi cùng khắp cho 

những người chính trực. Văn nghệ sĩ nói chung trước hết là 

người chính trực nếu không thì sáng tác sẽ chẳng bao giờ tỏa 

sáng ngược lại sẽ như bọt biển nhanh chóng tan vào đại 

dương mênh mông. 

       Thói thường “Thùng rổng kêu to”, trong làng văn nghệ 

cũng không ít “Ếch ngồi đáy giếng” và khá nhiều những 

“Con ếch muốn to bàng con bò”. Tư duy và ý thức hệ của 

thành phần này tuy không đáng kể nhưng lại có thể làm bẩn 

tai bẩn mắt những người yêu chuộng tự do công lý, gây ngộ 

nhận và làm xấu đi diện mạo của khối văn nghệ sĩ chân 

chính. 
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       Đọc giả luôn luôn là nhà phê bình nghiêm khắc, chính 

họ sẽ tự đánh giá thành quả giá trị của từng sáng tác phẩm và 

cũng chính họ là những người đo lường tài năng và nhân 

cách đích thực của các tác giả qua các tác phẩm. 

Văn Bút Nam Hoa Kỳ và Tạp chí Tin Văn vẫn trung 

thành với chủ trương quảng bá sáng tác phẩm không những 

của hội viên mà còn của cả những bạn văn đồng hành. Mang 

các tác giả đến gần với đọc giã nhằm phát huy, bảo tồn văn 

hóa Việt ở xứ người. Nhưng nhất định không là bang hội bè 

phái cục bộ địa phương…Ngược lại cùng sinh hoạt theo tinh 

thần “mỗi người vì mọi người” 

       Và đã một phần tư thế kỷ trôi qua, văn học Nam Hoa Kỳ 

đã tiến nhanh, lan xa, tạo ra xu thế mới nhằm thúc đẩy khai 

phá văn học Việt, bất chấp những “con sâu làm rầu nồi canh” 

Sự hiện diện thường trực của Tạp chí Tin Văn là một khẳng 

định, là một chứng minh hùng hồn nhất. 

       Sóng gió bão bùng lũ lụt rồi cũng sẽ qua, nhưng tinh 

thần của người cầm bút việt Nam lưu vong sẽ còn mãi 

trường tồn, trường kỳ phục vụ cho một nước Việt Nam Tự 

Do trong mai hậu. Cho dù mới nghe thêm tin thời tiết, bão 

Irma đang manh nha tiếp tục lấn đất leo bờ. 5/9/2017 

Quyết giữ đời văn linh hồn không bán 

Vẫn vun trồng cho chữ Việt thăng hoa… 

Để những văn nô vô thần nước quỷ 

Phải bước ra khỏi đất nhân văn 

Và phải tự xét tâm tử tế 

Để thấy mình là cát bụi mong manh 

Khi ngã xuống gió mang đi muôn hướng 

Và lợi danh muôn thuở chỉ phù du. 

Đừng đễ xác trương sình xú uế 

Đầu độc môi sinh cản bước chân người. 

Để cho hoa nhân văn khai nở 

Khắp nơi nơi rạng rỡ ngát hương đời. 

 

Trân Trọng 

Ban Biên tập 
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GIỚI THIỆU VÀI SỰ KIỆN VÀ HÌNH ẢNH SINH HOẠT 

TRONG THỜI GIAN QUA CỦA VĂN BÚT NAM HOA KỲ 

(VBNHK)  
 

  Hình ảnh: Xin xem phần phụ lục)  

 Sinh hoạt văn học: 
Từ năm 2004 Đã lần lượt tham gia sinh hoạt văn học nghệ 

thuật, dưới nhiều hình thức như: Tham dự, tổ chức, yểm trợ, giới 

thiệu các tác giả và tác phẩm sau đây: - Bích Xuân với “Mùa Xuân 

Châu Ngọc” - Trần Hồng Văn với “Cơn mưa tuyết đầu mùa”- 

Nguyễn Văn Lân với “Sôi nổi“ - Thu Nga với “Mây theo gió về” - 

Phạm Ngũ Yên với “Chăn gối ngày về”- Nguyễn Tấn Ích với 

“Lưu dấu ngày về” - Túy  Hà với “ Rực rỡ đời thường, dấu ấn da 

vàng, dã quỳ vẫn nở” - Phương Triều với “Giọt sữa đất” – Nguyễn 

Hữu Nhật và Nguyễn Thị Vinh với “ Tiếng Việt Hay quá, Cỏ bồng 

lìa gốc”- Lê Thị Hoài Niệm với “ Vén mây tìm lại nửa vầng trăng” 

- Du Miên với “Suối nguồn văn minh phương đông” - Quốc Nam 

với “50 năm thi ca” - Huy Phương với “Nước Mỹ Lạnh lùng” - 

Yên Sơn và Vĩnh Tuấn với CD “Lối cũ vẫn trong tim” - Vũ Linh 

với “Một Thời Chinh Chiến” - Phạm Tương Như với “Thơ Hát Ru 

Đời” - Lưu Thái Dzo với “Vòng bay cuối của một loài chim” - 

Lan Cao với “Thắp đời” - Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết với “Những 

vấn đề môi trường Việt Nam” - Túy Hà với Những mảnh đời biệt 

xứ” - Hàn Song Tường với “Trong nỗi nhớ một ngày” - Phan 

Xuân Sinh với “Tát cạn đời sông” - Trần Khải Thanh Thủy với 

“Chết ngoài kế hoạch”, “Trong chết cười ngặt nghẽo” Huỳnh 

Công Ánh với  “Vượt tù vượt biển” (bản Việt và Anh ngữ)….v..v.. 

 

Sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại Houston TX.  
-Ngày 29-2-2004 Lễ Thượng Thọ Bát Tuần Nhà Văn Doãn 

Quốc Sỹ 

-Ngày 12-9-2004 VB/Nam Hoa Kỳ ra mắt Tân Ban chấp Hành 

Tại Phòng trà Duy Thành 8 

-Ngày 31-7-2005 VB/Nam Hoa Kỳ ra mắt Tân Ban Chấp hành 

tại Nhà Hàng Fu Kim  

-Ngày 18-3-2006 Tổ chức Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải 

Ngoại tại Trụ sở Công Đồng  

-Ngày 25-5-2006 Đêm văn nghệ: nhạc phổ thơ tại Mini club 
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-Ngày 4-3-2007 VB/Nam Hoa Kỳ Tổ chức văn nghệ mừng 

xuân tại phòng hội đài little Saigon 

-Ngày 20-7-2008 VB/Nam Hoa Kỳ ra mắt Tân Ban Chấp 

Hành tại trụ sở Cộng Đồng 

-Ngày 14-12-2008 VBVN/Hải Ngoại ra mắt tân Ban Chấp 

Hành tại nhà hàng Thiên Phú 

-Ngày 5-4-2009 Kết nạp Nhà Văn Đối Kháng Trần Khải 

Thanh Thủy làm Hội viên kết nghĩa. 

-Ngày 10-5-2009 Vinh danh Nhà văn Minh Đức Hoài Trinh 

tại Nhà Hàng Nghệ sĩ  

-Ngày 25-7-2010 Văn nghệ Nối đời lưu vong tại Nhà hàng 

Saigon Maxim  

-Ngày 16-12-2012 VB/Nam Hoa Kỳ kỷ niệm 21 năm Sinh 

Hoạt tại nhà hàng Thiên Phú. 

-Bảo trợ tổ chức giới thiệu sách Huỳnh Công Ánh “ Vượt tù 

vượt biển: 

-Bảo trợ tổ chức giới thiệu sách Mặc Lâm:“Bàng Bạc gấm 

hoa” 

-Bảo trợ tổ chức giới thiệu sách Trần Khải Thanh Thủy.(2 lần 

-Bảo trợ tổ chức giới thiệu sách Nguyễn Mạnh An Dân “ Lá 

Quốc Kỳ và Người Lính cũ” 

 

-Tham gia ủng hộ tất cả nghị quyết kháng cáo nhằm bảo vệ 

các nhà văn bị áp bức hoặc tù nhân lương tâm. 

       Ngoài ra, VB/Nam Hoa Kỳ thường xuyên tham gia mọi 

chương trình văn Học Nghệ thuật của các tác giả khác và tham gia 

sinh hoạt với các Hội Đoàn Bạn cũng như Cộng Đồng. 

Phát hành Tin Văn ba tháng một lần (đã được 25 số). 

Thường niên tổ chức Văn Nghệ gây quỹ và Hội ngộ Mừng 

Xuân. 

Luôn luôn có Đại Biểu tham gia các Đại Hội Văn Bút Hải 

Ngoại cũng như Văn Bút Quốc Tế. 

 

Mời vào xem thêm nhiều chi tiết ở trang nhà: 

http://www.vanbutnamhoaky.com 
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VÀI NÉT VỀ LƯỢC SỬ  

VĂN BÚT QUỐC TẾ 

                                                Trần Minh Hiền 
                     Văn bút Quốc Tế là một tổ chức NGO (Non 

Government Organisation) (tạm dịch là phi chính phủ) được 

thành lập năm 1921 tại London, Anh Quốc. Hiện Văn Bút 

Quốc Tế có hơn 145 Trung Tâm Văn Bút thành viên theo 

quy chế độc lập và tự trị trong đó có Văn Bút Việt Nam Hải 

Ngoại . Sau bao nhiêu thăng trầm Văn Bút Quốc Tế vẫn luôn 

phát triển và lớn mạnh với rất nhiều thành viên là các tác giả 

nổi tiếng đã đạt giải Nobel, Pulitzer, Goncourt, Booker... 

Nguyên thuỷ là tổ chức của các nhà văn, nhà thơ, nhà viết 

kịch, (PEN viết tắt của Poets, Essayists, Novelists) nhưng 

bây giờ bao gồm cả các nhà báo, nhà sử học, bloggers, ... 

Văn Bút Quốc Tế (VBQT) đấu tranh cho nhân quyền, quyền 

tự do tư tưởng, tự do diễn đạt, ngôn luận và chống lại bất cứ 

hình thức độc tài, phi nhân bản nào ... VBQT đã can thiệp 

đòi trả tự do cho các tác giả bị cầm tù vì bất đồng chính kiến 

và cổ võ quyền tự do ngôn luận vì con người. Vào những 

năm 1930 VBQT đã chống lại chánh sách đàn áp tàn bạo và 

đốt sách của chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Tây Ban Nha... 

VBQT đã can thiệp để cứu nhà thơ Tây Ban Nha  Federico 

García Lorca nhưng bất thành (5 tháng 6 năm 1898- 19 tháng 

8 năm 1936, ông đã bị chánh quyền độc tài Franco tử hình và 

có câu nói nổi tiếng: Nếu Tôi Chết Hãy Chôn Tôi Với Cây 

Đàn Guitar) nhưng nhờ vào việc cứu bất thành này mà 

VBQT đã thành công trong việc cứu nhà báo gốc Hungary 

Arthur Koestler ( 5 tháng 9 năm 1905- 1 tháng 3 năm 1983) 

sau đó . Năm 1967 dưới thời của Chủ Tịch VBQT, nhà viết 

kịch Hoa Kỳ Arthur Miller đã cứu được thi sĩ, kịch tác gia 

Nigeria Wole Soyinka (sinh 13 tháng 7 năm 1934), người 

sau này đã đạt giải Nobel Văn Chương năm 1986. Câu 

chuyện giải cứu Wole Soyinka rất ly kỳ. Khi Chủ Tịch 
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VBQT lúc đó là Arthur Miller (17/10/1915- 10/2/2005) gởi 

thư cho Tướng Cầm Quyền của Nigeria là Yakubu Gowon 

để yêu cầu tha bổng cho Wole Soyinka, thì có kẻ cận thần 

với tướng Yakubu Gowon nói với viên tướng này: đây là 

chồng cũ của diễn viên Hollywood nổi tiếng Marilyn 

Monroe, nhờ vậy mà viên tướng này lập tức đồng ý tha bổng 

cho Wole Soyinka.  

       VBQT cũng vận động mạnh mẽ yêu cầu chánh quyền 

Iran huỷ bỏ án tử hình vắng mặt fatwa đối với nha thơ gốc 

Iran Salman Rushdie (sinh 19/6/1947) tác giả của The 

Satanic Verses, bị cho là báng bổ Mohammed. Salman 

Rushdie là cựu Chủ Tịch của Văn Bút Hoa Kỳ.  

Danh sách các Chủ Tịch Văn Bút Quốc Tế từ 1921 đến nay. 

1/ John Galsworthy 1921–1932 

2/ H.G. Wells 1932–1935 

3/ Jules Romains 1936–1939 

4/ Hội Đồng Chủ Tịch Thời Chiến: Denis Saurat, François 

Mauriac, Thornton Wilder, Hu Shih (Hồ Thích) 1941–1946 

5/Maurice Maeterlinck 1947–1949 

6/ Benedetto Croce 1949–1953 

7/ Charles Langbridge Morgan 1954–1956 

8/ Andre Chamson 1957–1959 

9/ Alberto Moravia 1960–1962 

10/Victor E. van Vriesland 1963–1965 

11/ Arthur Miller 1966–1969 

12/ Pierre Emmanuel 1970–1971 

13/ Heinrich Böll 1972–1973 

14/ V.S. Pritchett 1974–1976 

15/ Mario Vargas Llosa 1977–1979 

16/ Per Wästberg 1979–1986 

17/ Francis King 1986–1989 

18/ René Tavernier May – Nov 1989 

19/ Per Wästberg (Chủ Tịch Lâm Thời) Tháng 11/ 1989 – 

Tháng 5/ 1990 

20/ György Konrád 1990–1993 

21/ Ronald Harwood 1993–1997 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 11 
 

22/ Homero Aridjis 1997–2003 

23/ Jiri Grusa 2003–2009 

24/ John Ralston Saul 2009 – 2015 

25/ Jennifer Clement 2015 – 

 

John Galsworthy (14 tháng 8 năm 1867 – 31 tháng 1 năm 

1933) là nhà văn, nhà viết kịch người Anh đoạt giải Nobel 

Văn chương năm 1932. 

 

Herbert George Wells (21 tháng 9 năm 1866 - 13 tháng 8 

năm 1946), thường được biết đến với cái tên H. G. Wells, là 

một nhà văn người Anh nổi tiếng với những tiểu thuyết khoa 

học viễn tưởng như The Time Machine, The War of the 

Worlds, The Invisible Man, The First Men in the Moon và 

The Island of Dr Moreau. Ông là một nhà văn của nhiều thể 

loại truyện, tiểu thuyết, bao gồm cả viễn tưởng, phi viễn 

tưởng hay các bài bình luận về lịch sử và xã hội. Chỉ có 

những tác phẩm tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của ông là 

vẫn còn rất được ưu chuộng hiện nay. Wells và Jules Verne 

thường được coi "cha đẻ của khoa học viễn tưởng". 

 

Jules Romains, tên khai sanh là Louis Henri Jean Farigoule 

(26/8/1885 – 14/8/1972), là nhà văn, nhà thơ Pháp người 

khởi xướng phong trào Unanimism. Tác phẩm nổi tiếng của 

ông gồm Knock ou le Triomphe de la médecine, và bộ tiều 

thuyết Les Hommes de bonne volonté. 

 

Denis Saurat (21/3/1890 – 7/6/1958) tác giả Anh- Pháp vì 

ông viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp và nổi tiếng ở cả 

hai quốc gia này. 

François Mauriac (11 tháng 10 năm 1885 – 1 tháng 9 năm 

1970) là nhà văn, nhà thơ Pháp đoạt giải Nobel Văn học năm 

1952. 

 

Thornton Niven Wilder (17/4/1897 – 7/12/1975) là một tiếu 

thuyết gia và kịch tác gia Hoa Kỳ. Ông thắng 3 giải Pulitzer 
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Prizes—cho cuốn tiểu thuyết The Bridge of San Luis Rey và 

2 vở kịch Our Town và The Skin of Our Teeth — và U.S. 

National Book Award cho cuốn tiểu thuyết The Eighth Day. 

Hồ Thích. (Trung văn giản thể: 胡适; Trung văn phồn thể: 

胡適; bính âm: Hú Shì; Wade–Giles: Hu Shih, 17 tháng 12, 

1891 – 24 tháng 2, 1962), là một nhà ngoại giao, nhà văn 

tiểu luận và nhà triết học Trung Quốc. Ngày nay ông được 

công nhận rộng rãi là người có những góp to lớn cho chủ 

nghĩa tự do và cải cách ngôn ngữ ở Trung Quốc. Ông là 

người có ảnh hưởng trong phong trào Ngũ Tứ, là một trong 

những lãnh đạo của phong trào Tân Văn hóa và đồng thời 

cũng là chủ tịch đại học Bắc Kinh. Ông được đề cử giải 

Nobel Văn học năm 1939. [2] Ông quan tâm đến rất nhiều 

lãnh vực khác nhau như văn học, lịch sử, phê bình văn học 

và giáo dục học. 

 

Maurice Polidore Marie Bernhard Maeterlinck (29 tháng 8 

năm 1862 - 6 tháng 5 năm 1949) là một nhà viết kịch, nhà 

thơ, nhà triết học người Bỉ, giải Nobel Văn học năm 1911. 

 

Benedetto Croce (25/2/1866 – 20/11/1952) triết gia người Ý. 

Charles Langbridge Morgan (22/1/1894 – 6/2/1958) tiểu 

thuyết gia, kịch tác gia Anh quốc. 

André Chamson (6/6/1900 – 9/11/1983) nhà văn Pháp. 

Alberto Moravia (28/11/1907 –  26/9/1990) nhà văn Ý.  

Victor Emanuel van Vriesland (27/10/1892- 29/10/1974) 

Nhà Văn, nhà phê bình văn học Hà Lan. 

Arthur Miller Asher (17 tháng 10 năm 1915 - 10 tháng 2 

năm 2005) là một kịch tác gia, nhà văn người Mỹ và nhân 

vật nổi bật trên sân khấu Mỹ trong thế kỷ 20. Các vở kịch 

nổi tiếng của ông là All My Sons (1947), Death of a 

Salesman (1949), The Crucible (1953) và A View from the 

Bridge (1955, sửa đổi năm 1956). Ông cũng đã viết kịch bản 

cho bộ phim The Misfits (1961). 
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Miller nổi bật trước công chúng, đặc biệt là trong những năm 

cuối thập niên 1940, thập niên 1950 và đầu những năm 1960. 

Trong thời gian này, ông đã được trao giải Pulitzer cho kịch 

bản; điều trần trước Ủy ban hoạt động Un-American House; 

và đã kết hôn với ngôi sao điện ảnh Marilyn Monroe. Ông 

nhận được giải thưởng Prince of Asturias trong năm 2002 và 

giải thưởng Jerusalem vào năm 2003. 

Noël Mathieu (3/5/1916– 24/9/1984, Paris) được biết nhiều 

với bút danh Pierre Emmanuel, nhà thơ Pháp làm nhiều thơ 

về Thiên Chúa Giáo. 

Heinrich Theodor Böll (21 tháng 12 năm 1917 – 16 tháng 7 

năm 1985) là nhà văn Đức đoạt giải Georg Büchner năm 

1967 và giải Nobel Văn học năm 1972. 

Sir Victor Sawdon Pritchett (16/12/1900 – 20/3/1997), là nhà 

văn, nhà phê bình văn học Anh. 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (sinh 28 tháng 3 năm 1936) 

là một nhà văn, nhà báo, chính trị gia người Perú. Vargas 

Llosa là một trong những cây bút Mỹ La Tinh nổi trội trong 

lĩnh vực tiểu quyết và tiểu luận, cũng là một trong những tác 

giả hàng đầu thuộc thế hệ của mình. 

Ông đã đoạt Giải Jerusalem năm 1995, Giải Hòa bình của 

ngành kinh doanh sách Đức năm 1996 và Giải Nobel Văn 

học năm 2010. 

Per Erik Wästberg (sinh 20/11/1933 ở Stockholm, Thuỵ 

Điển là nhà văn Thuỵ Điển, thành viên của Hàn Lâm Viện 

Thuỵ Điển từ năm 1997. 

Francis Henry King (4/3/1923 – 3/7/2011) là nhà văn nhà thơ 

Anh quốc. 

René Tavernier (1915-1989) nhà thơ Pháp . 

György (George) Konrád (2/4/1933) nhà văn Hungary. 

Sir Ronald Harwood (tên khai sanh Ronald Horwitz;sinh 

9/11/1934) nhà văn, kịch tác gia, viết kịch bản phim người 

Anh. 

Homero Aridjis (sinh ngày 6 tháng 4 năm 1940) thi sĩ, tiểu 

thuyết gia, nhà bảo vệ môi trường, nhà báo và nhà ngoại 

giao, đại sứ của Mexico. 
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Jiří Gruša (10/11/1938– 28/10/2011) thi sĩ, tiểu thuyết gia, 

dịch giả, chính khách, nhà ngoại giao Cộng Hoà Czech (Tiệp 

Khắc cũ). 

John Ralston Saul (19/6/1947) nhà văn Canada đoạt rất nhiều 

giải thưởng, người có nhiều tư tưởng đi trước thời đại và 

được mệnh danh là "nhà tiên tri" được báo New York Times 

xếp trong số 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện 

nay. Sách ông gồm tiểu thuyết và sách biên khảo được dịch 

ra 27 thứ tiếng trên thế giới. 

Jennifer Clement sinh năm 1960 là nhà văn Mexico, sinh ở 

Greenwich, Connecticut nhưng khi cô 1 tuổi thì gia đình cô 

chuyển về Mexico City, Mexico. Cô là Chủ Tịch Văn Bút 

Mexico 2009-2012 và được bầu làm Chủ Tịch VBQT từ năm 

2015. Cô là tác giả của ba cuốn tiểu thuyết ban chạy nhất 

bestseller: Prayers for the Stolen, A True Story Based on 

Lies (finalist của giải Orange Prize for Fiction) và The 

Poison That Fascinates. Cô cũng là tác giả cuốn hồi ký của 

người vợ goá của họa sĩ Jean Michel Basquiat. Sách của 

Jennifer Clement được dịch 24 thứ tiếng. 

Các giải thưởng mà Jennifer Clement đã đạt được: 

Grand Prix des Lectrices Lyceenes de ELLE (sponsored by 

ELLE Magazine, the French Ministry of Education and 

Maison des écrivains et de la littérature) France, 2015 

PEN/Faulkner Award for Fiction Finalist, USA, 2015 

City of Asylum Resident, Pittsburgh, PA, USA, 2015 

Community College of Baltimore County, Essex - Prayers 

for the Stolen: selected novel for the Community Book 

Connection Program 2015-2106 

The Irish Times Best Books List 2014 

The Sara Curry Humanitarian Award, 2014 

Santa Maddalena Fellowship, Italy, 2014 

Shortlist Prix Femina, France, 2014 

Prayers for the Stolen: A New York Times Editor's Choice 

Book, 2014 

National Endowment for the Arts (NEA) Fellowship in 

Fiction, 2012 
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President of PEN MEXICO 2009-2012 

The Sandburg-Auden-Stein Poet-in-Residence, Olivet 

College, 2011 

Writer-in-Residence PEN Vlaanderen, Antwerp, Belgium, 

2010 

The Thornton Writer-in-Residence, Lynchburg College, VA, 

2009 

Robert and Stephanie Olmsted Fellow, 2007-2008 (awarded 

by The MacDowell Colony) 

MacDowell Colony Fellowship, 2007 

Residency in Berlin granted by the Goethe Institute and 

Literarisches Colloquium Berlin, 2004 

Finalist in the Orange Prize for Fiction, 2002, UK (for A 

True Story Based on Lies) 

The Canongate Prize for New Writing 2001, UK (judged by 

The Herald, The Sunday Herald, Waterstone's, Channel Four 

BBC, and Canongate Books) 

The Bookseller's Choice List,2000, UK, (for the memoir 

Widow Basquiat). 

U.S.-Mexico Fund for Culture 

(Conaculta/Fonca/Bancomer/The Rockefeller Foundation) 

grant in support of The San Miguel Poetry Week. 

Mexico's “Sistema Nacional de Creadores” grant, FONCA, 

2000-2006 và 2012 cho đến nay 

 

Trần Minh Hiền 

 
  

 

 

 

 

 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 16 
 

        

                    

                    Ý lý giải lời chia tay 
 
      Văn Bút Nam Hoa Kỳ chính thức khai sinh năm 1991  

Đến nay đã tròn một phần tư thế kỷ. 

Từ những bước khởi đầu cho đến hôm nay vẫn sinh 

hoạt phát triển theo tinh thần Hiến Chương, Điều Lệ Văn 

Bút Quốc Tế (Pen International). Dĩ nhiên ngoài thuận lợi 

do quyết tâm của những Văn Thi Hữu nhiệt tình, lập trường 

Quốc Gia vững chắc, thái độ chính trị rõ rệt. Thì cũng không 

thể không có những rắc rối thị phi phát xuất từ lòng đố kị 

hẹp hòi rất thường tình trong nếp sống thực dụng, phức tạp 

xứ người, mà bất kỳ một tổ chức nào cũng không tránh khỏi. 

         Tuy nhiên “có cứng mới đứng đầu gió”. Văn Bút Nam 

Hoa Kỳ đứng ngoài mọi tham vọng vị kỷ cá nhân, vẫn kiên 

trì thực thi tâm niệm, phát triển hoài bão và làm sáng danh 

lương tâm của người cầm bút. Để tranh đấu không ngừng 

cho một Việt Nam Tự Do mai hậu, cho những người cầm bút 

đang bị áp bức, cho những tù nhân lương tâm dù không cầm 

bút chuyên nghiệp nhưng dũng cảm tranh đấu bảo vệ cho 

quyền tự do nhân bản là quyền được phát biểu tư tưởng dưới 

mọi hình thức.(Là đệ tứ quyền của những nước theo thể chế 

Tự do dân chủ tiên tiến). 

       Tập Kỷ yếu này ghi dấu kỷ niệm một thời cầm bút của 

những người đồng chí hướng và cũng như nén hương lòng 

tưởng nhớ Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh, người có công đầu 

trong việc phục hoạt Danh dự và chỗ đứng trên Diễn Đàn 

Quốc Tế cho Văn Bút Việt Nam Hải ngoại sau 1975 đến nay. 

       Những nén hương sẽ tàn, nhưng tinh thần Minh Đức 

Hoài Trinh còn sống mãi với người cầm bút có lương tri và 

biết tôn trọng nhân cách trong mai hậu. 

       Văn Bút Nam Hoa Kỳ tưởng tiếc và tri ân không cùng 

không tận. 
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Nén Hương Tưởng Niệm Nữ Sĩ 

MINH ĐỨC HOÀI TRINH 
 

                                                           Yên Sơn 
       Trước nhất, xin thành kính tưởng nhớ về chị Minh Đức 

Hoài Trinh (MDHT), một lòng nhớ ơn chị đã dày công tranh 

đấu để tập thể cầm bút người Việt tỵ nạn Cộng sản hải ngoại 

có cơ hội đứng chung nhau trong tổ chức Văn Bút Việt Năm 

Hải Ngoại (VBVNHN), và là tổ chức duy nhất được Quốc 

Tế công nhận, để có cơ hội làm sáng danh chính nghĩa của 

người Việt quốc gia trên trường Quốc tế. 

        Tưởng cũng nên nhắc lại nỗ lực của chị trong suốt tiến 

trình vận động với Văn Bút Quốc Tế (VBQT) để thành lập 

Trung tâm VBVNHN. Chị nguyên là hội viên Văn Bút Quốc 

Tế International P.E.N, và là thành viên của Trung tâm Văn 

Bút Việt Nam trước 1975. Chị có thể viết nhiều thể loại khác 

nhau như thơ, văn, truyện dài, truyện ngắn, viết báo và làm 

phóng viên chiến trường. Viết dưới các bút hiệu Hoàng Trúc, 

Nguyễn Vinh, Bằng Cử; du học ở Pháp từ năm 1953 đến 

1964 (ngành Báo Chí và Hán Văn tại Sorbonne), về Việt 

Nam dạy Báo Chí tại Đại Học Vạn Hạnh. Sau khi miền Nam 

VN sụp đổ, chị qua Pháp định cư và trở thành hội viên Trung 

tâm Văn Bút Pháp. 

        Năm 1977, với tư cách hội viên Văn Bút Pháp, chị tham 

dự Đại Hội VBQT lần thứ 42, tại Sydney, Úc châu. Tại đây 

chị đã lên tiếng tố cáo chính sách đàn áp của CSVN đối với 

văn nghệ sĩ Miền Nam Việt Nam, và đã khởi đầu một cuộc 

vận động để thành lập một Trung Tâm Văn Bút cho những 

người cầm bút Việt Nam hải ngoại. 

         Đến năm 1978, chị tiếp tục tham dự ĐH VBQT kỳ 43 ở 

Stockhom, Thụy Điển và chính thức nạp đơn xin thành lập 

VBVNHN với danh sách 20 hội viên theo điều kiện tối thiểu 

của VBQT. Đại Hội Đồng đã đưa vào nghị trình và cho hội 
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viên bỏ phiếu. Có tổng số 46 phiếu bầu, kết quả thuận và 

chống ngang nhau. Tổng Thư Ký VBQT lúc bấy giờ là ông 

Alexandre Blokh, dù có tinh thần ủng hộ nguyện vọng của 

chị nhưng đã bỏ phiếu trắng vì không muốn chính ông làm 

thay đổi quyết định của Đại Hội Đồng. Dù có thất vọng 

nhưng chị vẫn miệt mài tranh đấu và tiếp tục vận động. Sự 

kiên trì và dấn thân của chị đã đưa đến sự thành công mỹ 

mãn trong kỳ đại hội thứ 44, tổ chức ở Rio de Janeiro, Brazil 

với 25 phiếu thuận, 12 phiếu chống. Và Trung Tâm Văn Bút 

Việt Nam Hải Ngoại ra đời với danh xưng Vietnamese 

Abroad P.E.N Center trong bối cảnh chính trị lúc ấy, khi 

chiến tranh Việt Nam vừa mới chấm dứt vài năm mà đa số 

các nước có chân trong Văn Bút Quốc Tế lúc bấy giờ không 

muốn làm phật lòng kẻ chiến thắng với chiêu bài “cách 

mạng”, giải phóng” là những danh từ vẫn còn ăn khách lúc 

bấy giờ. 

        Có thể nói đây là một kỳ công mà ngoài chị ra không ai 

khác có thể làm được. Chị đã khôn khéo thuyết phục được sự 

ủng hộ của ông TTK Alexandre Blokh, và một số đại biểu 

các trung tâm bạn; họ lên tiếng phát biểu đồng thuận trước 

Đại Hội Đồng cùng những lời kêu gọi tha thiết của chị với 

bằng chứng cụ thể về việc những người cầm bút ở Việt Nam 

đang bị ngược đãi và tù tội.  

       Năm 1982 chị theo chồng sang định cư ở Mỹ, nhường 

phần dìu dắt tập thể VBVNHN cho người kế nhiệm sau khi 

tổ chức này đã vượt khỏi biên giới Pháp phát triển tới 8 chi 

nhánh, cũng gọi là “trung tâm”, ở các nước khác trên thế giới 

như Âu châu, Úc châu, Mỹ Châu, Canada... nhưng vẫn chỉ là 

sinh hoạt khép kín trong giới cầm bút người Việt lưu vong 

mà thôi, cho đến khi... 

       Tóm lại, chúng ta có thể nói nếu không nhờ chị Minh 

Đức Hoài Trinh có lẽ chúng ta không có VBVNHN ngày 

nay. Chị đã đứng ra khái sáng ra nó, rồi chị lại một lần hai 

năm nữa đứng mũi chịu sào đưa con thuyền Văn Bút vượt 

qua cơn sóng gió khi được VBQT chấp nhận cho hoạt động 

trở lại năm 2001. 
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       Niềm vui và hãnh diện - về một tổ chức duy nhất của 

VNCH được quốc tế công nhận - chưa đủ lớn thì nỗi buồn, 

nỗi cay đắng đã vượt lên cao. Nội bộ VBVNHN bắt đầu có 

những xáo trộn liên tục làm cho uy tín của người cầm bút sút 

giảm đến mức thậm tệ; và tấm lòng của những người cầm 

bút chân chính dần dần bị teo túm đưa đến việc bỏ cuộc.  

       Có lẽ chuyện xáo trộn của VBVNHN cũng chỉ là chuyện 

tất nhiên. Thứ nhất, có tới 8 trung tâm nằm trong một trung 

tâm đã là điều bất thường; ông/bà nào khi được bầu làm chủ 

tịch một chi nhánh cũng tưởng mình là con ông trời, là cái 

rốn của vũ trụ huống chi một ông/bà chủ tịch của tất cả các 

ông/bà chủ tịch khác? Những xáo trộn trong tập thể 

VBVNHN từ xưa đến nay xảy ra từ nhiều lý do khác nhau, 

nhiều nhân sự khác nhau nhưng chung quy vẫn là vì chức 

cao, tài mỏng, đức thấp, là tham quyền cố vị, là đạp bừa lên 

Điều Lệ, Nội Quy, là sự khác biệt văn hoá, ngôn ngữ của các 

ông bà có thẩm quyền ở VBQT! 

        Một lý do quan trọng nhất, đó là việc tranh đấu không 

ngừng nghỉ ở nghị trường Đại Hội VBQT hàng năm, bao 

nhiêu là Quyết Nghị phơi bày sự đàn áp dã man của bạo 

quyền CSVN đối với những người tranh đấu cho dân chủ, 

nhân quyền ở VN; bao nhiêu là can thiệp từ VBQT và những 

đồng nghiệp đối với những người cầm bút bị cầm tù, bị 

ngược đãi ở VN, kể cả những trường hợp cá biệt của từng 

người được theo dõi để can thiệp qua Ủy Ban các Nhà Văn 

bị Cầm tù (Writers in Prison Commitee) của VBQT... như 

những cái gai nhọn tiếp tục chọc vào mắt của bọn thổ phỉ Hà 

Nội thì có thể nào chúng để cho yên? 

         VBQT tưởng đâu sau khi khai trừ nhóm 11 người của 

ông Luật sư Trần Thanh Hiệp, VBVNHN sẽ được tái lập 

(2001) trong trật tự, hoà nhã, làm được công việc mà người 

khai sinh ra nó cưu mang, hoài bão... nhưng không, người 

thích chức cao quyền trọng với tài hèn, đức mỏng vẫn dẫy 

đầy trong văn bút cộng với nỗ lực quậy phá không ngừng 

nghỉ của bọn tà quyền cộng sản VN. Những con sâu làm rầu 

nồi canh hết thời này đến thời khác; hết nhóm Trần Thanh 
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Hiệp, đến Đặng Văn Nhâm, đến Viên Linh, Nguyễn Đức An, 

Phạm Quang Trình, Nguyễn Bửu Thoại... rồi bây giờ đến Vũ 

Văn Tùng, đến Dương Thành Lợi, Nguyễn Thiếu Nhẫn tiếp 

tục làm cho uy tín của tập thể văn bút càng ngày càng đi vào 

ngõ cụt...  

        VBVNHN đến nay quả nhiên có nhiều phần bế tắc với 

BCH bù nhìn, háo danh lại vô tài kém đức của nhóm Vũ Văn 

Tùng; và bây giờ dưới bàn tay khuynh loát toàn diện của 

Dương Thành Lợi với những mưu đồ bất chính. Tương lai 

VBVNHN quả nhiên rất đen tối với viễn ảnh tan rã trong tay 

Dương Thành Lợi. 

        Là một người lính chiến “nửa đường gãy cánh” cách 

oan uổng, tôi chọn VBVNHN để tiếp tục chiến đấu bằng 

ngòi bút cho lý tưởng của mình. Tôi nỗ lực trong mọi sinh 

hoạt, cùng góp sức với những văn hữu cùng chí hướng khác 

để mong thực hiện được trách nhiệm và hoài bão chung. 

Nhưng rất tiếc, số phận VBVNHN quá nghiệt ngã nên tôi 

không thể làm được gì hơn để tiếp bước trên con đường chị 

đã vạch ra, mặc dù đã hai lần làm Đại Biểu chính thức tham 

dự Đại hội VBQT, cùng với những người đồng chí hướng 

tranh đấu quyết liệt tại nghị trường, với BCH VBQT cho sự 

sinh hoạt độc lập của tổ chức chúng ta; đặc biệt ở Đại hội 

Tokyo, dù là tin không chính thức rằng BCH VBQT dự trù 

đưa vào chương trình nghị sự để thảo luận và biểu quyết việc 

xin gia nhập của Hội Nhà Văn VN, tôi đã cùng với VH 

Nguyễn Viết Đức, VH NH Bảo Việt tích cực vận động hành 

lang với các tiểu ban Writers in Prision, tiểu ban Các Nhà 

Văn Nữ, tiểu ban Các Nhà Văn Vì Hoà Bình, tiểu ban Các 

Nhà Văn Lưu Vong và những VH đại biểu thân quen ở các 

trung tâm văn bút bạn để góp phần ngăn chặn và tích cực 

phản đối nếu BTC Đại Hội đưa ra trong Nghị trình. Rất may, 

cuối cùng việc đó đã không xảy ra. Tôi cũng đã hai lần ứng 

cử Chủ tịch BCH VBVNHN để mong phục hồi danh dự, uy 

tín, và tranh đấu hữu hiệu hơn cho tổ chức này. Rất tiếc, thời 

đại này dường như không chừa chỗ đứng cho những người 

công chính, hữu tâm, hữu tình. 
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       Trong khi tương lai VBVNHN chưa biết sẽ về đâu, 

khoảng 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 9 tháng Sáu, 2017, tại 

Orange County, California phu quân của chị, nhà văn 

Nguyễn Quang thông báo tin buồn chị đã ra đi ở tuổi 87, trả 

lại cho đời tất cả những hệ luỵ chị đã cưu mang trong một 

thân hình mỏng manh nhưng tấm lòng đầy nghĩa khí, can 

trường, và bất khuất. Sự ra đi của chị để lại nhiều tiếc thương 

cho gia đình và tất cả mọi người đã từng quen biết chị; và là 

một mất mát to lớn cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đang 

trên đường suy sụp.  

        Có lẽ cơ quan duy nhất được quốc tế công nhận này sẽ 

không còn cơ hội làm sáng danh chính nghĩa của người Việt 

tỵ nạn Cộng sản trên trường Quốc tế! Than ôi! 

 

                                              Yên Sơn/Cựu TTK VBVNHN 

Tống biệt 
 

Minh nguyệt thanh tâm hồn linh hiển 

Đức rộng tài cao khắc quỷ yêu 

Hoài vọng vun trồng cây chữ nghĩa 

Trinh trắng hương hoa mộng muôn chiều 

 

Văn vẻ tương giao tình nhân ái 

Bút khách gần xa khấp vãng lai 

Việt ngữ lưu vong rời thư tịch 

Nam phương cõi tạm hoa mãn khai. 

 

Hải Âu phi xứ xa ngàn dặm 

Ngoại thế bình an phước vĩnh hằng 

 

                                               Từ Tứ Đệ 
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MINH ĐỨC HOÀI TRINH 

và VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI 

 35 NĂM SAU 

                                                           Sơn Tùng                                                                                                                      
Dù đã hẹn với anh chị Nguyễn Quang – Minh Đức Hoài 

Trinh từ mấy tháng trước, giờ chót, vì một lý do ngoài ý 

muốn, tôi đã không thể sang Orange County, Nam 

California, để dự một buổi sinh hoạt đặc biệt vào ngày Chủ 

Nhật 14.12.2014. Buổi sinh hoạt này đã được chuẩn bị cả 

năm trước bởi những người qúy mến chị Minh Đức Hoài 

Trinh với mục đích vinh danh một người cầm bút sau hơn 

sáu mươi năm đóng góp tim óc cho văn học, văn hóa Việt 

Nam, ở trong nước và ở hải ngoại. Dự thảo chương trình đã 

được thay đổi mấy lần. Cuối cùng, do sự khiêm tốn của chị 

và anh Nguyễn Quang, hai chữ “vinh danh” đã không được 

dùng và chỉ được gọi là một buổi “ra mắt sách”. Không phải 

sách của chị mà là sách do nhiều người viết về chị: “Minh 

Đức Hoài Trinh: Chính Khí Của Người Cầm Bút”.  
       Một sự vinh danh rất đẹp. Quả thật, cái làm Minh Đức 

Hoài Trinh khác với nhiều nhà văn cùng thời, nhất là nhà văn 

nữ, là sự dấn thân. Dấn thân cho đời, cho chính nghĩa, và cho 

lý tưởng. Chị là người cầm bút với một sứ mạng. Tận tụy với 

một sứ mạng, dù khi viết văn, làm thơ, hay làm báo. Chị 

không ngồi trong tháp ngà để viết, và cũng không đứng bên 

lề của những biến động lịch sử Việt Nam diễn ra trong suốt 

những năm dài chị cầm bút.  

       Cuốn sách với các bài viết của nhiều tác giả đã nêu bật 

“chính khí” của Minh Đức Hoài Trinh, trong đó tôi có đóng 

góp một bài, và đã nhấn mạnh tới vụ dấn thân điển hình nhất 

của chị: đưa người cầm bút của Miền Nam VN Tự Do trở lại 
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với Văn Bút Quốc Tế sau một cuộc vận động đơn độc và 

kiên trì kéo dài hơn hai năm, khởi sự từ năm 1977, như sau:  

       Năm 1975, khi Miền Nam Việt Nam sụp đổ dưới hỏa 

lực của đại pháo và xe tăng Liên-Sô, Minh Đức Hoài Trinh 

đang tham dự một cuộc hội thảo văn hóa ở ngoại quốc, và đã 

hết sức xúc động chứng kiến tận mắt cảnh đồng bào đi tìm tự 

do tràn ngập các bờ biển Đông Nam Á sau những cuộc vượt 

thoát đầy gian nguy.  

      Tuy bàng hoàng trước cảnh nước mất nhà tan, Minh Đức 

Hoài Trinh cũng thấy mình còn là người may mắn đang ở 

trên mảnh đất tự do, tuy không phải là quê hương mình, và 

nghĩ ngay đến việc phải làm một cái gì cho đất nước, cho 

đồng bào còn ở lại Việt Nam. 

        Ngay sau khi tái định cư tại Pháp, Minh Đức Hoài Trinh 

đã xuất bản tạp chí Việt ngữ 

“Hồn Việt Nam” và cộng tác 

với đài phát thanh Pháp ORTT 

trong một chương trình Việt 

ngữ để bắt đầu cất cao tiếng nói 

của người Việt tị nạn ở nước 

ngoài. 

       Nhận được tin tức về các 

văn nghệ sĩ còn ở lại miền Nam 

Việt Nam bị đàn áp, bắt bớ, kể 

cả bị giam cầm trong các trại tù 

dã man gọi là “học tập, cải 

tạo”, cùng với cựu quân nhân, 

công chức của chế độ Việt 

Nam Cộng Hòa, Minh Đức 

Hoài Trinh đã gia nhập Văn Bút Pháp để dùng diễn đàn Văn 

Bút Quốc Tế (P.E.N. International) kêu gọi sự quan tâm của 

dư luận thế giới đối với những hành động chà đạp nhân 

quyền tại Việt Nam trong lúc mọi người dường như không 

còn muốn nghe nói tới cái đất nước nhiễu nhương sau cuộc 

chiến tranh dài hàng chục năm vừa chấm dứt. 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 24 
 

        Năm 1977, dù đời sống tị nạn chưa ổn định, Minh Đức 

Hoài Trinh đã tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 42 ở 

Sydney, Úc Châu, và lên diễn đàn đưa ra những tin tức và 

bằng chứng về số phận đen tối của văn nghệ sĩ tại miền Nam 

Việt Nam sau 30.4.1975, trong đó có những hội viên Văn 

Bút Việt Nam (đã giải thể), để yêu cầu Văn Bút Quốc Tế lên 

tiếng. 

Năm sau, 1978, Minh Đức Hoài Trinh lại một mình tham dự 

Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 43 tổ chức ở Stockholm, Thụy 

Điển, và vận động thành lập Trung Tâm Văn Bút Việt Nam 

Hải Ngoại, một việc mà ai cũng thấy là vô hy vọng vì sự 

chống đối mạnh mẽ của phe thân cộng. Nhưng khi Đại Hội 

Đồng bỏ phiếu, kết quả thật đáng ngạc nhiên: 23 phiếu thuận 

– 23 phiếu chống. Ông Tổng Thư Ký VBQT Alexander 

Blohk hậu thuẫn cuộc vận động của Minh Đức Hoài Trinh 

nhưng lại bỏ phiếu trắng vì muốn giữ sự vô tư. Nếu ông bỏ 

phiếu thuận thì ước vọng của chị đã thành sự thật.  

       Không nản chí, năm 1979, tại Đại Hội Đồng Văn Bút 

Quốc Tế kỳ 44 ở Rio de Janeiro, Brazil, Minh Đức Hoài 

Trinh lại vận động thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 

(VBVNHN) như một Trung tâm của Văn Bút Quốc Tế 

(VBQT), và đã thành công.  

Đây là một biến cố nhiều ý nghĩa trong đời sống của 

người Việt tị nạn ở hải ngoại: chỉ ba năm sau cái chết của Tự 

Do tại Việt Nam, người cầm bút Việt Nam ở hải ngoại đã 

chính thức có tiếng nói tại một diễn đàn quốc tế quan trọng. 

Có thể nói “không có Minh Đức Hoài Trinh thì không có 

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại”, và không có sự góp mặt, góp 

tiếng của người Việt lưu vong tại các Đại Hội Văn Bút Quốc 

Tế hàng năm để bênh vực cho những người cầm bút bị đàn 

áp tại Việt Nam. Có vài bài viết không đúng sự thật khi cho 

rằng Thi sĩ Nguyên Sa và Luật sư Trần Thanh Hiệp đã cùng 

Minh Đức Hoài Trinh lập ra VBVNHN. Trong những tài liệu 

liên hệ đến cuộc vận động thành lập VBVNHN qua ba kỳ 

Đại Hội VBQT năm 1977, 78 và 79 (biên bản, hình ảnh, báo 

chí) không có ai khác cả, ngoài Minh Đức Hoài Trinh. 
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       Qua một lần nói chuyện với tôi, Minh Đức Hoài Trinh 

cho biết đã rất vất vả mới kiếm được hai mươi người, số hội 

viên tối thiểu, để nạp đơn xin thành lập một Trung tâm trong 

VBQT (có thể trong đó có Trần Thanh Hiệp và Nguyên Sa). 

       Ba mươi lăm năm đã trôi qua. Một sự ngẫu nhiên, Đại 

Hội VBVNHN để bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2014- 2017 

đã được tổ chức vào ngày 6.12.2014, một tuần trước buổi ra 

mắt sách “Minh Đức Hoài Trinh: Chính Khí Của Người Cầm 

Bút”, cũng tại Orange County, Nam California. 

       Sự ngẫu nhiên này đáng lẽ phải làm ấm lòng người đã 

khai sinh ra VBVNHN, trái lại, chắc hẳn đã đem đến cho chị 

Minh Đức Hoài Trinh nhiều nỗi xót xa. Những cảnh tượng 

không đẹp mắt, những lời lẽ không thuận tai đã được thấy, 

được nghe trong ngày “đại hội”, và sự tranh chấp, buộc tội, 

mạt sát lẫn nhau  đang được kéo dài cho đến hôm nay trên 

các diễn đàn điện tử, trong đó có “Nhịp cầu Văn hữu”. “Nhịp 

cầu” đã trở thành bãi chiến trường cho các “văn hữu” sát 

phạt nhau bằng những ngôn từ vi phạm nặng nề Hiến 

Chương VBQT. 

          Cuộc sát phạt này sẽ kéo dài đến bao giờ và sẽ đưa 

VBVNHN đến đâu? 

Để trả lời câu hỏi này, tôi muốn nhìn lại quá khứ với con mắt 

khách quan của một người bên ngoài sau khi đã ở bên trong 

khoảng 20 năm (1991- 2011) với hai lần làm chủ tịch ban 

chấp hành (1996-98 và 2006-08), và đã đứng mũi chịu sào 

đưa VBVNHN ra khỏi những cơn sóng gió ngặt nghèo. 

         Như đã nói ở trên, Đại Hội Đồng VBQT kỳ thứ 44 tại 

Brazil năm 1979 đã biểu quyết chấp nhận VBVNHN là một 

Trung tâm mới của VBQT với số hội viên tối thiểu, phần lớn 

sống tại Pháp như Trần Tam Tiệp, Trần Thanh Hiệp, Từ 

Nguyên Trần Văn Ngô, Nguyễn Văn Hảo, Phạm Ngọc 

Huyền…, sinh hoạt với nhau trong tinh thần văn hữu, không 

có điều lệ, nội quy. 

          Năm 1980, Nhà văn Minh Đức Hoài Trinh di chuyển 

sang Hoa Kỳ, VBVNHN được giao lại cho Nhà văn Không 

quân Trần Tam Tiệp điều hành cũng không có điều lệ, nội 
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quy cho tới năm 1987, ông Trần Thanh Hiệp “tiếp thu” 

VBVNHN, cũng vẫn chưa có điều lệ nội quy. Tình trạng 

không điều lệ, nội quy kéo dài cho tới năm 1989, khi ông 

Trần Thanh Hiệp rút lui, bàn giao VBVNHN cho Nhà văn 

Nguyễn Ngọc Ngạn. Trong nhiệm kỳ hai năm, ông Nguyễn 

Ngọc Ngạn đã soạn thảo bản điều lệ đầu tiên cho VBVNHN 

và được Đại Hội Đồng họp tại Toronto năm 1991 thông qua. 

        Theo bản điều lệ này, VBVNHN là một trung tâm thành 

viên của VBQT gồm có 8 đơn vị cũng gọi là “trung tâm” (1 

trung tâm ở Âu Châu, 4 ở Hoa Kỳ, 2 ở Canada, và 1 ở Úc).  

       Cho tới năm 1993, nội bộ VBVNHN khá yêu tĩnh và 

cũng ít được nghe nói tới trong cộng đồng người Việt hải 

ngoại. VBVNHN được nói tới nhiều từ năm 1995 do xáo 

trộn đầu tiên xảy ra tại Đại Hội Đồng kỳ V họp tại Garden 

Grove khi ông chủ tịch mãn nhiệm Viên Linh lập thêm 4 

trung tâm mới không theo thủ tục được quy định trong bản 

điều lệ. Cuộc khủng hoảng nội bộ này đã kéo dài trong 6 

năm (1995-2001). 

       Cuộc khủng hoảng nội bộ VBVNHN lần thứ hai xảy ra 

năm 2004, khởi đầu cũng bắt nguồn từ chuyện của một 

“trung tâm” (được đổi lại là “khu vực”) và không được ông 

chủ tịch BCH VBVNHN lúc ấy (Phạm Quang Trình) giải 

quyết hợp lý đưa đến tình trạng hỗn loạn kéo dài tới năm 

2008. 

       Cuộc xáo trộn đang diễn ra hiện nay cũng bắt nguồn từ 

vài “trung tâm” (nay được gọi là “vùng”) khi có những cáo 

buộc nhận thêm hội viên bất hợp lệ để kiếm phiếu trong cuộc 

bầu cử chủ tịch BCH VBVNHN. 

       Đã có những khiếu nại, thỉnh nguyện được gửi tới 

VBQT. Chưa biết VBQT sẽ giải quyết ra sao, nhưng dựa 

theo hiến chương và điều lệ của VBQT cũng như  kinh 

nghiệm qua hai lần khủng hoảng nội bộ VBVNHN trước 

đây, VBQT sẽ không trực tiếp can thiệp vào những tranh 

chấp nội bộ của một trung tâm thành viên để “xử kiện”, trừ 

khi hai bên đương sự cùng thỏa thuận đồng ý hay đa số hội 
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viên yêu cầu VBQT đóng vai trò điều giải chuyện nội bộ của 

trung tâm mình. 

       Do đâu và vì sao từ năm 1995 VBVNHN liên tiếp xảy ra 

những xáo trộn nội bộ và làm cách nào để ổn định sinh hoạt 

của VBVNHN? 

Hai câu hỏi này thực ra chỉ là một, vì một vấn đề chỉ có thể 

được giải quyết khi nguồn gốc của nó được nhận diện. 

       Có hai nguồn gốc đã kết hợp với nhau để đưa tới những 

xáo trộn nội bộ của VBVNHN. 

Cấu trúc trong bản điều lệ không hợp lý.- Thật vậy, việc tạo 

ra “các trung tâm trong một trung tâm” với quyền tự trị là 

khuyết điểm nặng nhất trong bản điều lệ của VBVNHN. 

Trước nhất, nó không cần thiết và không phù hợp với sinh 

hoạt cũng như mục tiêu của Văn Bút. Văn Bút không phải là 

một hội đoàn sinh hoạt trong cộng đồng cần có mặt cùng 

khắp. Mục tiêu của Văn Bút là tạo ra một diễn đàn quốc tế có 

tiếng nói mạnh để phát huy quyền tự do phát biểu và bảo vệ 

người cầm bút chống lại những áp bức tại nhiều nơi trên thế 

giới, trong đó có Việt Nam. VBVNHN là trung tâm duy nhất 

trong VBQT có cấu trúc “các trung tâm trong một trung tâm” 

mà VBQT đã nhiều lần khuyến cáo nên tu chính bản điều lệ 

để loại bỏ điều khoản này. 

Yếu tố nhân sự không thích ứng trong sinh hoạt dân 

chủ.- Một số hội viên VBVNHN, dù là nhà văn, nhà thơ, nhà 

báo, bác sĩ, luật sư, giáo sư... cũng không tôn trọng những 

nguyên tắc căn bản trong sinh hoạt dân chủ, nặng đầu óc 

làng xã, ham thích hư danh, cố chấp. Chính những người này 

đã khai thác cái cấu trúc “các trung tâm trong một trung tâm” 

để gây ra hai cuộc khủng hoảng nội bộ trong quá khứ và 

cuộc khủng hoảng hiện nay. Bất đồng ý kiến là yếu tính 

trong mọi sinh hoạt dân chủ, nhưng thay vì tranh luận 

nghiêm túc để tìm ra chân lý và tôn trọng ý kiến của đa số, 

những người này đã coi ai không đồng ý với họ là kẻ thù cần 

phải bị loại trừ và mạt sát bằng những thậm từ thấp kém 

không nên có trong giới cầm bút. Có thể nói nhiều hội viên 

VBVNHN chưa bao giờ đọc bản Hiến Chương VBQT, hay 
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có đọc nhưng không hiểu, trong khi vẫn nhân danh VB để 

phỉ báng nhau. 

       Có người đã hỏi tôi: “Vậy thì còn thuốc gì chữa được 

căn bệnh nan y của VBVNHN hay không?” Tôi trả lời, 

không lưỡng lự: “Thuốc ấy nằm trong tay của chính những 

người trong cuộc.” 

Thật vậy, những bài học trong quá khứ đã chứng minh điều 

đó. 

        Năm 1995, tôi đã ra ứng cử chủ tịch BCH VBVNHN do 

sự thúc đẩy của nhiều hội viên và cũng do tôi có một chương 

trình để làm cho VB: xuất bản một tập san văn học song ngữ 

Anh Việt định kỳ, lập một giải thưởng văn học giá trị để 

khuyến khích sáng tác, đem tiếng nói của người Việt tự do 

tới diễn đàn Đại hội VBQT hàng năm chứ không phải chỉ 

tham dự cho có. Rút cuộc, nhiệm kỳ hai năm của tôi chỉ là để 

chống đỡ những đánh phá mà thủ phạm chính là những 

người cầm bút đã thành danh, có học vị, có tên tuổi trong 

cộng đồng. Sự đánh phá này đã đưa đến hậu quả tai hại là 

VBVNHN bị Đại Hội Đồng VBQT họp tại Edinburgh ngày 

11.8.1997 đặt vào tình trạng tạm đình chỉ hoạt động 

(dormant) kéo dài tới năm 2001 mới được phục hồi bởi Đại 

Hội Tái Lập diễn ra tại Virginia vào cuối tháng 3.2001 do sự 

đồng tâm của đa số hội viên VBVNHN với sự tham dự của 

đại diện VBQT. 

        Năm 2006, trước cảnh hỗn loạn bế tắc của VBVNHN 

lần thứ hai, nhiều hội viên lại thúc dục tôi “ra” để cứu vãn 

tình thế tuyệt vọng. Không thể khoanh tay ngồi nhìn, tôi lại 

phải “ra” lần nữa. Trong tình trạng nát bét, với sự đồng ý của 

các bên liên hệ, VBQT đã trực tiếp đứng ra tổ chức một cuộc 

bầu cử bằng thư để tất cả hội viên bỏ phiếu (mỗi người một 

phiếu chứ không phải qua đại diện của các “trung tâm” như 

quy định của điều lệ VBVNHN). Tôi đã thắng cử dễ dàng, 

nhưng hai người thất cử (Trang Châu và Nguyễn Bửu Thoại) 

tiếp tục khiếu nại, và những kẻ phá hoại khác không ngừng 

gửi những bức thư với nội dung tạo hỗn loạn tới VBQT. Hậu 

quả là VBQT đã bị đầu độc, cho rằng VBVNHN bị phân hóa 
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trầm trọng và cảnh cáo sẽ đưa vấn đề ra trước Đại Hội Đồng 

VBQT tại Colombia vào cuối năm 2008 mà VBVNHN có 

thể bị trục xuất. Những hội viên có lòng với VB đều chán 

nản buông xuôi. 

         Đầu năm 2008, tôi nhận được thư mời tham dự cuộc 

hội thảo Nhà văn vì Hòa Bình (Writers for Peace) do VBQT 

tổ chức vào tháng 3.2008 tại Bled, Slovenia, với hai chủ đề 

quan trọng “Ý thức Âu Châu là gì?” (What is European 

Consciousness) và “Đạo tắc trong lịch sử là nguồn gốc của 

Hòa bình” (An ethical attitude to History as a source of 

Peace). Tôi có ý định tham dự để đọc một bài tham luận tại 

cuộc hội thảo và nhân cơ hội này sẽ trực tiếp thảo luận với 

ông tổng thư ký VBQT để tìm giải pháp chấm dứt cuộc 

khủng hoảng nội bộ VBVNHN. Tôi cần có người cùng đi để 

phụ giúp trong công tác khó khăn này. Không có ai muốn đi, 

từ các thành viên trong BCH tới các Vùng. Cuối cùng, Nhà 

thơ Nguyễn Đăng Tuấn, chủ tịch Vùng Đông Nam HK, ở 

Florida, bằng lòng tháp tùng, và chúng tôi đã hoàn thành cả 

hai sứ mạng. 

        Cuối năm 2008, sinh hoạt VBVNHN trở lại bình thường 

sau khi Nguyễn Đăng Tuấn đắc cử chủ tịch BCH trong một 

cuộc bầu cử với sự chứng kiến của quan sát viên VBQT. 

Nhưng không bao lâu sau, BCH lại có vấn đề khi có sự bất 

đồng ý kiến giữa chủ tịch và các thành viên khác trong BCH 

đã đưa đến lủng củng và lạm quyền của vài thành viên BCH. 

Với tư cách cố vấn BCH, tôi cũng bị tấn công vì đã không về 

hùa với những vi phạm điều lệ, nội quy. 

         Năm 2011, Nguyễn Đăng Tuấn mãn nhiệm kỳ, không 

ra tái ứng cử và đưa đề nghị dời Đại Hội VBVNHN từ San 

Jose về Florida với chương trình tái cấu trúc VBVNHN, bỏ 

hệ thống “các trung tâm trong một trung tâm” theo khuyến 

cáo của VBQT, với hy vọng chấm dứt những xáo trộn như 

đã xảy ra trong quá khứ. Tôi lên tiếng hậu thuẫn đề nghị này, 

nhưng nhiều người không đồng ý. Đại Hội VBVNHN ở San 

Jose vẫn tiến hành, chủ tịch Nguyễn Đăng Tuấn không tham 

dự nhưng đã có thái độ đáng ca ngợi là không làm bất cứ 
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điều gì để tạo hỗn loạn một lần nữa cho VBVNHN, như cứ 

tổ chức một đại hội khác với những người chủ trương cải tổ 

VBVNHN, loại bỏ cấu trúc “các trung tâm trong một trung 

tâm”, và tạo ra “hai Văn Bút”,  hay không nhìn nhận “đại hội 

San Jose” với lý do đại hội bất hợp lệ vì chủ tịch BCH không 

tham dự. Nguyễn Đăng Tuấn cũng rất “kẻ cả”, đã giữ im 

lặng, không lên tiếng trước tất cả những lăng mạ, buộc tội 

bất công của “văn hữu”. 

        Phần tôi, sau khi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm trí 

trong suốt hơn mười năm để “chữa cháy” cho VBVNHN, 

cũng bị chụp mũ, ném bùn và buộc tội âm mưu “triệt vùng”. 

Vì vậy, cùng với nhiều hội viên nòng cốt của VBVNHN, tôi 

đã ra khỏi hội từ năm 2011, và không ngạc nhiên trước 

những gì đang diễn ra hiện nay, khi mà các “vùng” đã trở 

thành những “sứ quân” chia bè kết phái tận tình đánh phá, 

phỉ báng nhau, trong lúc vắng bóng và im tiếng trước các 

diễn đàn VBQT. 

        Trước thực trạng não nề ấy, nhiều hội viên còn lòng tự 

trọng đã ra khỏi Văn Bút. Tôi tự thấy có trách nhiệm phải 

viết ra sự thật, sự thật mà những hội viên chân chính cần 

biết, sự thật mà những kẻ đang phá hoại muốn che đậy và 

công luận muốn được làm sáng tỏ. 

        Tôi chấp nhận lại bị ném bùn một lần nữa và xin chia sẻ 

nỗi xót xa với chị Minh Đức Hoài Trinh trước những gì đang 

diễn ra trong VBVNHN, tổ chức mà chị đã tạo ra với bao 

nhiêu viễn kiến và tình cảm cao đẹp trong tim trong óc 35 

năm về trước. 

        VBVNHN có thể qua khỏi cơn sóng gió hiện nay để tồn 

tại hay không là do những người trong cuộc có thực sự muốn 

duy trì sự hiện diện của người Việt quốc Gia trên diễn đàn 

quốc tế duy nhất còn lại, như lời họ nói hay không.  

 

Sơn Tùng / Virginia mùa Thu   

  

                                           



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 31 
 

 

 

“HƯƠNG TRINH ĐÃ TAN RỒI” 
 

 
Em không đi nữa 

Em về ôm quê hương mình 

(thơ Minh Đức Hoài Trinh) 

                                                                        Lê Hữu 

                                                 “Hương trinh đã tan rồi!” câu 

hát ấy ở trong bài hát “Kiếp nào có yêu nhau” (1958) của 

nhạc sĩ Phạm Duy, phổ từ bài thơ cùng tên của Minh Đức 

Hoài Trinh. Câu hát nghe thật buồn. Có điều là, trong bài thơ 

được phổ nhạc không hề có câu ấy, không hề có “hương 

trinh” nào cả.  

“Hương trinh đã tan rồi!” là một trong những câu người nhạc 

sĩ tự ý thêm vào, một cách cố ý, khi phổ nhạc bài thơ ấy. 

Sao gọi là “một cách cố ý?” 
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Trên những tờ nhạc xưa cũ, bên dưới cái tựa bài hát ấy, 

người ta đọc thấy: “Thơ: Hoài Trinh, nhạc: Phạm Duy”, hoặc 

“Thơ: Hoài Trinh, Phạm Duy soạn thành ca khúc”. 

Một bài thơ khác cùng tác giả cũng được Phạm Duy phổ 

nhạc, người ta nghe được: 

Ðừng bỏ em một mình 

một mồ trinh 

chênh vênh chờ cỏ xanh   

(“Đừng bỏ em một mình”, Phạm Duy & Hoài Trinh) 

Người ta cũng nghe được, trong một bài quen thuộc của 

Phạm Duy:  

Rước em lên đồi xanh 

Rước em lên đồi trinh 

(“Cỏ hồng”, Phạm Duy) 

Hương trinh, mồ trinh, đồi trinh… Nếu chỉ là ngẫu nhiên, 

hẳn sẽ là một ngẫu nhiên thú vị khi nghe thêm một bài Phạm 

Duy khác:  

Người xây ngục tối / tình yêu lừa dối 

Giọt mưa tìm tới / để chia lầm lỗi  

với người hoài trinh 

(“Nước mắt mùa thu”, Phạm Duy)   

Câu ấy từng được nghe, được hát nhiều lần nhưng liệu có 

mấy ai hiểu được những tình ý trong câu hát. 

“Hương trinh đã tan rồi”, đâu chỉ câu hát ấy, những câu nào 

nữa cũng được người nhạc sĩ thêm vào khi phổ nhạc bài thơ 

“Kiếp nào có yêu nhau”: 

Đôi mi đã buông xuôi / Môi răn đã quên cười    

Xa nhau đã xa rồi / Quên nhau đã quên rồi… 

Những câu hát ấy, lạ một điều, nghe rất “thơ” (“Môi răn đã 

quên cười”, chẳng hạn), là những câu được thêm vào hoặc để 

đáp ứng cấu trúc của bài nhạc, hoặc do bài thơ ngắn, cô 

đọng, cần “nối” thêm ý. Những câu hát này, hay những “câu 

thơ Phạm Duy” này, chảy xuôi chiều với mạch thơ và phù 

hợp với tổng thể của bài thơ.  
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Đến cả lời thơ cũng được thay đổi câu, chữ, vừa để tạo nhạc 

tính vừa để tương ứng với âm vực thấp cao, trầm bổng của 

nốt nhạc: 

“Trăng mùa thu gãy đôi”  đổi thành  Trăng thu gãy đôi bờ 

“Chim nào bay về xứ”  đổi thành  Chim bay xứ xa mờ 

“Hoa đời phai sắc tươi”  đổi thành  Hoa xanh đã bơ vơ 

“Đêm gối sầu nức nở”  đổi thành  Đêm sâu gối ơ thờ 

Những đổi thay này vừa giữ lại được ý thơ vừa nghe cũng rất 

“thơ” nữa (“Trăng thu gãy đôi bờ”, chẳng hạn).  

Tâm hồn nhạc sĩ Phạm Duy vốn nhạy bén với thơ, dễ bắt 

được những tần số rung động của thơ, ông đã thực sự chắp 

cho bài thơ “đôi cánh nhạc”.  

“Nếu không có nét nhạc thần tình của Phạm Duy,” tác giả 

bài thơ được phổ nhạc nói, “‘Kiếp nào có yêu nhau’ sẽ chẳng 

có được sức sống mãnh liệt đến như thế.” 

“Kiếp nào có yêu nhau” không dễ hát và càng không dễ hát 

cho hay. Thái Thanh, giọng hát vẫn được xem là gắn liền với 

nhạc Phạm Duy, cũng gắn liền với bài hát này. Những giọng 

ca sĩ khác, mỗi giọng có cách thể hiện riêng; thế nhưng, với 

nhiều người yêu nhạc và yêu bài hát này, Thái Thanh vẫn là 

giọng hát thể hiện được trọn vẹn nỗi niềm, tình ý của bài 

nhạc.  

Nghe Thái Thanh là nghe tiếng lòng thổn thức của trái tim 

đầy thương tích, là nghe trộn lẫn những tình cảm tiếc thương 

buồn tủi, chua xót đắng cay, giằng xé giày vò của duyên kiếp 

lỡ làng, của tình yêu muộn màng, vô vọng.  

 

Giọng hát rã rượi, như phả hơi thở cảm xúc vào từng lời từng 

chữ, từng nốt nhạc, thể hiện nỗi đau xót đến tột cùng. 

Bài hát cuốn hút người nghe ở những chuyển đoạn đột ngột 

đầy kịch tính, từ khắc khoải, rời rạc đến gấp gáp, vội vàng, 

từ những nốt thật trầm vươn đến những nốt thật cao, đẩy 

mạch cảm xúc lên đến tột độ.  

Đừng nhìn em! Đừng nhìn em nữa…, anh ơi! 

Những nốt nhạc rướn lên, não nuột. 

Anh đâu, anh đâu rồi? Anh đâu, anh đâu rồi?!... 
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Những nốt nhạc chùng xuống, rã rời. 

Nước mắt đã… buông rơi 

theo tiếng hát… qua đời 

Nghe câu hát ấy, nghe giọng hát ấy, không ai mà không nghe 

tim thắt lại.  

Đừng nhìn nhau nữa…, anh ơi!... 

Những nốt nhạc lại rướn lên ở câu kết (coda) với chuỗi ngân 

thảng thốt tạo cảm giác hụt hẫng, như một nỗi tiếc nuối 

không nguôi, một kết thúc chưa tròn vẹn.  

Cái hụt hẫng và kết thúc chưa tròn vẹn ấy cứ mãi đeo bám, 

đè nặng lên trái tim người nghe, như một nỗi ám ảnh, dằn 

vặt, tựa ngấn nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt nhạt 

nhòa. 

 

Ban Giám Khảo Giải Văn Chương Học Đường VNCH 

(Saigon, 1974) 

- Từ trái: Nhân viên Nha Sinh Hoạt Học Đường, Phạm Long 

Điền,  

Nguyễn Mộng Giác, Minh Đức Hoài Trinh, Bình Nguyên 

Lộc,  
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Minh Quân, Lê Tất Điều, Võ Phiến 

(Ảnh: nguyenmonggiac.com) 

 

Có thể dẫn ra một đoạn trong bài phân tích về nhạc thuật của 

“Kiếp nào có yêu nhau”, được nhạc sĩ Phạm Duy khá “tâm 

đắc” lúc sinh thời: 

“… Cấu trúc thơ đã được đẽo gọt lại để hợp với cấu trúc 

nhạc. Tôi đoán rằng nhạc sĩ đã ngân nga được cái motif 

‘Đừng nhìn em nữa anh ơi’ và cái motif cân bằng thứ hai là 

‘Hoa xanh đã phai rồi / Hương trinh đã tan rồi’, và chọn nó 

làm sườn bài chính của nhạc khúc. Cái cấu trúc này rất logic, 

nó khởi đầu bằng một câu tán thán với một cung nhạc rải vút 

lên (arpeggiated) ‘Đừng nhìn em nữa anh ơi’, rồi chứng 

minh ngay lời cầu khẩn đó bằng hai câu nhạc tương tự nhau 

là ‘Hoa xanh đã phai rồi’ và ‘Hương trinh đã tan rồi’…  

Sang phần hai của phiên khúc, ta thấy nhạc sĩ đã làm tăng 

kịch tính của câu nhạc bằng cách khéo léo nhắc lại motif 

nhưng với một biến thể là thêm vào ba nốt ‘Đừng nhìn em 

(Là Mi Lá)’ trước khi lên đến nốt Mí rồi trả lại nốt Ré, rất 

phù hợp với lời nhạc có tính cách van xin, vì có ai van xin 

một câu rồi thôi?” 
(1) 

Chỉ một vài nét phác ấy đủ cho thấy “tay nghề” phổ thơ của 

“nhà phù thủy âm nhạc” Phạm Duy, như cách người ta vẫn 

gọi ông.  

Đến nay nhiều người vẫn còn nhớ giọng hát rưng rưng của 

Thái Thanh và “Kiếp nào có yêu nhau” trong vở kịch “Áo 

người trinh nữ” trình diễn trên Đài Truyền Hình Việt Nam 

(1967), đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.  

Gần đây, cũng bài hát ấy, cũng giọng hát ấy đã mê hoặc và 

truyền cảm hứng cho một đạo diễn điện ảnh người Mỹ gốc 

Việt, Dustin Nguyễn, để thôi thúc anh thực hiện một phim 

tình cảm ở trong nước. “Bao giờ có yêu nhau”, tên phim, 

mượn từ một câu hát trong bài hát ấy.  “Kiếp nào có yêu 

nhau”, nhạc phim chính và giọng hát đầy ma lực của Thái 

Thanh đã “hớp hồn” nhiều khán giả trẻ lần đầu tiên nghe 

được ca khúc ấy, khiến phải đi tìm cho bằng được bài hát và 
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giọng hát này để được thưởng thức trọn vẹn. Rõ ràng là 

trước giờ tuổi trẻ trong nước chưa hề nghe được bài hát nào 

như thế, giọng hát nào như thế.  

“Tôi chọn ca khúc ‘Kiếp nào có yêu nhau’ làm nhạc phim vì 

nội dung bài hát quá phù hợp với chuyện phim,” người đạo 

diễn trẻ tâm sự. “Ca khúc bất hủ ấy không chỉ nói về kiếp 

người, sự luân hồi, mà còn khắc họa cả câu chuyện tình bất 

hạnh, tiếc nuối. Bên cạnh đó, giọng ca của nghệ sĩ Thái 

Thanh mang màu sắc liêu trai, ám ảnh và cực kỳ ma mị. Ca 

khúc này được lồng ghép vào phim chắc hẳn sẽ chạm được 

đến trái tim khán giả.” 

Đối với nhiều người ở trong nước, đấy là bài hát “mới”, hiểu 

theo nghĩa mới được nghe lần đầu. 

Bài hát, như thế, có đến hai đời sống, cách nhau đến hơn nửa 

thế kỷ. 

“Kiếp nào có yêu nhau” phù hợp với giọng nữ hơn là giọng 

nam. (Vài nam ca sĩ tự ý đổi lời bài hát từ “em” sang “anh” 

nghe khá… phản cảm, khi mà những “hoa xanh” và “hương 

trinh” chỉ dành cho người nữ:  

Đừng nhìn anh! Đừng nhìn anh nữa…, em ơi! 

Hoa xanh đã phai rồi! 

Hương trinh đã tan rồi!)  

Thái Thanh-Hoài Trinh-Phạm Duy, “bộ ba” này đã giữ cho 

lời hẹn thề “Kiếp nào có yêu nhau” của những đôi tình nhân 

được bền vững mãi cho đến trọn… kiếp này.  

Điều đáng ngạc nhiên là, bài thơ được phổ nhạc khi tác giả 

còn tuổi đời rất trẻ. Người đọc tìm thấy, khá nhiều bài thơ, 

câu thơ của Minh Đức Hoài Trinh như được phủ lên một 

màn sương âm u, một không gian u tịch của những “chiều 

tha ma hoang lạnh”, những “đường nghĩa trang gập ghềnh”, 

những “tiếng cầu kinh văng vẳng”, những “tiếng búa nện vào 

đinh”, những “vòng hoa tang ủ rũ”, những “cỏ dại phủ mộ 

trinh”, và cả đến những “thịt xương rữa nát”, những “côn 

trùng rúc rỉa”, những “oan hồn lạnh lẽo”, những “bóng 

thuyền ma lênh đênh”… 
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Về phía người nhạc sĩ, những bài thơ của sinh ly tử biệt ấy 

mang đến cho ông sự đồng cảm sâu xa, khi mà “Tình yêu–

Sự khổ đau–Cái chết” vẫn là những chủ đề, như ông bộc lộ, 

từng theo đuổi và ám ảnh ông không dứt. “Kiếp nào có yêu 

nhau”, “Đừng bỏ em một mình” và những bài thơ nào nữa 

của Minh Đức Hoài Trinh đã truyền cảm hứng đến ông để từ 

đó một loạt những ca khúc về siêu hình, tâm linh, về cái chết 

và nỗi chia lìa ra đời, như “Đường chiều lá rụng” (1958), 

“Nếu một mai em sẽ qua đời (1958), “Tạ ơn đời” (1959), 

“Một bàn tay” (1959), “Ru người hấp hối” (1965), “Những 

gì sẽ mang theo về cõi chết” (1966), “Anh yêu em vào cõi 

chết” (thơ Nguyễn Long, 1971), “Tưởng như còn người yêu” 

(thơ Lê Thị Ý, 1971), “Bài hát nghìn thu” (1988), “Người 

tình già trên đầu non” (1988), “Trút linh hồn” (thơ Hàn Mặc 

Tử, 1993)… 

Đến nay thì cả hai, người nhạc sĩ lẫn người thi sĩ đều đã đi về 

một thế giới khác. Và tiếng hát người ca sĩ, từ lâu cũng lặng 

tiếng, im hơi.  

 

*   *   * 

“Anh còn có dịp đi qua 

thăm giùm em với, căn nhà thân yêu 

Hôn giùm em những buổi chiều 

Nói giùm em, nói rất nhiều xót xa”
 (2)

 

Người viết những câu lục bát ấy đã đi xa. Lời thơ thật tha 

thiết, thật xót xa. Tôi không rõ chị đi xa mãi đến đâu, thế 

nhưng tôi tin rằng linh hồn chị thế nào cũng về lại quê hương 

cũ, về ngồi lại trên thềm nhà cũ của “căn nhà thân yêu”, về 

hôn lên những buổi chiều vàng trên đồng lúa mênh mông, về 

thăm lại “màu đất đỏ đường dốc cao Bến Ngự”,
 (2)

 về nhìn lại 

“trăng sông Hương vằng vặc giọng hò khoan”
 (2)

 nơi thành 

phố đầy ắp những kỷ niệm mà một phần đời của nhà thơ còn 

gửi lại chốn ấy.  

Tình yêu ấy, tình yêu chị gửi về quê nhà xa lắc xa lơ ấy, đến 

“kiếp nào” đi nữa cũng không hề nhạt phai. Dẫu “hương 

trinh đã tan rồi”, dẫu hoa đời có “phai sắc tươi” thì tình vẫn 
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cứ xanh cho đến “tận ngàn sau”. Không phải là bài hát ấy đã 

nói như thế sao?  

Minh Đức Hoài Trinh, chị không đi xa (như cách người ta 

vẫn nói), chị trở về. Một con người yêu đất nước yêu quê 

hương đến như chị, yêu đến nâng niu từng kỷ niệm như chị 

thì không thể nào không trở về.   

Trở về như cánh “chim nào bay về xứ”.
 (2)

 Trở về như những 

câu thơ: 

“Trở về thành phố của màu rêu tuổi nhỏ  

vẫn còn nghe trong gió  

bầy chim sẻ trên nóc chuông nhà thờ  

gọi tên rất khẽ  

Hoài Trinh” 

(“Quê Nhà”, thơ Minh Đức Hoài Trinh) 

Và những câu thơ nào nữa, trong những bài thơ “trở về” nào 

nữa:  

“Em về ôm lửa 

Em về ôm anh 

Em không đi nữa 

Em về ôm quê hương mình”. 

(“Em về ôm quê hương mình”, thơ Minh Đức Hoài Trinh) 

 

Lê Hữu 

9/9/2017 

----------------------------------------------------------------- 
 

(1)
 Học Trò: Vài cảm nghĩ về “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”, thơ 

Hoài Trinh, nhạc Phạm Duy 
(2)

 Thơ Minh Đức Hoài Trinh 

 

* Thái Thanh hát “Kiếp nào có yêu nhau”  (nhạc phim “Bao 

giờ có yêu nhau”): 

https://www.youtube.com/watch?v=3qLkSx1SSlg    

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3qLkSx1SSlg
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*TƯỞNG TIẾC và TRI ÂN 
 
 

                                                                                       Kiều Phong 
 

@ Đọc xong cuốn “Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm Văn 

Bút VN (1957-1975)” của nhà văn Nhật Tiến, rồi bài nhận 

định về giá trị tác phẩm này của nhà thơ Nguyễn Mạnh 

Trinh… ngẩn ngơ cả ngày. Nhớ các bậc tiền bối có công tạo 

dựng và duy trì một nơi quy tụ đẹp đẽ của văn giới miền 

Nam. Nhớ những công trình lớn lao của hội đã góp phần làm 

phong phú cho nền văn chương của quê hương đất nước thân 

yêu thủa nào. 

Và bồi hồi nhớ nhà văn Minh Đức Hoài Trinh cùng nhà báo 

Đạo Cù Trần Tam Tiệp. 

Sau 75, Hội Văn Bút, như tất cả các hội đoàn khác, tự ý giải 

tán hoặc bị bức tử. Hội viên thì phần lớn như cá nằm trên 

thớt, chờ ngày chế độ mới ra tay bắt bớ, giam cầm. Tác 

phẩm của họ bị đốt, hoặc trưng bày trong những phòng triển 

lãm tội ác Mỹ Ngụy. Hội Văn Bút Quốc Tế cũng mặc nhiên 

coi hội Văn Bút Việt Nam đã chết theo miền đất tự do cuối 

cùng của nước Việt. 
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Người nhất định không chịu chấp nhận cái chết ấy là bà 

Minh Đức Hoài Trinh.  

Trong một phiên họp của đại hội Văn Bút Quốc Tế, sau ngày 

mất nước, bà lên diễn đàn thỉnh cầu Hội chấp nhận là Hội 

Việt Nam còn sống nhăn, bằng cớ là có nhiều hội viên, cũng 

như bà, được tị nạn ở các nước tự do. Tất cả những hội viên 

may mắn này sẽ tiếp tục duy trì hội Văn Bút tạm đặt trụ sở ở 

Hải Ngoại, sinh hoạt bình thường. 

Thế là hội viên những nước thiên tả, hoặc vốn thù ghét Việt 

Nam Cộng Hòa nhâu nhâu lên tấn công bà. Có tên khẳng 

định VNCH chết ngày 30 tháng tư bảy lăm, hội Văn Bút Việt 

Nam cũng tạ thế cùng ngày. Chỗ trống phải dành để chờ Hội 

Văn Bút Việt Cộng. Có đứa xỏ xiên: Đám nhà văn nhà thơ 

lưu vong ấy mai mốt sẽ thành công dân nước họ định cư, tha 

hồ gia nhập hội Văn Bút Tây, Mỹ, Canada, Úc… quên VN 

đi! 

         Chủ tịch và ban chấp hành của hội cũng xác định là 

xưa nay, hội chưa từng chấp nhận một hội Văn Bút nào có 

kèm hai chữ “hải ngoại”. 

Tuy cũng có một số hội viên ủng hộ bà, nhưng không nhiều. 

Lúc bầu phiếu, phe chống có đa số áp đảo, bà thua, Văn Bút 

Việt Nam tiếp tục tắt thở. 

Không sờn lòng, nản chí, cùng luật sư Trần Thanh Hiệp, nhà 

thơ Nguyên Sa, nhà báo Trần Tam Tiệp, bà Minh Đức Hoài 

Trinh bền bỉ tranh đấu.  

        Đại hội nào bà cũng dự, bài diễn văn nào của bà cũng 

nhấn mạnh vào truyền thống và chủ trương tốt đẹp của hội: 

bênh vực và bảo vệ quyền tự do tư tưởng của hội viên và 

những người cầm bút khắp thế giới. Hội Văn Bút Việt Nam, 

từ chủ tịch đến đa số hội viên hiện đang là nạn nhân của một 

chế độ độc tài, sắt máu. Tác phẩm của họ bị đốt, bản thân họ 

bị cầm tù. Họ không thể kêu cứu với hội quốc tế và tường 

trình về hoàn cảnh khốn cùng của họ vì liên lạc với nước 

ngoài là một trọng tội, bị ghép tội danh “làm gián điệp cho 

ngoại bang” có thể lãnh án tử hình. Chấp nhận “hội Văn Bút 

VN hải ngoại” là tạo một nhịp cầu. Hội hải ngoại sẽ có 
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những cách riêng để liên lạc với hội viên trong nước và có 

bản tường trình về hoàn cảnh hiện tại của họ cho hội quốc tế 

lên tiếng, can thiệp, bênh vực. 

Lời bà càng ngày càng thấm khi chính các hội viên thiên tả 

cũng nhìn thấy sự thật. Và năm1979, Đại Hội Văn Bút Quốc 

Tế lần 44 họp ở Rio de Janeiro, Brazil đã chấp nhận Trung 

Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (Vietnamese Abroad 

PEN Centre) với số phiếu 25/12.  

 

Minh Đức Hoài Trinh 

Người phụ nữ Việt Nam chân yếu tay 

mềm ấy, năm này qua năm khác, đã 

giang tay chống đỡ căn nhà Văn Bút, 

không để cho trận Hồng Thủy cuốn 

phăng nó đi, như tất cả các kiến trúc 

chính trị, văn hóa thuộc về miền Nam 

xưa. Bà thành công. Và Văn Bút VN là 

hội đoàn duy nhất của miền Nam tự do còn giữ được tư cách 

pháp nhân quốc tế. 

Từ ngày đó, Văn Bút VN tường trình đầy đủ cho Hội Quốc 

Tế về tình trạng bị tù đầy, đàn áp của các hội viên và giới 

cầm bút ở VN, đồng thời cũng đưa ra nhiều sáng kiến. Đại 

Hội nào cũng có ghế trống, chỗ ngồi tượng trưng dành cho 

những hội viên vắng mặt vì bị cầm tù.  

Sau, không còn tượng trưng nữa, hội VN đề nghị Hội Quốc 

Tế nhận tất cả các hội viên đang bị đầy đọa ở quê nhà là Hội 

Viên Danh Dự.  

       Sáng kiến này được hưởng ứng, Hội Viên một số nước 

Âu Châu nhận luôn nhiều nhà văn, nhà thơ VN là Hội Viên 

danh dự của chính quốc gia họ. Và vì các quốc gia ấy rất tôn 

trọng văn giới cho nên họ gửi khi thì nhà báo, khi thì nhân 

viên ngoại giao tới Việt Nam, tìm đến thăm hỏi, phỏng vấn, 

và giúp đỡ các “Hội viên Văn Bút Danh Dự” của nước họ. 

Có nhà văn, nhà thơ đã được đón từ Việt Nam đến định cư 

tại quốc gia nhận các vị này là hội viên.  
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      Tất cả những chuyện ấy đã không xảy ra nếu không có 

nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, vị Chủ Tịch đầu tiên của Văn 

Bút VN Hải Ngoại. Và cũng có nhiều chuyện tốt đẹp đã 

không xảy ra nếu không có ông nhà báo Đạo Cù Trần Tam 

Tiệp, Tổng thư ký của hội. 

Ông Tiệp là Trung Tá Không Quân, gia nhập làng viết phiếm 

luận với bút hiệu Đạo Cù. Ông không là hội viên trước 75. 

Nhận chức Tổng thư ký của Văn Bút VN Hải Ngoại, ông 

phải cáng đáng đủ chuyện thượng vàng hạ cám, vì ban chấp 

hành của hội trần xì có hai người sinh hoạt thường xuyên: Bà 

Chủ Tịch và ông Tổng Thư Ký.  

       Nhưng chu toàn nhiệm vụ Tổng Thư ký chỉ là chuyện 

nhỏ. 

       Đại bàng gẫy cánh rơi xuống Paris đành chọn nghề 

nghiệp mới. Ông Đạo Cù làm trưởng toán sĩ quan an ninh 

chuyên trách việc bảo vệ các hãng xưởng, các cơ sở thương 

mại. Sắc phục tề chỉnh, uy nghi, chức tước nghe kêu boong 

boong, nhưng ông Nguyên Sa lại diễn nôm, dịch huỵch toẹt 

sang tiếng Việt là “nghề gác dan”. Chủ nhân các cơ sở, hãng 

xưởng Tây chắc trả công dựa trên bản dịch của Nguyên Sa, 

nên lương ông Đạo không cao mấy.  

       Ông cư ngụ trong căn gác xép trên nóc một ngôi nhà cũ. 

Bề rộng của căn nhà – theo lời mô tả của ông Bồ Đại Kỳ – 

“Cũng to hơn cái chuồng chim bồ câu một tí. Chỉ tội mái 

thấp quá. Đến thăm nó, đi đứng mà quên lom khom là bươu 

đầu sứt trán như chơi!” Gác xép cũng có cửa sổ, là một 

khung gỗ với miếng gỗ che có gắn bản lề như cánh cửa. Khi 

cần thưởng thức trời xanh, mây trắng, nắng vàng… ông Đạo 

chỉ cần dùng một cây gậy đẩy miếng gỗ che lên, chống cho 

nó mở toang ra là có ngay khung trời thơ mộng. Thỉnh 

thoảng quên đóng “cửa sổ”, đi làm về thấy gió thu, lá thu và 

cả… mưa thu tràn vào đầy nhà, chiếu giường ướt nhẹp. 

Ông chịu sống cần kiệm, khắc khổ như thế để có tiền gửi về 

giúp các bạn văn. 

       Bất cứ nhà văn, nhà thơ nào dù không là hội viên của 

Trung Tâm Văn Bút, mà ông liên lạc được, ông đều gửi quà. 
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Hồi ấy, dịch vụ gửi quà chưa có. Ông Đạo phải tự mua từng 

món, tự đóng thùng rồi khuân vác, đáp mấy chuyến metro 

đưa tới nhà bưu điện.  

      Chính nhờ ông Tổng thư ký của hội chịu vất vả ngược 

xuôi trên đường phố Paris, vai vác những thùng quà to tướng 

mà nhiều nhà văn nhà thơ có thêm chút sinh lực, đồng thời 

níu được đường giây liên lạc để chuyển những tin tức, những 

tác phẩm viết chui ra hải ngoại. Và bà Chủ tịch luôn luôn có 

những bản tường trình phong phú, chính xác về tình trạng 

của văn giới ở quê nhà để trình cho Hội Văn Bút Quốc Tế. 

Nhà báo Trần Tam Tiệp 1928- 2009 

Ông Đạo Cù xuôi ngược trên đất lạ, quê 

người, khi tay xách nách mang, khi khiêng 

trên vai những thùng quà nặng tình văn 

hữu, giữ liên lạc chặt chẽ, thăm hỏi, giúp 

đỡ bạn văn còn kẹt ở quê nhà với tất cả khả 

năng, sức lực của mình.  

Bà Minh Đức Hoài Trinh phong thái tha thướt dịu dàng 

nhưng lời lẽ chém đinh chặt sắt, đăng đàn, phó hội hiên 

ngang đương đầu với đa số những hội viên đầy trí tuệ nặng 

lòng thù nghịch Việt Nam Cộng Hòa, ghét luôn văn giới 

miền Nam. Họ xô bà ngã trong nhiều năm, bà vẫn đứng dậy, 

cương quyết tiến tới và cuối cùng đã giành được một chỗ 

đứng trên văn đàn quốc tế cho tập thể người Việt lưu vong.  

Mấy thập niên qua rồi, nhớ lại thủa ấy, vẫn thấy cần gửi đến 

bà nhà văn, ông nhà báo thêm một lời tri ơn.  

       Văn Bút VN Hải Ngoại vừa được chấp nhận là hoạt 

động tích cực, đưa ra nhiều sáng kiến vừa đẹp vừa thực tế 

như chọn những nhà văn nhà thơ đang bị đàn áp, cầm tù là 

“Hội Viên Danh Dự” để có danh chính ngôn thuận can thiệp, 

giúp đỡ… Hội ta được từ chủ tịch đến các hội viên quốc tế 

cảm phục và quý trọng ngay. 

………. 

*  Tựa do BBT đặt. 

@ Trích từ bài viết của tác giả Kiều Phong 

    (Viên Linh: Một nhân cách lạ lùng) 
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Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA VĂN 

CHƯƠNG LƯU VONG 

                                           Nguyễn Minh Triết 
           Trong thế kỷ qua với tình trạng nhiều quốc gia bị 

thống trị hay bị xâm chiếm bởi những chánh quyền độc tài 

hay đảng trị đã khiến cho nhiều người dân của các quốc gia 

không may này, nhất là các văn nghệ sĩ phải đào thoát và 

sống lưu vong nơi xứ lạ quê người. Tình trạng trong đó một 

tập thể to lớn của những người đồng chủng tộc phải sống xa 

mảnh đất của cha ông đã làm phát sinh những nền văn 

chương được gọi là văn chưng lưu vong.  

 Ý niệm lưu vong là một ý niệm mơ hồ có thể có 

nhiều nghĩa khác nhau nên cần phải được minh định rõ ràng. 

Trước hết, lưu vong là một ý niệm trong tổng thể về sự lưu 

động của con người xuyên qua các không gian địa lý và 

không gian chánh trị. Điều này hàm chứa ý nghĩa là tình 

trạng lưu vong phải bao gồm sự cưỡng bách chuyển chỗ 

(displacement) vì lý do chánh trị hay tôn giáo chớ không 

phải vì lý do kinh tế. Trong những thế kỷ vừa qua, tình trạng 

lưu vong thường xảy ra trên bình diện cá nhân hơn là tập thể.  

Tuy nhiên, có ba cuộc chuyển chỗ tập thể quan trọng được 

ghi nhận là thứ nhứt sự đào thoát ra khỏi quê hương của hơn 

ba ngàn trí thức Đức trong thời gian từ 1933 đến 1938 khi 

Đức quốc xã lên cầm quyền ở Đức; thứ hai, các trí thức và 

văn nghệ sĩ người Hoa phải bỏ trốn khỏi nước khi Mao 
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Trạch Đông chiếm được Trung Hoa lục địa vào năm 1949, 

và thứ ba là cuộc đi tìm tự do của gần nửa triệu thuyền nhân 

Việt Nam sau năm 1975 khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam 

Việt Nam. 

       Nhưng theo Svetlana Boym, lưu vong nhiều khi không 

cần phải đích thân rời bỏ quê hương bản quán, không cần 

phải có một sự chuyển chỗ mà vẫn có thể bị ở trong tình 

trạng lưu vong. Đó là trường hợp của những người sống 

trong chế độ độc tài, chuyên chính không được tự do tư 

tưởng và viết lách, nhưng dù thân xác có bị quản chế trong 

không gian địa lý tâm hồn họ đã luôn luôn ở ngoài biên 

cương của quốc gia và tác phẩm của họ bằng cách này hay 

cách khác luôn bày tỏ sự đối kháng lại sự cai trị độc tài của 

chánh quyền hiện hữu. Tình trạng này được gọi là “lưu vong 

tinh thần” (spiritual exile) hay “lưu vong tại chỗ” (internal 

exile).  

Như vậy, ý nghĩa của hai chữ lưu vong bao hàm ý nghĩa 

chống đối và vì chống đối nên đương sự phải tự ý hay bị 

cưỡng chế rời bỏ quê hương như là một biện pháp có tánh 

cách đề phòng để tránh khỏi bị ngược đãi về chánh trị hay 

tôn giáo. 

Ngoài ra, lưu vong cũng còn có nghĩa là một hình phạt của 

xã hội trong đó người bị xử phạt bị cưỡng bách rời khỏi nơi 

thường trú đến sống ở một nơi được chỉ định và không bao 

giờ được đặt chân về quê xưa. Lưu vong như một hình phạt 

đó là trường hợp của Ovid đã bị Augustus xử phạt lưu đày vì 

đã dan díu tính dục với con gái của hoàng đế. Một cách 

chung, lưu vong như một hình phạt thường được áp dụng với 

mục đích chánh trị như các vị vua hay lãnh tụ chánh trị bị lật 

đổ bị nhà cầm quyền mới lưu đày ra ngoại quốc. Trong thời 

thống trị của các vương quyền, nổi bật vì giàu sang hay vì tài 

ba ở bình diện cá nhân hay tập thể cũng thường dễ bị trở 

thành đối tượng cho những biện pháp lưu đày. Do đó để 

tránh bị ngược đãi các người này hay các nhóm người này 

thường phải tự ý chọn cuộc sống lưu vong. Đó là trường hợp 

của Voltaire khi trở thành một nhà phê bình nổi tiếng của 
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Pháp khiến mọi người từ nhà cầm quyền cho đến các thế lực 

chánh trị phải vừa lắng nghe vừa sợ hãi và vị nể nên đã khiến 

ông cảm thấy cuộc sống không còn được an toàn nữa, do đó 

ông phải tự ý lưu vong sang đất Thuỵ sĩ để tránh hậu hoạn. 

(1)   

         Vì phải sống xa quê hương nên những người sống lưu 

vong này dễ có tình cảm nhớ nhà, nhớ quê. Tình cảm nhớ 

nhà, nhớ quê này hay nói một cách khác là tình hoài hương 

trong Anh ngữ được gọi là nostalgia do hai gốc tiếng Hy lạp 

ghép lại là nostos có nghĩa là nhà và algia có nghĩa là niềm 

khát khao, nỗi ham muốn mãnh liệt. Vậy tình hoài hương của 

người lưu vong hàm chứa ý nghĩa phải sống rời xa bản quán 

và niềm khao khát mãnh liệt được trở về sống nơi chốn cũ. 

Để bày tỏ nỗi lòng khát khao nhớ về quê hương đó hay để 

nói lên sự bài bác những đường lối cai trị của nhà cầm quyền 

tại quê nhà những lưu dân văn nghệ sĩ dùng đến văn chương 

và nghệ thuật vì văn chương luôn luôn dính liền với chánh trị 

và mệnh nước. Tất cả những sáng tác phẩm của những lưu 

dân văn nghệ sĩ đó tạo thành nền văn chương được gọi là nền 

văn chương lưu vong. 

       Theo quan điểm của Yale University on Southeast Asia 

Study Group văn chương lưu vong là một nền văn chương 

trong đó những văn nghệ sĩ sống ở một nơi mà viết về hoặc 

dự phóng về những cuộc sống, về những diễn biến ở một nơi 

khác do sự thôi thúc của tình hoài hương. Nỗi nhớ về quê 

hương của các văn nghệ sĩ là một cuộc quay đầu lại phía sau 

để tra xét về quá khứ đầy ấp kỹ niệm và về cảnh vật nơi lưu 

dân đã sống trước kia, đồng thời cũng là sự tiếc nuối không 

mang được đọc giả theo mình.  Theo Nguyễn Hưng Quốc thì 

người lưu vong sau khi thoát ra khỏi ngục tù quê hương thì 

rơi ngay vào nhà tù của trí nhớ. Chánh sự hoài niệm này 

khiến cho tâm thức của lưu dân bị ngưng động lại với người 

xưa cảnh cũ và không bắt kịp được những diễn tiến ở quê 

nhà khiến họ càng ngày càng xa cách với quê hương. 

      Riêng về bản chất của văn học lưu vong, Nguyễn Hưng 

Quốc đã qui định một cách chặt chẽ. Theo ông chỉ có văn 
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học lưu vong khi hội đủ ba yếu tố. Trước nhứt phải có tác giả 

lưu vong, tức phải có những người sống ở nước ngoài và viết 

về những hoài niệm, những lập trường chánh trị của mình 

đối với quê hương. Thứ hai phải có đọc giả lưu vong, tức là 

phải có một lượng người đọc đủ lớn để thưởng thức các tác 

phẩm của các tác giả lưu vong đó. Và thứ ba là cả người đọc 

lẩn người viết phải có thái độ đối kháng với chế độ chánh trị 

trong nước.(2) 

       So với ý kiến của Yale University on Southeast Asia 

Group thì qui định của Nguyễn Hưng Quốc bao quát hơn và 

rất hữu lý khi đặt nặng vào yếu tố đối kháng chánh trị vì nếu 

không có đối kháng với sự cai trị của chánh quyền quốc nội 

nền văn chương được hình thành ở hải ngoại đó không còn 

tánh cách lưu vong nữa mà chỉ khác biệt với nền văn chương 

quốc nội về phương diện địa lý mà thôi. Tuy nhiên, điều kiện 

người đọc cũng phải có thái độ đối kháng chánh trị với nhà 

cầm quyền trong nước thì sợ rằng khó thể hiện được vì trong 

quan niệm về tự do dân chủ, quan điểm chánh trị của người 

đọc không nhứt thiết phải đồng nhứt với quan điểm chánh trị 

của người viết. 

       Ý niệm về lưu vong và văn chương lưu vong tuy hiện 

hữu từ lâu nhưng không phải lúc nào cũng có ý nghĩa giống 

nhau. Văn học lưu vong trong tiếng Anh gọi là diaspora, lúc 

đầu được dùng để chỉ các cộng đồng Do Thái bị xua đuổi ra 

khỏi đất nước và sống rải rác trên thế giới, lần lần về sau mới 

dùng để chỉ tất cả các cộng đồng sắc tộc vì một lý do gì đó 

phải sống ngoài đất nước của mình nhưng tâm tư luôn hoài 

niệm về quê cũ. Vào cuối thế kỷ 20 danh từ lưu vong đã 

được sử dụng khá nhiều. Bước sang thế kỷ 21 thì từ lưu vong 

trở thành phổ biến không những trong lãnh vực học thuật mà 

được dùng cả trên các phương tiện truyền thong đại chúng. 

Ngoài ý niệm lưu vong đã có từ lâu, tình trạng văn nghệ sĩ 

phải sống lưu vong ở hải ngoại không phải chỉ mới đây mới 

có mà nó đã xảy ra từ xa xưa trong lịch sử của loài người. 

Các nhà văn, triết gia như Dante, Descartes, Poussin, 

Hobbles và Pierre Bayle đã từng phải sống lưu vong ở ngoại 
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quốc, trong đó Dante và Hobbles phải sống lưu vong vì lý do 

chánh trị, và Bayle phải bỏ xứ Pháp mà đi để tránh khỏi bị 

ngược đãi về tôn giáo.  

        Các văn nghệ sĩ phải sống lưu vong vì tranh đấu chống 

độc tài chuyên chính được ghi nhận rất nhiều trong quá trình 

văn học thế giới. Tại Pháp, Germaine de Stael đã bị 

Napoleon đệ nhứt lưu đày, Victor Hugo đã phải tự ý bỏ nước 

Pháp để sống lưu vong vì không chịu được sự cai trị độc 

đoán của Napoleon đệ tam. Tại Nga, với cuộc cầm quyền 

của Cọng sản vào năm 1917, hàng ngàn văn nghệ sĩ và trí 

thức đã phải đào thoát khỏi Xô viết cũng như tại Đức vào 

năm 1933 và tại Tây ban nha vào năm 1936 khi hai nhà độc 

tài Hitler và Franco lên nắm chánh quyền tại các nước này. 

Trong khi đó, các trí thức Algerie chọn cuộc đời lưu vong tại 

Pháp, các trí thức Iraq phải rời bỏ quê hương để sống lưu 

vong tại Anh và Mỹ. Riêng các văn nghệ sĩ Việt Nam lánh 

nạn Cộng sản thì sống lưu vong khắp nơi trên thế giới, trong 

đó phần lớn hiện đang sống tại Hoa kỳ, Canada, Pháp và Úc. 

        Các lưu dân bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ người nhưng 

dù sống nơi nào trên trái đất họ cũng luôn hướng vọng quê 

hương và luôn mong có ngày được trở về sống trên quê cha 

đất tổ. Các lưu dân không bao giờ đứt lìa mối dây tâm linh 

nối kết họ với cội nguồn. Đối với các lưu dân những động 

lực chánh trị hay tôn giáo luôn luôn là những động lực mạnh 

mẽ thúc đẩy họ tin tưởng là sẽ có ngày qui hồi cố quốc. Điều 

này giải thích tại sao mà những cộng đồng lưu vong người 

Việt, Hoa, Hàn, Do thái...sống ở hải ngoại thường hay qui tụ 

và kết hợp chung quanh các ngôi chùa, các nhà thờ hay các 

nguyện đường và dùng những nơi này như là điểm hội tụ để 

nuôi dưỡng niềm tin và kết họp sự tranh đấu cho một ngày 

được trở lại quê xưa. 

        Bên cạnh những động lực vừa kể, quê hương đối người 

sống lưu vong còn là một định mệnh. Trong tâm thức kẻ lưu 

vong quê hương và con người là một. Định mệnh của quê 

hương cũng là đinh mệnh của kẻ lưu vong. Những bất hạnh 

của quê hương cũng là niềm đau của kẻ phải sống lưu đày và 
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hạnh phúc của kẻ lưu vong không thể tìm thấy được ở đâu 

khác hơn là nơi quê cha đất tổ. Tâm thức lưu đày này luôn 

luôn âm ỉ trong tâm hồn của mỗi và mọi người phải sống lưu 

vong. Sức mạnh của những người lưu vong bắt nguồn từ sức 

mạnh của nền văn hóa của quê hương mà họ phải rời bỏ. Và 

sức mạnh này giúp những người sống lưu vong sức đề kháng 

và bảo vệ những giá trị của nền văn hoá dân tộc.  

       Tình hoài hương và niềm hãnh diện về sức mạnh văn 

hoá dân tộc nơi các lưu dân là một yếu tố tâm lý đè nặng lên 

cuộc sống tâm linh và luôn tiềm tàng trong cuộc sống của họ. 

“Căn nhà” mà người lưu dân bỏ lại nơi chốn cũ và “căn nhà 

tha hương” mà người lưu dân muốn kiến tạo nơi xứ người 

thường có nhiều yếu tố chung không ngờ, đó là tất cả các lưu 

dân đều muốn giữ gìn và bảo tồn những dấu vết văn hoá của 

quê mẹ.  Vì muốn giữ gìn và bảo tồn văn hoá gốc các văn 

nghệ sĩ lưu vong thường hay viết về cuộc sống trong quá khứ 

nơi quê nhà, thường hay ca ngợi các nét hay đẹp của văn hoá 

gốc để cổ võ cho mọi người giữ gìn nó cũng như ghi lại 

những khó khăn trong cuộc sống hội nhập với văn hoá mới 

nơi quê người để chia sẻ nỗi lòng với các thế hệ lưu dân đến 

sau. Mặt khác để tưởng nhớ một thời quá khứ đã mất rất 

nhiều lưu dân thường viết hồi ký, là những cuốn tự truyện kể 

lại cuộc đời và những kinh nghiệm sống của tác giả trước khi 

rời bỏ quê hương. 

       Đối với văn nghệ sĩ nói chung, những kinh nghiệm của 

cuộc sống lưu vong còn là những chất liệu sống động được 

dùng để dựng nên nhiều tác phẩm giá trị. Lịch sử văn học thế 

giới cho thấy cuộc sống lưu vong trong nhiều trường hợp là 

một môi trường tốt cho văn học và chất liệu lưu vong cũng 

đã được sử dụng để tạo nên nhiều tác phẩm nổi tiếng. 

       Một trong các nhà văn lưu vong nổi tiếng là Victor 

Shklovsky (3). Ông là một nhà văn Nga vẫn được các tác giả 

phương tây cho là người sáng lập ra chủ nghĩa hình thức Nga 

đồng thời là một nhà lý thuyết về sự sống cách ly (theorist of 

estrangement). Ông từng là một đảng viên Cộng sản Nga, 

nhưng được một thời gian thì ông phải bỏ nước Nga trốn qua 
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Bá linh thuộc Đức quốc để tránh bị bắt. Nhưng khi sống lưu 

vong, một phần do trở ngại ngôn ngữ, và phần khác do nỗi 

nhớ quê hương vì thói quen đời sống của ông đã quá gắn bó 

với lối sống của Nga. Tình hoài hương của ông khi sống tại 

Bá linh trở thành đắng cay như khói của các nhà máy hoá 

học của Đức. Do đó, ông đã xin chánh quyền Xô viết cho 

ông được hồi hương. Và ông đã được toại nguyện để rồi sau 

đó phải bị cưỡng bách chối bỏ chủ nghĩa hình thức do ông 

sáng lập và âm thầm trở thành một người “lưu vong tại chỗ” 

đi tìm quên thực tại trong thuật sống cách ly. 

        Lý thuyết sống cách ly thường được xem như là một 

tuyên ngôn độc lập của nghệ thuật, một tuyên ngôn tự trị của 

nghệ thuật đối với cuộc sống hằng ngày. Trong bản văn “Art 

as a Device” (Nghệ thuật như một Phương sách) Shklovsky 

cho thuật sống cách ly là một phương sách trung gian giữa 

nghệ thuật và đời sống. Làm cho mọi vật thành lạ lùng, nghệ 

sĩ không chỉ chuyển dịch các sự kiện hằng ngày vào khung 

cảnh nghệ thuật, mà họ còn trả cảm tính lại cho đời sống, tái 

sáng tạo thế giới, và làm cho nó thành mới. Thuật sống cách 

ly làm nghệ thuật thêm tánh chất nghệ thuật và làm cuộc 

sống hằng ngày thêm sống động và đáng sống. 

       Đối với Shklovsky tình hoài hương trong một cộng đồng 

lưu vong tưởng tượng và thuật sống cách ly là những trọng 

đề trong các tác phẩm của ông. Trong tác phẩm Letters Not 

about Love, “Những bức thư không phải thư tình” lại là 

những bức thư nói về tình yêu và về những tình nhân có cuộc 

sống lưu vong. Trong tác phẩm này, Alya, một người tình 

theo chủ nghĩa hình thức, cấm ông không được đề cập đến 

tình yêu trong các thư gởi cho nàng mà chỉ được thảo luận 

các vấn đề văn học mà thôi. Những bức thư được hứa không 

đề cập đến tình yêu đó lại phá bỏ lời hứa rất nhiều lần. Đối 

với Shklovsky, tình yêu không cần đền đáp của ông dành cho 

Alya phản ánh mối quan hệ của ông với thành phố Bá linh, 

nơi ông đã một thời sống lưu vong. Ông cũng không thể nào 

quên được sự khác biệt văn hoá giữa Đức và Nga mà ông đã 

cảm nhận được trong những ngày sống lưu vong tại đó. 
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Trong khi ông không thể cảm thấy thoái mái trong bộ Âu 

phục thì trong một bức thư gởi ông, Alya lại rất đàn bà, cho 

biết là cảm thấy rất sung sướng được sống trong căn chung 

cư mới, rất mê các kiểu y phục thời trang và đủ các thứ sản 

phẩm của Tây Âu. Đối với Shklovsky, Alya là tượng trưng 

cho văn hoá Tây Âu chớ không phải là văn hoá Nga dù hai 

nền văn hoá đều có những cội nguồn gần giống nhau. 

Điều này cho thấy là lý thuyết sống cách ly và cuộc sống lưu 

vong thực tại không nhứt thiết phải đi đôi với nhau. Bá linh 

có thể là địa điểm lý tưởng cho các nhà phê bình hiện đại, 

nhưng đối với Shklovsky, một lưu dân nghèo kiết, trung tâm 

tiền phong của nước Đức nơi lui tới của các văn nghệ sĩ Tây 

Âu và Nga lại là một đe doạ cho sự sinh tồn của một trí thức 

lý thuyết gia Nga theo chủ trương sống cách ly như ông. Lối 

sống hằng ngày của Tây Âu có thể rất tốt cho nghệ thuật 

nhưng không thích hợp cho đời sống ông, lối sống đó đã đập 

vỡ ông, làm ông luôn luôn nóng nảy, nó làm tan loãng khối 

băng trong người ông... Do đó mà ông đành chấp nhận trở về 

Nga để làm người “lưu vong tại chỗ” hơn là sống bơ vơ lạc 

lõng nơi xứ người. 

       Một thi sĩ lưu vong Nga khác là Joseph Brodsky (3) từng 

bị mật vụ KBG bắt giam, tù đày rồi đào thoát và sống lưu 

vong ở Mỹ đã sử dụng các chất liệu của quá khứ và của cuộc 

sống xa quê hương một cách tài tình trong các văn bản của 

ông. Tài tình đến nỗi đã đem lại cho ông danh dự tối cao là 

đoạt giải Nobel về văn chương. Giống như Shklovsky, 

Brodsky cũng ủng hộ thuật sống cách ly (art of 

estrangement) vì theo Brodsky thuật sống cách ly là một 

phương cách đối kháng. Trong ngôn ngữ của Xô viết trong 

thập niên 1960, cuộc sống tách rời quê hương là một hình 

thức chống đối lại sự Xô viết hoá. Bóng ma của các khẩu 

hiệu Mác xít về giá trị của cuộc sống vật chất mà Brodsky 

muốn yểm trừ trong các thi phẩm của ông hiện diện trong 

hầu hết các tác phẩm của ông. Và lòng hoài vọng cố hương 

đã làm ông tôn vinh quê hương bỏ lại và quê hương tạm 

dung như là những đế quốc bao che cho thi ca. Quê hương 
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mới là nơi an toàn cho sự sinh tồn của thi sĩ, còn quê hương 

bỏ lại phía sau là nguồn cảm hứng muôn đời cho thi ca. 

Trong các đế quốc này, không có ai bị lưu đày vì thi ca là lý 

do tồn tại của đế quốc. Luật lệ vĩnh cửu của các đế quốc này 

là tiếp thu và cho mọi lưu dân được nhập tịch. Đối với 

Brodsky, sự di trú vào đế quốc này không phải là một sự 

chọn lựa mà còn là một định mệnh của mọi người có cuộc 

sống lưu vong. 

         Ngoài ra, Brodsky cũng cho ngôn ngữ thi ca Nga là 

một bộ máy giúp trí nhớ cho người chủ trương sinh tồn, và 

ngôi nhà duy nhứt mà người thi sĩ vô gia cư hậu cách mạng 

còn có được là ngôi nhà thi ca. Ngôn ngữ thi ca không phải 

là một nghi lễ mà là một căn bản cho quê hương xách tay 

(portable homeland) của những người phải sống lưu vong. 

Brodsky đã luôn mang bên mình một quê hương xách tay 

làm bằng những bài thơ sáu âm tiết như là con ốc cuốn tròn 

trong vỏ ốc, và chánh quê hương xách tay này đã được ông 

bảo vệ với tất cả nhiệt tình của một người ái quốc. 

        Mặt khác, ông cũng cho sự lưu vong làm sự cải tiến về 

phong cách nghệ thuật bị chậm lại, và do đó làm cho văn 

nghệ sĩ lưu vong dễ trở thành có khuynh hướng bảo thủ hơn. 

Tình hoài hương của Brodsky không những gắn liền với 

những hình thức thi ca kinh điển của Nga mà còn liên hệ đến 

những phương thức đọc và thưởng thức văn chương, những 

phương thức thực hành văn hoá linh thiêng của nền văn 

chương đối kháng mà ông đã tiêm nhiễm từ lúc trẻ khi sống 

ở thành phố Leningrad bên Nga. Trong các văn bản liên quan 

đến thuật sống cách ly, Brodsky luôn luôn nhớ về và khơi lại 

một cộng đồng trong tâm tưởng của những bạn bè thân 

thương ở Leningrad. Những người bạn của ông, những người 

lưu vong tại chỗ, đã ầm thầm chống lại các hình thức tập thể 

hoá của chánh quyền Xô viết bằng cách tạo dựng một cộng 

đồng cho riêng họ trong khu bếp chung chật chội trong đó 

những con người ăn mặc xóc xếch nhưng hãy còn nét sang 

trọng cùng tưởng vọng về một nền văn minh đã mất, một nền 
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văn minh không phải chỉ gồm có bánh mì buổi sáng và vòng 

tay ôm buổi tối.  

        Vì vậy, nhiều người không đồng ý cho Brodsky là một 

thi sĩ hậu hiện đại, mà chỉ là một thi sĩ hoài hương hiện đại 

(nostalgic modernist). Mặc dầu những hoài vọng của ông 

trong thi ca có tánh cách toàn cầu nhưng hình thức hiện đại 

kinh điển của Brodsky vẫn còn nhuộm màu sắc địa phương 

tính Leningrad. Và màu sắc địa phương tính thân thương này 

bàng bạc trong khắp các bài thơ bằng tiếng Nga của ông. 

Tuy nhiên, khi các bài thơ này được dịch sang Anh ngữ thì 

màu sắc đặc biệt đó bị biến mất và trở thành nhịp điệu trang 

nghiêm giống như các nhà thơ hiện đại Anh Mỹ. 

         Vì những bất toàn của chuyển ngữ như vậy nên 

Brodsky trong cuộc sống lưu vong, ban đầu sáng tác bằng 

tiếng mẹ là tiếng Nga, nhưng về sau ông đã tự dịch và sáng 

tác các tác phẩm mới của ông bằng Anh ngữ. Chuyển ngữ đã 

đóng một vai trò quan trọng trong các tác phẩm của Brodsky. 

Trong lãnh vực này Brodsky đã có nhận xét rất đặc biệt về 

sự chuyển hướng sáng tác bằng Anh ngữ. Theo ông, đó 

không phải là một đại hoạ cho sự tàn lụi của tiếng mẹ đẻ mà 

còn là một phương cách để truyền bá và bảo tồn kiến thức 

văn hoá. Theo ông, thi ca là chiếc xe chuyên chở kỷ niệm, 

những dòng thơ là những đường rầy của hệ thống chuyên 

chở công cộng, và những ẩn dụ trong thơ là một cách để trao 

gởi ý nghĩa của thi ca đến người đọc.   

         Trong bản văn viết bằng Anh ngữ “In a Room and a 

Half” ở lời đề tặng cha mẹ là Alexander Brodsky và Maria 

Volpert vừa qua đời ở Nga mà chánh quyền Xô viết không 

cho ông về dự đám tang, Brodsky đã giải thích vì sao ông 

dùng Anh ngữ để viết dù cho cha mẹ ông không biết tiếng 

Anh: 

“Tôi viết những dòng này bằng Anh ngữ vì tôi muốn cho họ 

một bờ lề (margin) của tự do; bờ lề của tự do mà bề rộng tuỳ 

thuộc vào số người muốn đọc những dòng này. Tôi muốn 

Maria Volpert và Alexander Brodsky đạt được thực tại bằng 

những tín hiệu nước ngoài về lương tâm, tôi muốn những 
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động từ di động Anh ngữ sẽ diễn tả những hành động của họ. 

Những dòng này sẽ không làm phục sinh họ, nhưng văn 

phạm Anh ngữ có thể ít ra chứng tỏ là con đường thoát từ 

cái ống khói của lò hoả thiêu là tốt hơn Nga ngữ... Cầu 

mong Anh ngữ cho họ trú ngụ....” (4) 

       Giống như Brodsky, các lưu dân đa số có thể nói hai 

ngôn ngữ, nhưng dù nói lưu loát thế nào đi nữa những người 

lưu dân vẫn không tránh khỏi sự phát âm tiếng địa phương 

với ít nhiều âm sắc ngoại quốc. Sự bất lợi về ngôn ngữ này là 

một trở ngại lớn cho các người viết văn lưu vong khi muốn 

dùng tiếng địa phương để sáng tác. Đối với văn thi sĩ sự phải 

dùng một ngôn ngữ khác hơn là ngôn ngữ mẹ là một sự 

thách thức to lớn, khi viết văn hay làm thơ họ mất đi khả 

năng truyền đạt rung cảm trước thiên nhiên và cuộc sống của 

họ đến với người đọc địa phương, điều này làm mất đi sợi 

dây liên lạc của họ với cuộc sống chung quanh.  Nhà văn nữ 

lưu vong Eva Hoffman trong tác phẩm Lost in Translation 

xuất bản năm 1989 đã từng tự hỏi: “Cái gì sẽ xảy đến cho tôi 

trong cái thế giới mới mẻ này?” và bà đã tự trả lời là: “Tôi 

không hiểu. Tội không thấy được những gì tôi đang nhìn, 

không hiểu những vật đang ở trước mắt tôi. Tôi không còn 

ngôn ngữ nữa, và tôi chỉ còn một nỗi nhớ với đầy âu lo và 

một nhận thức là trong tình trạng tối đen và trống rỗng này 

tôi thực sự không còn hiện hữu nữa”. (5)    

       Tuy có nhiều bất lợi và thử thách, cuộc sống lưu vong 

nhiều khi lại là mảnh đất mầu mỡ cho sự tăng trưởng và phát 

triển độc lập của nghệ sĩ. Đó là trường hợp Remedios Varo, 

một nghệ sĩ người Tây ban nha lánh nạn chiến tranh tại quê 

nhà và sống lưu vong ở Mễ tây cơ. Varo đã nhờ cuộc sống 

lưu vong mà tìm ra được bản thể và tìm được con đường 

nghệ thuật. Varo đã cho biết vì bị mất gốc rễ và sống lưu đày 

khỏi quê hương nên bà đã dấn thân vào việc tự phát triển 

kiến thức, một cuộc hành hương tâm lý và tinh thần để tìm 

về những cội nguồn sâu xa và khả tín. Nhờ sống lưu vong 

cuộc đời bà đã được trau chuốt vì được tiếp xúc với nhiều 

ngoại lực. Nhờ sống rời xa sự doạ dẫm của các nhóm siêu 
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thực và được sự tỉnh lặng trong cuộc sống lưu vong bà đã 

tìm được cho mình một đường lối sáng tạo nghệ thuật riêng 

biệt mang những nét độc đáo của riêng bà. Đối với các văn 

nghệ sĩ lưu vong Việt Nam trong một giới hạn ta có thể nói 

cuộc sống lưu vong đã giúp cho Nguyễn Mộng Giác hoàn 

thành và phổ biến được 2 bộ trường thiên tiểu thuyết Mùa 

Biển Động và Sông Côn Mùa Lũ và một số văn nghệ sĩ khác 

cũng nhờ đó mà sáng tác được một số tác phẩm có giá trị 

như Võ Phiến, Nhã Ca, Andre Lâm …  

Ngược lại với các văn thi sĩ, các hoạ sĩ và nhạc sĩ phải sống 

lưu vong thường dễ tiếp tục cuộc đời nghệ thuật và hội nhập 

vào khung cảnh văn học của địa phương hơn vì họ không 

phải dùng đến văn viết.  Khác với văn viết, hội hoạ và âm 

nhạc là những ngành nghệ thuật dễ lưu chuyển 

(transportable). Ngoài ra, các người làm hội hoạ và âm nhạc 

cũng quen đi đây đi đó để học hỏi và phát triển ngành nghề. 

Cuộc sống xa quê và môi trường nghệ thuật địa phương 

nhiều khi lại chánh là những động lực kích thích sáng tác. 

Một vài trung tâm nổi tiếng của thế giới có sức hấp dẫn các 

hoạ, nhạc sĩ nói riêng và văn nghệ sĩ nói chung lui tới là 

Paris và New York. Tại các trung tâm nghệ thuật này, nhiều 

tác phẩm nghệ thuật của nhiều tài năng xuất chúng đã ra đời 

và lưu truyền muôn thuở. Các tác phẩm vang danh hiện đại 

của Picasso đã được sáng tạo tại Paris thay vì tại Barcelona; 

tác phẩm Broadway Boogie Woogie cũng được Mondrian 

cho ra chào đời ở New York thay vì tại quê hương Hoà Lan 

của ông. 

         Mặt khác, đời sống lưu vong nhiều khi lại rất có lợi cho 

phái nữ. Janet Wolff trong một cuộc thảo luận về ảnh hưởng 

của cuộc sống lưu vong đối với các nữ văn nghệ sĩ đã nhận 

định là sự chuyển chỗ rất có lợi cho phụ nữ trong việc sáng 

tác. Trước hết, cuộc sống nơi xứ lạ làm khởi xuất được nhiều 

quan niệm mới về nơi sống mới và sự tương quan giữa các 

nơi chốn với nhau. Ngoài ra, sự chuyển chỗ cũng làm cho nữ 

văn nghê sĩ lưu vong thay đổi chánh mình như thay đổi bản 

ngã, thay đổi các thói quen dài lâu, tập uốn mình sống trong 
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khung cảnh xã hội mới, khám phá ra những cách diễn đạt 

mới... (5)    

        Theo thiển ý, những nhận xét của Janet Wolff không 

những đúng cho phụ nữ mà cũng có thể áp dụng cho mọi văn 

nghệ sĩ lưu vong. Nhờ biết thay đổi và hội nhập với môi 

trường nghệ thuật mới mà rất nhiều văn nghệ sĩ đã thành 

công và tạo được nhiều ảnh hưởng trong lãnh vực văn học 

nghệ thuật. Rất nhiều văn nghệ sĩ đã để lại nhiều dấu ấn trên 

nền văn học nghệ thuật của nơi họ sống lưu vong. Breton và 

các người theo chủ thuyết siêu thực sống lưu vong đã tạo 

được nhiều ảnh hưởng đáng kể trong khung cảnh sống mới ở 

hải ngoại. Max Beckmann đã để lại nhiều tác phẩm giá trị 

được hình thành bên ngoài nước Đức. Tương tự, Hans 

Hoffman, Joseph Albers, De Kooning, Arshile Gorky... đã đã 

tạo nên nhiều phong trào cách tân trong nền văn học nghệ 

thuật Hoa kỳ. 

        Nhưng đó là những trường hợp ngoại lệ, không phải tất 

cả các văn nghệ sĩ lưu vong đều thành công và tạo được ảnh 

hưởng trên nền văn hoá tiếp cư. Trong thực tế có rất nhiều 

văn nghệ sĩ lưu vong vì hoặc hoàn cảnh sống khó khăn, hoặc 

vì trở ngại ngôn ngữ, hoặc vì cả hai đã phải giã từ thế giới 

văn học nghệ thuật. Đối với những người còn tiếp tục viết và 

những người viết mới, một vấn đề khác cũng thường làm họ 

băn khoăn không ít là chỗ đứng của họ ở đâu trong hai nền 

văn học: trong nền văn học gốc nơi họ từ bỏ ra đi hay họ 

thuộc về nền văn học địa phương nơi sống lưu vong.  

        Nền văn chương lưu vong nói chung và các văn nghệ sĩ 

lưu vong nói riêng thường hay bị xem như một đứa con 

hoang vô thừa nhận. Vô thừa nhận vì một mặt, nền văn 

chương lưu vong này không thể được coi là thuộc nền văn 

chương của quốc gia tiếp cư vì phần lớn nền văn chương này 

được viết bằng ngôn ngữ mẹ của lưu dân. Mặt khác, nền văn 

chương nơi quê hương gốc của lưu dân cũng không muốn 

thừa nhận vì nền văn chương này chống đối chế độ và nằm 

ngoài biên cương địa lý nên nền văn chương lưu vong không 

được coi là thuộc vào dòng chánh của nền văn học dân tộc. 
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Tuy vậy, đôi khi vì mục tiêu và lợi ích chánh trị nền văn 

chương lưu vong lại biến thành đối tượng cho sự tranh dành 

tánh cách chánh thống. 

        Đây là một vấn đề từng gây nhiều tranh cãi, nền văn 

chương nào là dòng văn chương chánh của cộng đồng lưu 

dân liên hệ, nền văn chương bên trong không gian địa lý 

đang bị chế độ chuyên chính thống trị hay nền “văn chương 

xách tay” của cộng đồng lưu dân đó?  

Cậu bé dân Cuba Elian Gonzales sống sót trong một cuộc 

vượt biển tìm tự do năm nào biến thành đầu mối cho sự tranh 

tụng giữa cộng đồng dân Cuba lưu vong ở Miami và chánh 

quyền độc tài của Fildel Castro là hình ảnh sống động nói lên 

sự tranh dành địa vị chánh thống của hai nền văn chương 

quốc nội và văn chương lưu vong. 

        Cậu bé Elian theo mẹ vượt biển tìm tự do trên một chiếc 

thuyền con chở 13 người nhưng thuyền bị chìm, mẹ của 

Elian và nhiều người trên thuyền đều chết ngoại trừ cậu bé 

và hai người nữa sống sót nhờ được tàu đánh cá Mỹ cứu vớt. 

Cậu bé được thân nhân ở Miami nhận nuôi nhưng cha của 

cậu bé vẫn còn ở Cuba qua phương tiện truyền thông lên 

tiếng đòi lại đứa con. Các thân nhân của Elian ở Miami với 

sự hỗ trợ của các nhân vật chánh trị và tranh đấu cho nhân 

quyền quyết chống đối không trả cậu bé trở về sống trong 

ngục tù Cọng sản. Hai bên đều dùng hình ảnh cậu bé bị bầm 

dập vì cuộc vượt biển thoát chết để kết án bên kia là tàn 

nhẫn, thiếu chánh nghĩa và cho mình có chánh danh để đòi 

lại hay tiếp tục giữ cậu bé Elian. Cha cậu bé nhân danh tình 

cha con để đòi đem cậu bé về Cuba, còn thân nhân của cậu 

bé ở Miami nhân danh tình người và nhân quyền để muốn 

giữ cậu bé ở lại Mỹ. 

       Cậu bé Elian cuối cùng phải trở về với cha, trở về với 

cuộc sống ngục tù, nhưng điều này không có nghĩa là ước 

mơ của người mẹ muốn con mình có một đời sống tự do đã 

thua. Ít ra nhờ sự hi sinh của mẹ, Elian đã thấy được thế nào 

là tự do, dù ngắn ngủi, để sau này khi lớn lên và ý thức được 

cuộc sống cậu có dữ kiện để so sánh với cuộc sống tù đày 
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nơi quê cha mà noi gương mẹ hay ít ra cũng trở thành một 

Shklovsky khác mà “lưu vong tại chỗ”. 

         Trên thế giới hiện có rất nhiều “Elian” văn chương, và 

các “Elian” này bao giờ cũng ở về phía hải ngoại. Phần đông 

các lưu dân cho nền văn chương lưu vong mới là văn chương 

dòng chánh vì văn chương quốc nội bị kiềm kẹp và chỉ huy 

bởi nhà cầm quyền độc tài, mọi chống đối đều bị đàn áp và 

tiêu diệt nên văn nghệ sĩ không được tự do sáng tác. Do đó, 

nền văn chương quốc nội đó không còn được xem là văn 

chương nữa mà chỉ là những tài liệu tuyên truyền cho chế độ. 

Khi chế độ toàn trị không còn tồn tại nữa các tài liệu tuyên 

truyền không có giá trị văn chương đó sẽ bị đào thải và nền 

văn chương lưu vong mới là nền văn chương tiếp nối dòng 

lịch sử văn học của dân tộc. Đó chánh là vai trò nặng nề và 

vinh dự mà các nền văn chương lưu vong phải gánh trên vai. 

       Một trong các nền văn chương lưu vong đã đóng trọn 

vẹn vai trò bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc đó là nền 

văn chương của cộng đồng lưu vong người Estonian. Quốc 

gia nhỏ bé Estonia nằm sát nách nước Nga đã bị Xô viết 

chiếm đóng từ đệ nhị thế chiến khiến cho hơn 80 ngàn người 

Estonian hay 5 phần trăm dân số lúc ấy đã phải bỏ nước ra 

đi, đa số là tầng lớp trí thức trong đó có một phần ba số hội 

viên của hội nhà văn Estonia. Họ định cư phần lớn tại Thuỵ 

điển, Hoa kỳ và Canada. Một số nhỏ khác sống rải rác tại các 

quốc gia như Anh, Đức, Úc đại lợi... Tuy sống rải rác khắp 

nơi nhưng ngay từ đầu họ đã biết tổ chức nhiều cơ cấu để giữ 

mối liên lạc và bảo tồn văn hoá dân tộc. Các trường học, các 

rạp hát, các hội nghiên cứu khoa học, các đoàn thanh niên, 

sinh viên... được hình thành khắp các nơi có cộng đồng 

người Estonian định cư. 

        Để tránh hoạ bị tiêu diệt và tan loãng trong các nền văn 

hoá của nơi tạm cư, ngay các ngày đầu khi còn ở trong các 

trại tị nạn nhiều tờ báo tiếng Estonian đã ra đời. Tiếp theo là 

các đặc san rồi các sách vở của các tác giả nổi tiếng cũng 

như chưa nổi tiếng đua nhau được ấn hành để phục vụ cho 

các cộng đồng Estonian lưu vong, đặc biệt là có sự góp mặt 
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của nhiều nhà văn trẻ mới với lối viết có nhiều óc sáng tạo. 

Riêng một năm 1949, 32 quyển sách gồm sách mới và sách 

tái bản đã được phát hành trong các trại tị nạn ở Đức. Sau đó, 

nhiều cuộc nói chuyện về văn học và triển lãm sách báo cũng 

được tổ chức khắp nơi có dân Estonian tạm cư.  Ban đầu, 

sách được một vài nhà xuất bản nhỏ hoặc tác giả tự ấn hành 

nhưng về sau việc xuất bản sách được đảm trách bởi vài nhà 

xuất bản lớn nằm ở Thuỵ điển, Canada, và Hoa kỳ. Hội các 

nhà văn trẻ Estonian cũng thành lập riêng một nhà xuất bản 

để ấn hành sách vở của các hội viên. Các nhà xuất bản này 

thường tổ chức phân phối sách qua các hội sách (book clubs) 

nằm rải rác khắp nơi có người Estonian sinh sống. Nhờ đó, 

sách đã được phân phối rộng rãi đến tay người đọc.  

       Mặc dù có nhiều khó khăn về kinh tế và phân phối các 

nhà xuất bản của người Estonian lưu vong này đã với tất cả 

lòng nhiệt thành yêu nước vượt qua mọi trở ngại để đóng 

góp công sức to lớn cho việc bảo tồn và phát triển văn hoá 

của người Estonian. So với một cộng đồng nhỏ bé khoảng 80 

ngàn người, trong vòng mấy mươi năm phải sống lưu vong, 

gần 3 ngàn quyển sách đủ loại đã được phát hành, trong đó 

có gần một ngàn cuốn là tiểu thuyết và hồi ký là những con 

số đáng kể. Công tác viết và xuất bản sách này của các lưu 

dân Estonian trong việc bảo tồn văn hoá rất đáng được ca 

ngợi vì sau khi bị Xô viết chiếm đóng, sách báo tiếng 

Estonian hoàn toàn bị cấm chỉ và loại bỏ ở Estonia. Một thập 

niên sau đó, sự cấm chỉ mới được nới lỏng và nhờ đó 7 

quyển sách được xuất bản tại nội địa Estonia trong khi cùng 

thời gian 60 quyển sách đã được xuất bản tại hải ngoại. 

Trong các hồi ký của các nhân vật chánh trị và văn học nổi 

tiếng, một ước mơ về sự phục hồi một quốc gia Estonia độc 

lập luôn luôn được thấp sáng. Một hiện tượng đặc biệt là 

trong số gần 130 nhà văn Estonian có tác phẩm xuất bản ở 

hải ngoại có rất nhiều nhà văn trẻ và phụ nữ. Những tiểu 

thuyết của họ thường nhắc nhớ những hoài niệm về quê 

hương cũng như những khó khăn của cuộc sống lưu vong đã 

được dùng làm chất liệu cho sáng tác.  Ngoài ra, còn có 
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nhiều sách giá trị nghiên cứu về ngôn ngữ, về lịch sử, về văn 

chương và nghệ thuật của Estonia... (6) 

         Nền văn chương lưu vong của người Estonia rất đáng 

được ghi nhận về tánh cách phong phú và kiên trì. Nền văn 

chương đó đã đóng một vai trò quan trong trong việc bảo vệ 

cội nguồn dân tộc, ngăn chặn sự đồng hoá của kẻ xâm lăng 

cũng như biểu tỏ sự đối kháng tinh thần chống lại chánh 

quyền Xô viết. Nhờ đó, sau hơn 50 năm bị đô hộ bởi ngoại 

bang một quốc gia Estonia đã được xuất hiện trở lại trên bản 

đồ thế giới khi Đế quốc Xô viết tan rã, và nền văn chương 

của Estonia đã được phục hồi lại ở quê hương nhờ vào công 

trình quý báu của cộng đồng Estonian lưu vong .  

        Một nền văn chương lưu vong khác cũng đáng được tìm 

hiểu là nền văn chương lưu vong của dân Cuba. Nói chung, 

các văn nghệ sĩ lưu vong thường gặp phải nhiều vấn đề khó 

khăn mà quan trọng hơn cả là sự khác biệt ngôn ngữ, sự khác 

biệt văn hoá, và cơ hội kinh tế lại rất là giới hạn vì số người 

đọc thường không có nhiều để hậu thuẫn cho văn nghệ sĩ. 

Nhưng đối với các văn nghệ sĩ Cuba nói riêng và đa số văn 

nghệ sĩ Châu Mỹ La tinh nói chung các bất lợi trên được 

giảm thiểu tối đa vì có nhiều lưu dân tuy khác chủng tộc 

nhưng nói cùng một thứ tiếng là tiếng Tây ban nha. Điều này 

giúp ích rất nhiều cho các tác giả lưu vong dùng tiếng Tây 

ban nha để sáng tác vì họ có thể dùng tiếng mẹ để tiếp tục 

cuộc sống văn chương nơi quê người. Các tác giả này có thể 

vừa bảo tồn văn hoá của quê hương, vừa đồng thời chia sẻ 

các hoài niệm, các công trình văn học của mình với độc giả 

địa phương và thế giới. 

        Cộng đồng dân Cuba lưu vong đã đến Mỹ từ hơn 50 

năm qua và phần lớn sống tập trung ở vùng Miami thuộc 

bang Florida. Dân Cuba lưu vong đến vùng này làm nhiều 

đợt, những đợt tị nạn đầu tiên đến đây từ thập niên 1960 sau 

khi cuộc cách mạng vô sản của Fidel Castro thành công ở 

Cuba. Sau đó với cuộc đổ bộ của những người Cuba lưu 

vong ở Bay of Pigs có sự hỗ trợ của chánh quyền Mỹ nhằm 

lật đổ Castro bị thất bại đã đưa thêm nhiều đợt dân tị nạn 
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Cuba khác đến Miami. Những đợt tị nạn của dân Cuba càng 

ngày càng đông đó đã làm cho vùng Miami trở thành một 

miền đất hứa cho dân Cuba đồng thời cũng biến Miami thành 

một trung tâm cho nền văn chương lưu vong của người 

Cuba.  

       Khác với dân Estonian, cộng đồng Cuba lưu vong không 

những chỉ phong phú về số sách xuất bản mà còn có rất 

nhiều báo chí. Để bảo tồn văn hoá và lịch sử Cuba cũng như 

để hâm nóng tinh thần chống chánh quyền Cọng sản do Fidel 

Castro cầm đầu, từ 1965 nhiều tờ báo tiếng Tây ban nha của 

cộng đồng Cuba lưu vong được ra đời. Sau đó, các thập niên 

1970 và 1980 chứng kiến thêm rất nhiều báo chí đủ loại rầm 

rộ được khai sinh.  Sang thập niên 1990 và đầu những năm 

2000 vì các dân Cuba lưu vong được hội nhập lần vào xã hội 

Mỹ, nhứt là các thế hệ trẻ phần nào đã Mỹ hoá nên số báo 

được gọi là báo chí lưu vong của người Cuba bị giảm dần về 

số lượng. Sự kiện có vẻ đáng buồn đó lại làm vai trò của 

sách vở và báo chí lưu vong thêm quan trọng trong việc nối 

kết thế hệ lưu dân thứ hai với cội nguồn dân tộc cũng như 

truyền đạt những giá trị văn hoá truyền thống cho các thế hệ 

mới này để họ không trở thành người mất gốc. 

        Theo như bộ sưu tập chưa đầy đủ của thư viện thuộc 

Đại học Miami, số báo của cộng đồng Cuba tại Miami là 

khoảng trên 200 tờ. Chánh nhờ sách báo, nhứt là báo chí mà 

cộng đồng dân Cuba lưu vong tại Mỹ mặc dầu đã hội nhập 

rất nhiều vào lối sống Mỹ vẫn còn giữ được lối sống, truyền 

thống văn hoá, và đặc biệt hơn cả là ngôn ngữ riêng của họ. 

Bằng chứng hiển nhiên là báo chí tiếng Tây ban nha nở rộ tại 

cộng đồng lưu dân Cuba ở Miami, bên cạnh nhiều nhà xuất 

bản sách ấn hành liên tục rất nhiều sách vở bằng tiếng Tây 

ban nha, nhiều đài phát thanh và truyền hình cũng bằng tiếng 

Tây ban nha. Báo chí và sách vở của cộng đồng lưu dân 

Cuba là một bằng chứng điển hình cho thấy vai trò tất yếu 

của văn chương lưu vong trong việc bảo tồn và truyền đạt 

văn hoá và lịch sử cho các thế hệ lưu dân thứ hai, thứ ba 

được sanh ra ở xứ người cũng như giúp cho các thế hệ này 
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không quên bản ngã (identity) và không quên quê hương cội 

nguồn. 

        Các đài phát thanh và truyền hình cũng giữ vai trò 

không kém quan trọng trong việc giữ gìn tiếng mẹ. Song 

song với sách vở và báo chí, đài phát thanh và truyền hình 

của dân Cuba lưu vong còn đóng vai trò quan yếu trong việc 

giữ vững niềm tin sẽ có ngày lật được chế độ độc tài của 

Fidel Castro để các lưu dân Cuba được trở về cố quốc. Trong 

các đài này, đài truyền thanh và truyền hình Marti có tiếng 

nói chống Cọng sản mạnh mẽ nhứt đã và đang tạo rất nhiều 

ảnh hưởng trong cộng đồng dân Cuba lưu vong và cả trong 

quần chúng của Fidel Castro nhờ những làn sóng phát tuyến 

mạnh mẽ của đài đã thẩm nhập được vào Cuba. (7) 

       Giống như dân Estonian và dân Cuba, dân Việt Nam 

cũng đã ồ ạt chạy lánh nạn Cọng sản vào năm 1975 và sống 

lưu vong tại rất nhiều quốc gia rải rác khắp địa cầu, nhưng 

phần đông sống tại Hoa kỳ, Canada, Pháp và Úc. Cuộc lánh 

nạn Cộng sản này đồng thời cũng đưa rất nhiều văn nghệ sĩ 

và một khối to lớn quần chúng thưởng ngoạn ra nước ngoài. 

Nhờ đó, những sinh hoạt văn học nghệ thuật được hình thành 

trong các cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại tiếp nối các sinh 

hoạt văn học trong nước trước năm 1975. 

      Không giống với các di dân khác từ Á châu như Tàu, 

Nhật, Đại hàn, nền văn chương lưu vong của họ thường chỉ 

hình thành với lớp di dân thứ hai với sự dùng Anh ngữ làm 

chuyển ngữ để viết về quê hương gốc qua những hiểu biết do 

cha mẹ kể lại, các lưu dân Việt Nam đã tạo nên các sinh hoạt 

văn chương lưu vong ngay ở thế hệ đầu tiên với Việt ngữ 

làm phương tiện để diễn đạt tình hoài hương và nỗi thao thức 

của khối người tị nạn đối với quê xưa. Do đó, các tác phẩm 

của các tác giả lưu vong Việt Nam thường sống động và thực 

hơn vì được viết với những kinh nghiệm sống của tác giả. 

Qua nhiều thập niên hội nhập, nền văn chương lưu vong của 

Việt Nam đã đi từ những bước chập chững khai phá lúc ban 

đầu giờ đã thực sự phát triển và lớn mạnh thoả mãn được vai 

trò bảo tồn và phát huy nền văn hóa Lạc Việt tại hải ngoại.       
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Nền văn chương lưu vong Việt Nam sở dĩ phát triển mạnh 

được là nhờ khối lượng đọc giả lúc đó to lớn hơn một triệu 

người Việt sống rải rác khắp nơi ngoài biên giới Việt Nam.  

Từ vài trăm ngàn người của giai đoạn tị nạn ban đầu đa số vì 

còn xa lạ và ngỡ ngàng với cuộc sống mới, sinh hoạt văn học 

chưa thấy xuất hiện nhiều ngoại trừ một số tạp chí được ra 

đời trong các trại tạm cư. Sau đó có thêm được một vài tờ 

báo hiện diện rất sớm tại các khu vực có đông người Việt 

sinh sống. Quá não nề trước cuộc đổi đời và quá khó khăn 

trong việc hội nhập ban đầu vào cuộc sống mới, đa số các 

văn nghệ sĩ Việt Nam không có thì giờ dành cho sinh hoạt 

văn học nên im hơi lặng tiếng hoặc bỏ nghề. Mãi cho đến 

cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980 khi các thuyền nhân 

Việt Nam ồ ạt bỏ nước ra đi các sinh hoạt văn học Việt Nam 

ở hải ngoại mới bắt đầu khởi nét rõ rệt trong các cộng đồng 

Việt Nam lưu vong với các nhà xuất bản, các trung tâm băng 

nhạc, các nhà sách, các đài phát thanh, các toà báo đúng 

nghĩa và sự tái xuất hiện của nhiều văn nghệ sĩ cũ cũng như 

sự lộ diện của nhiều khuôn mặt mới, nhứt là các nhà văn gốc 

gác miền nam Việt Nam. 

       Đa số các sinh hoạt văn học của cộng đồng Việt Nam 

lưu vong được tập trung ở Hoa kỳ và qui tụ vào các khu vực 

như miền nam California mà trung tâm điểm là vùng Orange 

County là nơi người Việt Nam tị nạn sống đông nhứt, kế đến 

là miền bắc California với San Jose, rồi vùng Washington 

DC và Houston. Ngoài Hoa kỳ, các sinh hoạt văn học của 

Việt Nam cũng hiện diện tại Canada mà hai trung tâm chánh 

là Montreal và Toronto. Ở Âu châu thì Paris là nơi qui tụ các 

sinh hoạt văn học nghệ thuật lưu vong của Việt Nam. Bên 

kia bán cầu các sinh hoạt văn chương Việt Nam lưu vong 

cũng hiện hữu tại các thành phố lớn của Úc châu như 

Sydney, Melbourne. 

      Nền văn chương lưu vong này gồm đủ mọi khuynh 

hướng từ khuynh hướng chống Cọng tích cực lúc ban đầu do 

những xúc động mạnh mẽ của cuộc trốn chạy Cọng sản còn 

đậm nét trong tâm hồn của người tị nạn, đến khuynh hướng 
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hoài niệm kể lại những kỷ niệm xương máu đau thương của 

những ngày phải sống trong sự khắc nghiệt của Cọng sản, 

những phũ phàng, tủi nhục trên đường chạy nạn, những sự 

đối xử tàn bạo của cán bộ Cọng sản trong các trại tù cải tạo, 

những thương nhớ ngút ngàn về nơi chôn nhau cắt rún.  

Nói về kinh nghiệm đau thương của ngày phải rời xa quê 

hương để mở đầu cho cuộc sống lưu vong không nhận xét 

nào đúng hơn nhận xét của Alexander Herzen là thời điểm 

lịch sử của đời lưu vong thường dừng lại ở giờ phút tách rời 

quê hương, giờ phút đó mãi mãi là thời điểm khởi hành luôn 

được ghi nhớ. Thật vậy, thời điểm 30 tháng 4 mãi mãi là thời 

điểm không bao giờ phai mờ trong tâm hồn của mọi người 

Việt Nam lưu vong. Do đó, rất nhiều tác phẩm đủ dạng thức 

đã được ra đời nói về ngày đổi đời tang thương và nghiệt ngã 

này, nhứt là các hồi ký của các nhân vật chánh trị và quân sự 

một thời có liên hệ đến chánh trường miền Nam trước năm 

1975. Đây là những sử liệu quí giá cho những nhà nghiên 

cứu về lịch sử của cuộc chiến quốc cộng Việt Nam sau này.  

Lần lần về sau những khó khăn trong việc hội nhập vào cuộc 

sống của nơi tiếp cư cũng được nhiều người viết đến, đặc 

biệt là các người viết trẻ và phụ nữ đã đưa các sự kiện đó vào 

các tác phẩm của nền văn chương lưu vong. Những bài học 

đau đớn của thế hệ lưu dân thứ nhứt do những ảnh hưởng xã 

hội và văn hoá khác biệt như những đổ vỡ của gia đình, 

những hư hỏng của tuổi trẻ, những nỗi cô đơn của người già 

phải sống giữa những xóm làng gồm những người xa lạ khác 

tiếng nói, khác màu da... cũng thấy bàng bạc trong các tác 

phẩm ra mắt trong giai đoạn này. 

        Bên cạnh cũng có một số sách về biên khảo, nghiên cứu 

khoa học, triết học, dịch thuật, nhưng riêng về sách phê bình 

văn học thì rất là thưa thớt. Có phải chăng vì dạng thức văn 

học này không có vai trò trong công cuộc đấu tranh cho tự 

do dân chủ nơi quê nhà nên bị các người Việt lưu vong quên 

lãng?  

        Ngược lại, thơ lại rất được mùa trong nền văn chương 

Việt Nam hải ngoại. Số người làm thơ vượt xa số người viết 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 65 
 

văn xuôi. Ngoài các thi sĩ đã nổi tiếng từ trong nước tiếp tục 

sáng tác ở hải ngoại còn có rất nhiều người làm thơ mới xuất 

hiện trên thi đàn, trong có có cả những nhà văn trước kia chỉ 

viết văn xuôi nay cũng làm thơ. Thơ xuất hiện rất nhiều trên 

các báo chí chuyên về văn học nghệ thuật đã đành, nhưng 

thơ cũng xuất hiện trên hầu hết các đặc san của các hội đoàn, 

kể cả các hội đoàn chuyên môn không liên quan gì đến nghệ 

thuật như hội y sĩ, luật sư, kỹ sư... thơ cũng còn được tìm 

thấy trên cả các bản tin cộng đồng...Vườn thơ hải ngoại đã 

mở rộng cửa đón nhận mọi người vào vườn không phân biệt 

một ai trong đó có những người trẻ làm thơ tình lần đầu, 

những bà nội trợ, những cựu quân nhân, những giáo sư, 

những luật sư, những kỹ sư, những bác sĩ... Vườn thơ hải 

ngoại thực là rực rỡ phong phú với đủ loại kỳ hoa dị thảo. 

Tất cả những đoá hoa nở rộ đó có ngào ngạt hương thơm hay 

không xin dành cho thời gian xác định, nhưng chánh sự nở 

rộ đó đã làm không khí sinh hoạt văn học nghệ thuật hải 

ngoại náo nhiệt hẳn lên. Có phải chăng các lưu dân Việt 

Nam với tình yêu thơ truyền thống cộng với sự xúc động của 

tình hoài hương sâu đậm đã làm cho họ dùng đến thơ để giải 

tỏ nỗi lòng. 

         Nhưng dù văn xuôi hay thơ, dù theo khuynh hướng nào 

thì hầu hết các tác phẩm của nền văn chương hải ngoại này 

đều hướng về mục tiêu dùng văn chương để phản ảnh thực 

trạng của quê hương và tranh đấu cho một Việt Nam được tự 

do dân chủ.  

        Một tiến bộ kỹ thuật góp phần không nhỏ trong việc 

phát triển nền văn chương lưu vong Việt Nam là sự ra đời và 

phổ biến của máy điện toán PC trong thập niên 1980 rồi tiếp 

theo là sự ứng dụng kỹ thuật quang học laser vào ngành in ấn 

với lối xếp chữ ảnh điện toán (photo tysetting) đã giúp cho 

việc làm báo chữ Việt trở nên dễ dàng hơn trước vì trước kia 

các báo chí Việt ngữ và một vài nhà xuất bản sách ở hải 

ngoại đã phải dùng cách đánh dấu chữ Việt bằng tay rất là 

nhiêu khê và thiếu thẩm mỹ. Mặt khác, sự phát minh các 

mẫu chữ tiếng Việt để sử dụng trên máy điện toán PC của 
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các chuyên gia điện toán Việt Nam cũng khiến chuyện viết 

lách và in ấn tiếng Việt trở nên dễ dàng hơn. Thêm vào đó, 

giá cả một máy điện toán PC lần lần cũng trở thành rất phải 

chăng, ở trong tầm tay của mọi người, nhờ đó ai cũng có thể 

tham gia vào lãnh vực chữ nghĩa. Các nhà văn mới cũng như 

cũ đa số đều có máy điện toán riêng để dùng trong việc sáng 

tác. Nhờ đó số lượng sáng tác phẩm gia tăng thấy rõ trên các 

báo chí và với sự ra mắt sách mới được liên tục tổ chức khắp 

nơi. 

        Các tiến bộ kỹ thuật này cũng làm cho việc xuất bản 

sách và sự ra đời của báo chí nở rộ trong khắp các cộng đồng 

người Việt ở hải ngoại. Các nhà xuất bản lúc ban đầu một 

phần vì nhu cầu thị trường và một phần vì trở ngại trong việc 

in ấn nên chỉ tập trung trong việc tái bản lại các sách cũ đã in 

ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Với sự tiến bộ về kỹ 

thuật khiến sự in ấn trở thành ít tốn kém, các nhà xuất bản 

mới cũng như cũ đua nhau ra đời để xuất bản các tác phẩm 

của các tác giả lưu vong. Nhưng theo thời gian con số nhà 

xuất bản có sách phát hành đều đặn thu nhỏ lại và nay còn 

khoảng trên 10 cỡ sở. Trong lãnh vực báo chí cũng vậy, 

khoảng giữa thập niên 1980 là giai đoạn số báo Việt ngữ rất 

được mùa với khoảng 600 tờ báo cung ứng cho khoảng 600 

ngàn đọc giả hải ngoại. Nhưng con số này giảm dần trong 

thập niên 1990 và nếu không kể các báo của các hội đoàn chỉ 

còn lại độ 80 tờ báo chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp 

phát hành đều đặn và có cơ sơ vững vàng. (8) Nhứt là từ khi 

bước sang thế kỷ 21 với sự phổ dụng của internet, các báo 

chí và các tác phẩm in ấn bằng Việt ngữ càng bị suy giảm rõ 

rệt.   

        Trước đó, báo chí Việt ngữ có mặt khắp mọi nơi có 

đông người Việt tị nạn nhưng đa số tập trung ở Hoa kỳ, đặc 

biệt là vùng Orange County nơi có thủ đô của người Việt tị 

nạn là Little Saigon, kế đến là Úc châu, rồi Canada và Âu 

châu. Báo chí Việt Nam ở hải ngoại có đủ các dạng thức từ 

chuyên về thời sự chánh trị đến văn học nghệ thuật, nhưng 

đặc biệt hơn cả là loại báo phát không. Loại báo phát không 
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này rất phổ biến trong các cộng đồng Việt Nam tị nạn ở Mỹ 

và Canada. Đó là những tờ báo sống nhờ quảng cáo của các 

nhà buôn bản xứ hay người Việt. Tờ báo cũng có các bài vở 

được in xen kẽ với rất nhiều quảng cáo và thường được để tại 

các cơ sở có đăng quảng cáo trên tờ báo cho mọi người được 

tự do lấy về đọc. Tuy là báo phát không nhưng cũng có nhiều 

tờ in ấn mỹ thuật và một số bài vở cũng có giá trị. Các báo 

này tuy không được xem được có giá trị cao trong việc bảo 

tồn văn hoá Việt nhưng không ai chối cãi sự đóng góp của 

nó trong việc phát triển kinh doanh của cộng đồng Việt Nam 

lưu vong. 

       Báo chí là nguồn nghiên cứu chánh yếu trong việc tìm 

hiểu văn hoá và tư tưởng của một cộng đồng trong bối cảnh 

lịch sử. Các báo chí địa phương tường trình cuộc sống của 

cộng đồng, từng ngày hay từng tuần. Nhiều thế hệ đã lớn lên 

với nhiều phần của kiến thức được rút tỉa từ các báo chí. Các 

báo chí nói chung, đặc biệt là những báo phục vụ đông đảo 

đọc giả chịu dấn thân là những tờ báo có một vị thế thuận lợi 

không những phản ánh văn hoá từng ngày mà còn đảm bảo 

được cho sự trường tồn của cộng đồng nữa. Báo chí lưu vong 

ngoài vai trò vừa kể còn có thêm những đặc tánh và vai trò 

của một cộng đồng lưu vong. Đó là phải phục vụ cho mục 

đích bảo tồn văn hoá và lịch sử của cộng đồng. Khác với 

sách chỉ có một số đọc giả giới hạn mà đa số là trí thức, báo 

chí thường có số lượng đọc giả lớn hơn và dễ dàng phổ biến 

đến mọi từng lớp quần chúng. Cho nên, vai trò của báo chí 

lưu vong thật là quan trọng trong việc bảo tồn bản thể và văn 

hoá của một cộng đồng lưu vong. 

        Qua kinh nghiệm của các cộng đồng lưu dân Estonian, 

Cuba và Việt Nam ta thấy báo chí và sách vở quả đã giữ vai 

trò quan trọng trong việc bảo tồn văn hoá của một dân tộc 

lưu vong tại xứ người. Tất cả những kinh nghiệm đó cũng 

xác định là nền văn chương lưu vong là một hiện tượng hiển 

nhiên. Nền văn chương lưu vong đó bảo tồn tiếng nói của 

dân tộc tại hải ngoại và tiếp tục nói lên lòng hoài vọng cùng 

nỗi khát khao của cộng đồng lưu dân đó cho đến khi nào đất 
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nước của họ thấy lại ánh sáng tự do dân chủ. Dân Estonian 

đã được cái may mắn trở về quê xưa và đem nền văn chương 

lưu vong hội nhập lại với dân tộc. Cộng đồng lưu dân Cuba 

và Việt Nam còn phải tiếp tục tranh đấu cho nên vai trò của 

văn chương lưu vong vẫn còn cần phải được mọi người quan 

tâm.   

So với nền văn chương lưu vong của các nước khác nền văn 

chương lưu vong của Việt Nam rất rõ nét nhờ ở số lượng 

người Việt sống lưu vong đông đảo nhứt. Nhờ lợi thế này 

suốt nhiều thập kỷ qua, nền văn chương Việt Nam lưu vong 

đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt trong việc bảo tồn và phát 

văn hoá Việt Nam ở hải ngoại cũng như góp phần tích cực 

trong việc chống đối chế độ bóp chết tự do dân chủ ở trong 

nước. Nền văn chương lưu vong Việt Nam cũng tỏ ra hữu 

hiệu trong việc khơi dậy lòng yêu nước để kết hợp các người 

Việt sống rải rác khắp thế giới lại với nhau và nuôi dưỡng 

trong lòng họ một tổ quốc Việt Nam không biên cương trải 

rộng khắp năm châu. 

        Tuy nhiên, qua kinh nghiệm của cộng đồng lưu dân 

Cuba với hơn 50 năm sống lưu vong, cộng đồng người Việt 

Nam lưu vong phải chuẩn bị tích cực hơn nữa trong việc 

đương đầu với sự kiện là thế hệ Việt Nam thứ hai, thứ ba sẽ 

càng ngày càng hội nhập nhiều hơn vào nền văn hoá của 

quốc gia tiếp cư. Các lớp người này càng lúc càng không đọc 

và hiểu được tiếng Việt. Cho nên nền văn chương lưu vong 

Việt Nam không phải chỉ tiếp tục viết thuần bằng tiếng Việt 

như từ trước đến nay mà phải có thêm nhiều báo chí, nhiều 

sáng tác phẩm mới bằng ngoại ngữ hay dịch ra ngoại ngữ để 

trước nhứt phục vụ cho nhu cầu bảo tồn văn hoá Việt đối với 

các thế hệ Việt Nam thứ hai, thứ ba đang sống ở hải ngoại 

đồng thời giới thiệu nền văn hoá Việt Nam cho thế giới. Sau 

nhiều thập niên sống ở hải ngoại, số báo chí, số tác phẩm 

viết hay dịch ra ngoại ngữ, đặc biệt là các sách biên khảo về 

giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc và cuộc rời bỏ quê 

hương của cộng đồng Việt Nam lưu vong hãy còn quá ít oi. 
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        Một điểm khác nữa là nền văn chương Việt Nam ở hải 

ngoại cũng cần được mở rộng cửa đón nhận những làn gió 

mới cho văn chương Việt Nam được thêm khởi sắc và tiến 

bộ theo trào lưu của thế giới. Nền văn chương Việt Nam lưu 

vong được may mắn là thành hình và phát triển ở hải ngoại 

nên có nhiều thuận lợi trong việc tiếp xúc, tìm hiểu, học hỏi 

những điều mới lạ của văn chương xứ người và thế giới. Cho 

nên, nền văn chương lưu vong này cần phải có thêm nhiệm 

vụ tiếp thu các tinh tuý của văn học nghệ thuật của xứ người, 

đặc biệt là của phương Tây để làm giàu thêm cho kho tàng 

văn học Việt Nam.  

        Nói chung, tuy có vài điều cần khắc phục, nền văn 

chương lưu vong Việt Nam ở hải ngoại đã hình thành và lớn 

mạnh, đóng trọn vẹn vai trò bảo vệ và phát triển văn hóa dân 

tộc ở hải ngoại cũng như nối tiếp dòng văn học miền Nam 

trước năm 1975. Một ngày nào đó khi đất nước được tự do, 

nền văn chương lưu vong này sẽ đem những tiến bộ và cái 

hay cái lạ thu hái được nơi các nền văn học xứ người về cống 

hiến và hội nhập với nền văn chương đối kháng trong nước, 

đó là nền văn chương của những người Việt lưu vong tại 

chỗ, những người vẫn luôn thao thức cho vận mạng của quê 

hương và cảm thấy vong quốc ngay trên chánh quê hương 

mình. Sự hòa trộn của hai nền văn chương này sẽ làm cho 

nền văn học Việt Nam tương lai đầy sáng lạng với muôn 

ngàn sắc thắm của tinh hoa văn học thế giới.  

     Nguyễn Minh Triết 
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@ 

Mục đích của người viết văn 

là giữ cho nền văn minh không bị hủy diệt 

The purpose oaf a writer is to keep civilizaion 

from destroying it self 

Albert Camus 
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TRƯƠNG SĨ LƯƠNG 
  

Nhà văn, nhà báo, bình luận thời sự.  

Sinh nhật 22-2   

gốc Vĩnh Lại, Quảng Trị. 

                                             Trưởng thành ở Huế. 

  

  Làm thơ, viết văn từ thời Trung học Hàm Nghi, 

- Sinh viên Quốc Học Huế   

-1969 Phiên dịch viên, ký giả cho tuần báo Viet News Summary 

và Typhoon Magazine (LL I Dã Chiến Hoa Kỳ (IFFV vùng II)   

-1973-1975: Chuyên viên Dân Sự, (ADS) cơ quan DAO      

-1975 tị nạn và định cư tại New Orleans, LA,  

(Social worker) tại Sở Học Chánh, quận Jefferson, Louisiana. 

-1984 Chủ bút nguyệt san Tiếng Nước Tôi tại New Orleans. LA 

-1988 Chủ bút BNS Thế Giới tại Houston và Dallas. 

-1991 Chủ bút tạp chí Thế Giới Mới (Dallas, Fort Worth)   

-Chủ bút www.tapchithegioimoi.com từ 2006 đến nay. 

-Thành viên BCH Phong Trào Hưng Ca Việt Nam 

-Hội viên VBVNHN 

-Cựu Chủ Tịch VBNHK (1996-1998) 

-Cựu TTK/VBVNHN (1997-1999) 

-Cựu Phó Chủ Tịch VBVNHN (2007-2008) 

  

Tác phẩm: Người đàn bà ra đi – 1989 (truyện dài), 

Một đời dang dở - 1992 (truyện ngắn), 

Chủ biên Lý TốngTrong Lòng Dân Tộc. 

Cộng tác viên các tuyển tập Văn Bút VNHN  

Và hầu hết các báo tại Hải ngoại. 
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THÁNG 8 ĐA SỰ:  

NHÂN LOẠI QUAN TÂM LO LẮNG! 
 

                                              Trương Sĩ Lương 
Suốt tháng 8 năm 2017 vừa qua, quả thật nhân loại đã quan 

tâm, lo lắng tới “nhân tai và thiên tai” do trời đất và con 

người vô tình hay dã tâm tạo nên. Bao giờ cũng thế, nghĩa là 

từ lúc loài người xuất hiện trên trái đất này, có khi nào được 

yên ổn sống chung hòa bình?  Không chém giết nhau bằng 

gậy gộc, gươm giáo, súng, đạn, bom hơi ngạt, bom nguyên 

tử do phi cơ tối tân trải thảm… thì cũng tìm cách hại nhau 

bằng thuốc độc, hóa chất vi trùng v.v… người chết như rạ!  

Và có lúc nào thiên tai, bão lụt, núi lửa, đất chuồi, đất lỡ, hạn 

hán, bệnh tật… không xảy ra năm này, tháng nọ và đã giết 

chết loài người sinh sống khắp đó đây trên quả đất này? 

Nhân Tai Bắc Hàn – Kim Jong Un 

Liên Hiệp Quốc hôm 5-8-2017 đã đồng thuận biểu quyết 

thông qua Nghị quyết cấm vận nghiêm trọng Bắc Hàn. Quyết 

định áp đặt thêm các biện pháp chế tài là đáp lại hai vụ 

phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Bình 

Nhưỡng cuối  tháng 7, cho thấy quốc gia và họ Kim ba trợn 

này có thể tấn công lục địa Hoa Kỳ và châu Âu bất cứ lúc 

nào. 

Thế nhưng, Kim Jong Un không những chỉ xem như pha về 

lệnh cấm vận của LHQ, mà còn hỗn xược tuyên bố sẽ biến 

nước Mỹ thành tro tàn. 

Tình báo Hoa Kỳ tin chắc là Bắc Hàn đã có khả năng thu 

nhỏ đầu đạn nguyên tử trang bị cho hỏa tiễn tầm xa và liên 

lục địa (ICBM). Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia vũ khí, 
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còn lâu thì Bình Nhưỡng mới có thể trở thành cường quốc 

nguyên tử, đủ sức “tấn công bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.” 

Thế nhưng tình hình bán đảo Triều Tiên nóng lên sau khi 

nhật báo Washington Post ngày 08/08 tiết lộ một bản báo cáo 

của tình báo Hoa Kỳ,  theo đó Bắc Hàn đã khắc phục được 

kỹ thuật và công nghệ thu nhỏ đầu đạn nguyên tử, chế tạo 

xong 60 đầu đạn, trang bị cho hỏa tiễn liên lục địa,  đủ sức 

bay đến lãnh thổ Hoa Kỳ. 

Ngay lập tức, TT Trump hăm chế độ Bình Nhưỡng, nếu cứ 

tiếp tục thái độ hung hăng, sẽ bị  “lửa thịnh nộ” trả đũa. Đối 

lại, không hề sợ sệt,  Bình Nhưỡng tuyên bố  “dự định tấn 

công gần các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam” bằng đầu đạn 

nguyên tử thu nhỏ và chế tạo hỏa tiễn mang đầu đạn này vừa 

đủ sức bay xa, vừa chính xác. Thế nhưng theo các nhà khoa 

học điều nghiên thì không cách nào để đầu đạn nguyên tử 

chịu đựng được một đoạn đường dài 25.000 km, từ bệ phóng 

lên thượng tầng khí quyển, rồi lao xuống, trở lại bầu khí 

quyển mà không bị bốc cháy vì ma xát và tan vỡ vì chấn 

động? 

Biết như vậy, nhưng Tổng thống Trump hôm 11-8 lại cảnh 

cáo Bắc Hàn thêm một lần nữa, rằng Mỹ đã trong tư thế sẵn 

sàng, và vũ khí Mỹ “đã được nạp đạn, lên nòng”(Locked & 

Loaded). Nghĩa là Hoa Kỳ đang trong tư thế đối đầu với bất 

cứ mối đe dọa nào từ Bình Nhưỡng, TT Trump viết trên 

trang Twitter: “Các giải pháp quân sự giờ đã được đưa vào vị 

trí, súng đã nạp đạn, cò đã kéo lên, để phòng Bắc Hàn có 

hành động thiếu khôn ngoan. Nhưng TT cũng cho một câu 

thòng: hy vọng Kim Jong Un sẽ tìm một hướng đi khác!”  

Tiếp theo đó là những chuyến công du các nước Á châu, kể 

cả Trung Cộng, của ba nhân vật quan trọng trong Hành pháp 

Trump: Bộ trưởng Ngoại giao, Ông Tillerson,  Bộ trưởng 

Quốc Phòng, Ông Mattis và Tham mưu Trưởng liên quân 

Hoa Kỳ, Đại Tướng Joseph Dunford. Mục đích chuyến công 

du Á châu của 3 vị này là tìm giải pháp thương thuyết với 

Bắc Hàn để tránh một trận chiến đối đầu bằng vũ khí nguyên 

tử.  
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Thế nhưng, chính giới cho rằng,  mặt khác, Hoa Kỳ cũng 

kèm theo một thông điệp ngầm cho chú ba đỏ họ Tập rằng,  

“hãy ngưng ngay thế cờ gài cho đàn em họ Kim quậy phá sự 

bình an của Á châu và thế giới”. Đó là thông điệp hòa bình 

thật chứ không phải đùa chơi!  

Được biết, lãnh tụ họ Tập vừa được toàn đảng CS bầu chọn 

là một lãnh tụ vĩ đại ngang hàng với Đại Hán họ Mao, người 

có công thống nhất Trung Hoa sau Tần Thủy Hoàng.  Chủ 

tịch Tập Cận Bình đã đạt được sự đồng thuận về việc đưa tư 

tưởng mang tên ông vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Hoa 

tại cuộc họp kín của các lãnh đạo cùng các nguyên lão trong 

Đảng tại Bắc Đới Hà, nguồn tin cho biết. 

Như vậy với diễn biến này, địa vị của họ Tập trong Đảng 

Cộng sản đã được nâng lên bằng cố Chủ tịch Mao Trạch 

Đông, người duy nhất cho đến nay được ghi tư tưởng vào 

Điều lệ Đảng tại Đại hội 7 hồi năm 1945. 

Kim Jong Un lại lên cơn? 

Thế rồi ngày 27/8 trong khi Hoa Kỳ đang bận rộn với cơn 

bão Harvey hoành hành tại tiểu bang Texas thì Chủ tịch Bắc 

Hàn, Kim Jong Un,  đã hạ lệnh bắn ba phi đạn đạn đạo tầm 

ngắn ra biển. Theo tin quân đội Hoa Kỳ thì phi đạn được 

phóng đi từ tỉnh Gangwon và bay khoảng 250 km.  

Các vụ thử phi đạn của Bắc Hàn thường nhằm đáp trả các 

đợt tập trận chung của Nam Hàn và Hoa Kỳ.  Tình báo Hoa 

Kỳ cho biết lần này ba phi đạn đã được phóng đi. “Quả đầu 

tiên và quả thứ ba bay không được xa. Trong khi quả thứ hai 

dường như nổ tung ngay vừa khi ra khỏi giàn phóng .”  

Song song với việc thử phi đạn đạn đạo, Bắc Hàn đã gia tăng 

các nỗ lực chế tạo phụ tùng cho một lò phản ứng nguyên tử 

mới xây dựng, trong  khi tiếp tục điều hành một lò phản ứng 

chính hiện có,  để cung cấp nhiên liệu cho bom nguyên tử, cơ 

quan theo dõi nguyên tử của Liên hiệp quốc cho biết trong 

một phúc trình hàng năm,  công bố ngày 25/8/2017. 

Bắc Hàn đã hai lần thử nghiệm nguyên tử và hơn chục vụ 

thử nghiệm phi đạn kể từ đầu năm ngoái, bất chấp khuyến 
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cáo của LHQ và gây lo ngại về khả năng bùng nổ xung đột 

tại bán đảo Triều Tiên. 

 “Đây là một mối lo ngại, việc này cho thấy Bắc Hàn không 

lùi bước,  không ngưng việc đang làm và đây là lý do tại sao 

chúng ta tiếp tục cảnh giác khi nói tới Bắc Hàn.”  Giới chức 

Hoa Kỳ tại LHQ nhận định. 

Hiện chưa rõ Bình Nhưỡng có thể thu nhỏ bom nguyên tử để 

đặt lên đầu một phi đạn như vậy hay không.  Tuy nhiên nỗ 

lực của Bắc Hàn chế tạo nhiên liệu cho bom nguyên tử đã 

được đẩy mạnh, theo phúc trình của Cơ quan Nguyên tử 

năng Quốc tế (IAEA) tại hội nghị khoáng đại thường niên. 

IAEA không tiếp cận được Bắc Hàn và chỉ theo dõi những 

hoạt động của nước này qua các hình ảnh vệ tinh. “Có những 

chỉ dấu cho thấy hoạt động xây dựng lò phản ứng nước nhẹ 

gia tăng, tương ứng với việc chế tạo một số bộ phận của lò 

phản ứng,” phúc trình của IAEA cho biết. 

Phản ứng của TT Trump về vụ Bắc Hàn phóng Phi Đạn 

hôm 29/8 

Đại họa nữa rồi! Bắc Hàn lại bắn phi đạn tầm xa, sáng sớm 

thứ Ba 29/8, bay ngang qua vùng trời Nhật Bản. Tổng thống 

Trump đã điện đàm với Thủ tướng Nhật  Shinzo Abe sau 

biến động mới này tại bán đảo Triều Tiên, và hai nhà lãnh 

đạo đồng ý Bắc Hàn là  “một mối đe dọa trực tiếp và hết sức 

nghiêm trọng” cho cả hai nước Nhật Mỹ. 

Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói: “Tổng thống Trump và 

Thủ tướng Abe cam kết tăng áp lực lên Bắc Hàn, và sẽ nỗ 

lực kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng thể hiện như vậy.” 

Chính phủ Nhật Bản cho hay phi đạn sau khi phóng,  đã bay 

ngang qua không phận của Nhật trong 10 phút, tách ra thành 

ba phần, rơi xuống Thái Bình Dương tại khu vực phía đông 

của đảo Hokhaido ở miền bắc nước Nhật. 

Trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump 

nói: “Bắc Hàn tỏ ý xem thường các nước láng giềng, và tất 

cả các thành viên Liên hiệp Quốc. Những hành động đe dọa 

và gây bất ổn chỉ khiến cho chế độ Bắc Hàn càng trở nên cô 
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lập hơn nữa trong khu vực và trên thế giới. Mọi phương án 

đều đã sẵn sàng.” 

Trả lời câu hỏi của phóng viên đài VOA sáng thứ Ba (29/8) 

về việc tổng thống sẽ làm gì cụ thể để đáp lại những hành 

động của Bắc Hàn, TT Trump đáp: “Rồi chúng ta sẽ thấy,” 

nhưng ông không cho biết chi tiết cụ thể gì trước khi ông 

bước lên máy bay trực thăng Marine One ở sân cỏ phía nam 

Tòa Bạch Ốc để lên đường thị sát bão lụt nặng nề tại Texas. 

Nhật lên án vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn 

Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe,  đã mạnh mẽ chỉ trích việc 

Bắc Hàn phóng một phi đạn đạn đạo qua hòn đảo Hokkaido 

ở miền bắc nước này sớm 29/8, khiến chính quyền phải cảnh 

báo người dân tìm nơi trú ẩn. 

Theo Reuters, dưới thời kỳ lãnh đạo của lãnh tụ Kim Jong 

Un, Bắc Hàn đã thực hiện hàng chục vụ thử phi đạn,  bất 

chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, nhưng việc phóng 

hỏa tiễn qua lãnh thổ Nhật là chuyện hiếm. 

“Hành động liều lĩnh của Bắc Hàn là một mối đe dọa 

nghiêm trọng, chưa từng có, đối với đất nước của chúng 

tôi”, ông Abe nói với các phóng viên. 

Thủ tướng Nhật cho biết rằng ông đã điện đàm với Tổng 

thống Mỹ Donald Trump hôm 29/8, và cả hai đồng ý gia 

tăng áp lực lên Bắc Hàn. Theo Reuters, ông Abe cho biết 

Tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ “sát cánh với Nhật Bản 

100%”. 
Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị về giải trừ vũ khí do 

Liên Hiệp Quốc bảo trợ ở Geneva, đại sứ Bắc Hàn,  Han Tae 

Song,  cho rằng Hoa Kỳ đã đẩy bán đảo Triều Tiên “tới mức 

độ bùng nổ nghiêm trọng” bằng việc đưa khí tài chiến lược 

và tiến hành các cuộc diễn tập chiến tranh nguyên tử. 

Vâng,  tình hình Bán đảo Triều Tiên đang trở nên nghiêm 

trọng sau khi Kim Jong Un liên tục phóng phi đạn tầm ngắn, 

tầm xa để thử nghiệm. Rõ ràng bất cứ ai cũng thấy đó là 

hành động thách thức Hoa Kỳ và các nước đồng minh tại Á 

châu. “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.   
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Chính giới đều thấy, đằng sau việc Kim J Un xem thường 

Hoa Kỳ,  tất phải có lý do và động lực kích thích y phải hành 

động ngang tàng,  bất chấp hậu quả chiến tranh có thể bùng 

nổ bất cứ lúc nào. Có thể thế lực “giấu mặt” đằng sau cho 

rằng:  

1) Nội bộ Trump đang lủng củng, tả hữu đấu đá nhau hàng 

ngày trên hệ thống truyền thông.  

2) Biến cố Charllotesville là giọt nước tràn ly mà hai khối tả 

hữu, không nhịn nhau được, đã và đang tạo ra những chia rẽ 

trầm trọng trong xã hội Hoa Kỳ.  

3) Lợi dụng lúc hành pháp của TT Trump đang “tứ bề thọ 

địch”, nên xúi Kim Ủn tấn công tới tấp để TT Trump phải 

nhượng bộ nhằm nối lại “đàm phán 6 bên” để họ Tập thủ lợi.  

Thế nhưng, phải chờ xem TT Trump và những kiện tướng 

của ông phải đấu trí như thế nào trong trận thư hùng này! 

Nhiều chính giới cho rằng “nhịn tới cỡ đó là quá lắm rồi! 

Đại Nạn Bão Lụt Harvey Tung Hoành…Texas 

Rồi thì triệu triệu người đã đón xem biến cố Nhật Thực toàn 

phần xảy ra vào ngày 21 tháng 8 - trên bầu trời Hoa Kỳ,  từ 

Oregon đến South Carolina,  kéo dài khoảng 90 phút,  trong 

đó có hơn 02 phút 41 giây mặt trời bị che khuất hoàn toàn 

bởi mặt trăng. 

Đây là thời khắc mà Mặt Trời, với kích thước lớn hơn đường 

kính Mặt Trăng 400 lần và cũng ở cách xa địa cầu hơn Mặt 

Trăng khoảng 400 lần lại bị Mặt Trăng từ từ bò qua che 

khuất ánh sáng chiếu xuống địa cầu. Và đây cũng là giây 

phút Mặt Trăng không chiếu ánh sáng xuống địa cầu… khiến 

cho vạn vật trên trái đất chìm trong bóng tối kỳ ảo… Một thứ 

bóng tối lạ lùng ngay giữa trưa hè, làm cho cả vũ trụ khựng 

lại trong giây lát. 

Ngày xưa khi loài người chưa đạt được văn minh về khoa 

học thiên văn như ngày nay, một số người Á Đông tin rằng 

mỗi lần Nhật Thực xảy ra là điềm xấu, điểm gở cho những 

thay đổi về chính trị trên thế giới, hoặc thiên tai giáng họa 

khắp địa cầu. 
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Xin nhắc lại khi Nhật Thực xảy ra thì trước đó 1 ngày, tức là 

20/8 Cơ quan NHC -- The National Hurricane Center (NHC) 

Trung Tâm Bão Quốc Gia,  bắt đầu theo dõi bão Harvey có 

thể tái phát triển sức gió. Mặc dù ảnh hưởng của gió mạnh và 

không khí khô, hạn chế sự phát triển của Harvey trong thời 

gian trước.  Nhưng lần này nó trở thành bão nhiệt đới khi 

tiến vào vùng biển tây bắc Caribbean, và Vịnh Campeche. 

Một máy bay trinh thám của cơ quan Khi Tượng lượng giá 

khả năng của Harvey vào khoảng 15:00 giờ UTC ngày 23 

tháng 8,  cho thấy Harvey,  một lần nữa,  lại hội tụ khí lực rõ 

ràng, và NHC đã nâng cấp Harvey thành một cơn bão nhiệt 

đới vào ngày 24 tháng 8. 

Trước khi dừng lại ở  Vịnh Campeche, Harvey bắt đầu tăng 

sức nhanh chóng vào ngày 24 tháng 8, từ cơn bão nhiệt đới, 

trở thành cơn bão xoáy (mạnh) cấp 3 vào ngày hôm đó. Mặc 

dù tâm bão đã chuyển sang hướng tây bắc, và đã tạm ngưng 

di chuyển trong một thời gian ngắn từ ngày 24 đến 25 tháng 

8, nhưng rồi… Harvey nhanh chóng quay trở lại và trở thành 

cơn bão cấp 4 vào cuối ngày 26 tháng 8.   

Bão Harvey bắt đầu đổ bộ vào vùng đông nam tiểu bang 

Texas, ở thị trấn nhỏ Rockport gần thành phố Corpus Christi, 

sáng sớm thứ Bảy, 26/8 mang gió mạnh và mưa lớn trút 

xuống hàng trăm dặm đường bờ biển của vùng Duyên hải 

Vịnh Mexico ở tiểu bang Texas. 

Harvey là cơn bão xoáy hung dữ nhất, ập vào Texas với sức 

gió 209 km/giờ tại thời điểm Harvey đổ bộ vào bờ. Tuy 

nhiên cơn bão đã dần dần suy yếu, và tới sáng thứ Bảy, NHC 

Hoa Kỳ cho biết Harvey có sức gió liên tục là 185 km/giờ. 

Bão xoáy (Hurricane) thường suy yếu nhanh chóng, biến 

thành bão nhiệt đới khi chúng đi vào đất liền, nhưng các nhà 

dự báo cho biết cơn bão này -- theo một mô thức bất thường 

– chậm lại khi nó ập vào bờ biển, sau đó có lẽ quay ngược 

trở ra biển trong một thời gian ngắn và lại ập vào những nơi 

nằm ờ vùng đất thấp ven biển. 

Khi Harvey bắt đầu tiến sát bờ biển Texas vào tối thứ Sáu, 

Tổng thống Donald Trump đã ký một tuyên bố thiên tai liên 
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bang và mở ra nguồn lực tài chánh cấp liên bang để hỗ trợ 

cho Texas. Trong khi Giám đốc FEMA, Brock Long, gọi 

Harvey là "thảm họa tồi tệ nhất" trong lịch sử Texas, và việc 

phục hồi phải mất rất nhiều năm. 

Thống đốc tiểu bang Texas,  Greg Abbott,  cho biết bão 

Harvey là một “thảm họa lớn” và cảnh báo người dân chuẩn 

bị để đối mặt với những cơn lụt kỷ lục. Thị trưởng thành phố 

Galveston, ven bờ biển Texas, James Yarbrough, cho biết 

cơn bão gây ngập lụt ở trung tâm thành phố, và nói rằng 

nước có thể sẽ không rút trong ba hoặc bốn ngày.  

Trong khi đó,  thành phố Houston không bị bão thổi ụp tới 

nặng nề khiến cho ai cũng tưởng như thế là xong, dân 

Houston đã tiễn Harvey ra đi nhẹ nhàng. Nhưng rồi,  rạng 

sáng 27/8 những cơn mưa nặng hạt đã tràn ngập khắp nơi 

trong thành phố và các vùng phụ cận. Thế là người dân bắt 

đầu, nghi ngờ, lo sợ… thì ra bão Harvey hoàn toàn khác với 

những trận bão trước đây, chúng đến mạnh bạo phá nát nhà 

cửa, vạn vật rồi biến nhanh. Còn Harvey thì cứ xoay đi, xoáy 

lại,  vần vũ trên đầu thành phố Houston rất bạo tợn bằng 

những cơn mưa liên tục suốt ngày suốt đêm, trong 3 ngày 

liền 27, 28, 29 tháng 8  (nặng nhất) với lượng nước đổ như 

xối khoảng 30 tỷ thước khối xuống thành phố, biến Houston 

thành biển hồ.  Đúng là chưa từng thấy trong lịch sử 

Houston. 

Rồi thì Lực lượng nhân viên cứu cấp đã xuống “hồ” giải cứu 

hàng chục ngàn nạn nhân ở đông nam Texas hôm 28, 29 và 

30 vì lũ lụt tiếp tục gia tăng.  Các giới chức chính quyền 

khuyên người dân cần kiên nhẫn, Xin đừng hoảng hợ, vì đã 

có các cơ quan công lực, giới hữu trách, lực lượng Vệ Binh 

Quốc Gia trang bị đầy đủ tàu, ca-nô, xuồng, trực thăng và xe 

vận tải quân đội… cùng với thiện nguyện viên từ dân chúng 

cũng là lực lượng đóng góp không nhỏ vào công tác cứu 

người. 

Bão nhiệt đới đang tiếp tục phá vỡ kỷ lục,  Harvey đã tàn phá 

TP Houston trong 5 ngày liên tiếp,   hôm thứ Ba, 29/8 Bão 
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Harvey đang bắt đầu di chuyển về phía Tây-nam Louisiana, 

tới thành phố Port Arthur, Lake Charles, và New Orleans… 

Hàng chục ngàn người theo lệnh di tản, đã được di chuyển 

tới các trung tâm tạm cư được chính phủ tổ chức, thiết lập tại 

nhiều nơi trong thành phố.  Hiện tại, người dân Huoston "vẫn 

tiếp tục được giải cứu", bằng tàu, xuồng máy, canô nhỏ, trực 

thăng… Thị trưởng thành phố Houston, Sylvester Turner, 

cho biết tại một cuộc họp báo. 

• Các giới chức địa phương báo cáo ít nhất 39 người chết vì 

lũ lụt, trong đó có một Trung sĩ cảnh sát tên    Steven Perez 

tử nạn trong khi hành sự. 

• Thiệt hại tài sản tại tiểu bang Texas có thể lên tới 75 tỷ. 

• Tổng thống Trump viếng thăm Texas, đến Corpus Christi 

trước khi viếng thăm Thủ phủ Texas và họp bàn với giới 

chức chính quyền địa phương về chương trình cứu trợ nạn 

nhân bão lụt dài hạn… 

Lời kết: 

Mấy ngày trước Nhật Thực,  các cụ ông dày kinh nghiệm sự 

đời vẫn cho rằng thế nào cũng có “nhân tai, thiên tai” xảy ra 

khi hiện tượng chị Hằng nuốt “Thái Dương” lần này – nhất 

là xảy ra tại Mỹ.   

Người ta thường nói “xây dựng thì khó, phá nát thì chỉ qua 

đêm”, nhất là Thiên tai giáng họa thì làm sao tránh khỏi: Khổ 

đau, nghiệt ngã, màn trời, chiếu đất phải gánh chịu! Qua hình 

ảnh từ giới truyền thông phóng đi khắp thế giới, ai cũng thấy 

tinh thần phục vụ,  cứu người của cảnh sát, quân đội và giới 

hữu trách rất đáng ngưỡng mộ, kính phục. Và người Houston 

gồm đủ các sắc dân trên thế giới, khi gặp hoạn nạn “tai trời 

ách đất”, họ đã thể hiện tình người rất rõ ràng: Trật tự, quan 

tâm tới người khác, chính là thái độ hành xử nhân bản khi 

được sống trong một đất nước văn minh nhất thế giới. 

Xin góp lời cầu nguyện bình an cho những vong linh đã ra đi 

theo “Harvey”, và xin giã biệt Tháng 8 với lo lắng, đau 

buồn! 

Trương Sĩ Lương 
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TÀI LIỆU và NHÂN VẬT LỊCH SỬ 

 VIỆT NAM CÂN ĐẠI 
  

                                            Huỳnh Quang Thế 
                                Kính gởi đến qúy vị nào còn quan tâm 

đến lịch sử Việt Nam với tinh thần vô tư không thiên kiến , 

bài viết thuần túy nghiên cứu lịch sử.  

Huỳnh Quang Thế 

   Lịch sử của dân tộc Việt Nam có lúc thanh bình diễn tiến 

nhẹ nhàng như mây trắng trôi lãng đãng lưng trời vào thời 

các Vua Hùng Vương dựng nước. Cũng có lúc vinh quang 

rực rỡ như nạm vàng trên áng mây, nắng ráng chiều tà đẹp 

đẽ. Nhưng cũng có nhiều lúc như âm thanh cuồng nộ của 

sóng gió biển đông vào những thời kỳ đất nước chinh chiến. 

   Thời gian cận đại cuối thế kỷ 18 với Vua Quang Trung 

Nguyễn Huệ, và đầu thế kỷ 19 với Vua Gia Long Nguyễn 

Phúc Ánh, hai nhân vật lịch sử đã gây ra những dấu ấn lớn 

lao trong lịch sử Việt Nam. 

   Một sự trùng hợp tổng quan đã xảy ra, Vua Quang Trung 

Nguyễn Huệ từ kinh thành Phú Xuân, kéo quân ra đất bắc ba 

lần. Lần đầu dẹp tan tệ đoan phủ Chuá  Trịnh lấn quyền Vua 

Lê, và cưới Công Chúa Ngọc Hân, vị công chúa đất Bắc, con 

Vua Lê Hiển Tông Vĩnh Hoàng Đế... Lần thứ hai, đem  quân 

ra đất Bắc giết Vũ Văn Nhậm, phá nát cung Vua, bắt con 

trai, con gaí, lấy ngà tơ ngọc lụa đem về Phú Xuân.  Lần thứ 

ba ra đất Bắc, đã đánh đuổi quân nhà Thanh ra khỏi cõi bờ 

Việt Nam, Triều đình nhà Thanh sai sứ sang tuyên đọc sắc 

phong Vương cho Vua Quang Trung. 

   Vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh cũng hai lần từ Phú Xuân 

kéo quân ra đất bắc. Lần đầu chiến thắng quân Tây Sơn , 

chiếm thành Thăng Long, thu nạp nàng phi Công chúa Ngọc 

Bình, vị Công Chúa đất Bắc, con cố vua Lê Hiển Tông Vĩnh 
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Hoàng Đế. Lần thứ hai, để nhận sắc phong Vương của nhà 

Thanh. 

   Việc chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung không 

được ghi trong chính sử, như là một chiến thắng của dân tộc 

Việt Nam. Nhưng người dân tưởng nhó công ơn đã có dịp 

bày tỏ trước đây tại miền Nam Việt Nam và hiện nay tiếp nối 

tại hải ngoại. 

   Còn việc thống nhất đất nước của vua Gia Long, với sự cầu 

viện giúp sức của những nước ngoài, được ghi vào bộ chính 

sử Đại Nam Thực Lục Chính Biên. Nhưng đã từ lâu không 

còn ai nhắc đến vua Gia Long. 

   Thời điểm lịch sử Việt Nam vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế 

kỷ 19 đến nay đầu thế kỷ 21, vừa đủ lâu dài để chúng ta ở 

một thời gian cách xa, nhìn lại với tầm nhìn tổng quan hơn. 

Xã hội Việt Nam đã thay đổi, và ở hải ngoại trong môi 

trường cách biệt, chúng ta dễ có cái nhìn vô tư không thiên 

kiến đối với tài liệu lịch sử và nhân vật lịch sử Việt Nam. 

   Bài viết này đề cập một phần chính sử bị cấm đoán vá đến 

nay ít người biết đến, cùng việc đánh tráo tài liêu một phần 

giai đoạn lịch sử này. Trước tiên xin nói về tài liệu lịch sử. 

Người việt chúng ta có hai bộ chính sử do Triều đình biên 

soạn: Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Bộ Đại Nam Thực lục 

Chính Biên. 

   Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do Bách Khoa Toàn Thư mở 

của Wikipedia tóm lược như sau: 

   Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là cuốn sách chữ Hán lớn chép 

về các sự kiện lịch sử nước Việt Nam [quốc sử] qua các thời 

đại từ Kinh Dương Vương đến thời nhà Lê trung hưng năm 

1675. Cuốn sử này được khắc in toàn bộ và công bố lần đầu 

tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa thứ 18, triều 

vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697 và là cuốn sử Việt Nam cổ 

nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay do nhiều sử gia từ 

thời nhà Trần và nhà Hậu Lê thảo ra. 

   Cuốn sách được Ngô Sĩ Liên, một nhà sử học thời Lê 

Thanh Tông viết với sự sao chép lại một phần từ các cuốn 

Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu thời nhà Trần và Đại Việt 
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Sử ký tục biên của Phan Phú Tiên [thời nhà Lê nhưng trước 

Ngô Sĩ Liên] và được các nhà sử học khác như Vũ Quỳnh, 

Lê Tung, Phạm Công Trứ, Lê Hy v.v. hiệu đính và bổ sung 

sau này. Tên gọi chính thức của cuốn sách này do Ngô Sĩ 

Liên đặt.  

   Năm 1993, Nhà Xuất Bản Khoa Hoc Xã Hội [NXB 

KHXH] phát hành bản chữ quốc ngữ, dịch từ bản in năm 

Chính Hòa thứ 18 [1697]  là Nội Các Quan bản. Bản chính 

cuả Nội Các Quan bản hiện đang lưu giữ tại Thư viện của 

Trường Viễn Đông Bác Cổ Paris. Tóm tắt nội dung bố cục 

cuốn sách: 

   Nội dung cuốn sách chép các sự kiện lớn trong lịch sử Việt 

Nam từ thời Kinh Dương Vương và các vua Hùng [kỷ họ 

Hồng Bàng] cho đến triều đại nhà Hậu Lê với những lời bình 

chú, nhận xét tương đối khách quan của Ngô Sĩ Liên cũng 

như các bậc tiền nhân [Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên]. Có rất 

nhiều sự kiện được các ông đánh giá tương đối đúng bản 

chất mà sau này vi nhiều lý do [như ảnh hưởng tới những 

nhân vật lịch sử nổi tiếng hơn, ví dụ như nhận định về 

Nguyễn Bậc, Lê Hoàn / Lê Đại Hành, Dương Vân Nga trong 

thời kỳ triều đại của nhà Đinh], nhiều sử gia khác có ý định 

cắt bỏ. Tuy nhiên cũng có nhiều sự kiện vì lý do quan điểm 

tư tưởng phong kiến, nên các ông dã có những nhận định 

không xác đáng [như trường hợp Thái sư Lê VănThịnh thời 

nhà Lý].  Cuốn sách lần đầu tiên được hoàn thành năm 1497 

thời Lê Thánh Tông. Sau đó được các sử gia khác chỉnh lại 

và bổ sung [từ các quyển 12 đến quyển 19] [ngưng trích]. 

Cuốn sách chấm dứt vào đời vua Lê Gia Tông Mỹ Hoàng Đế 

-1675.    

   Bộ Đại Nam Thực Lục do Bách Khoa Toàn Thư mở tóm 

lược –[trích đọan] 

   Bộ Đại Nam Thực Lục là bộ biên niên sử Việt Nam viết về 

triều đại các Chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Nội 

dung: 

   Đại Nam thực Lục ghi chép các sự kiện từ khi Chúa 

Nguyễn Hoàng trấn thủ Thuận Hóa [1558] đến đời vua Khải 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 85 
 

Định [1925] do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn . Phần 

đầu của Đại Nam Thực Lục gọi là Tiền biên [Đại Nam Thực 

Lục Tiền Biên] hay Liệt Thánh thực lục tiền biên [gồm 12 

quyển] ghi chép các sự kiện lịch sử cuả 9 Chúa Nguyễn đàng 

trong, từ Nguyễn Hoàng [1558] đến hết đời chúa Nguyễn 

Phúc Thuần [1777]. 

   Đại Nam Thực Lục Chính Biên [gồm 587 quyển] là phần 

thứ hai viết về triều đại các vua nhà Nguyễn, nhưng là phần 

chủ yếu, cũa bộ biên niên sử viết bằng chữ Hán, Đại Nam 

Thực Lục. Đại Nam Thực Lục Chính Biên ghi chép các sự 

kiện lịch sử từ khi Nguyễn Ánh làm chúa [1778] đến đời 

Đồng Khánh[1887], và sau này được viết thêm đến đời vua 

Khải Định [1925]. Cả hai phần Tiền Biên và Chính Biên của 

bộ sử Đại Nam Thực Lục được sọan bắt đầu năm 1821 [năm 

Minh Mạng thứ hai], sau 88 năm đến năm 1909 mới cơ bản 

hoàn thành . 

   Bản dịch quốc ngữ đầu tiên. Vào năm 1962, Viện sử học 

bắt đầu cho công bố bản dịch bộ Đại Nam Thực Lục tập I. 

Sau đó đến năm 1978 [16 năm sau] thì phần Chính Biên gồm 

37 tập được hoàn thành, kết thúc công việc xuất bản trọn bộ 

Đại Nam Thực lục. [ngưng trích]. 

   Về phương diện tài liệu chính sử lưu dụng trong dân gian 

cho đến gần cuối thế kỷ 20, là bộ Đại Việt Sử ký Toàn Thư 

viết bằng chữ Nho, và bộ Đại Nam Thực Lục Chính Biên 

cũng viết bằng chữ Nho. Việc học hỏi nghiên cứu tài liệu 

lịch sử trong khoảng 127 năm giưã hai bộ chính sử bị trở 

ngại vì không có tài liệu.Và tất cả toàn bộ sách chính sử chưa 

được dịch sang việt ngữ. 

   Năm 1919, ông Trần Trọng Kim biên soạn và phổ biến 

quyển Việt Nam Sử Lược. Quyển sử viết bằng chữ việt ngữ 

đầu tiên. Trong  Lời Tưạ, ông giải thích, [trích đoạn] Soạn 

giả đã cố sức xem xét và góp nhặt từ những sự ghi chép ở 

các sách chữ Nho và chữ Pháp, hoặc những chuyện rải rác ở 

các dã sử, rồi đem trích bỏ những sự huyễn hoặc đi mà soạn 

ra bộ sách này, cốt để người đồng bang ta biết được chuyện 

nước nhà mà không tin những sự huyễn hoặc.[ngưng trích]. 
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   Điều đáng nêu ra nơi đây là trong các sách chữ Nho và 

sách quốc ngữ, ông Trần Trọng Kim đã dùng để nghiên cứu 

và biên soạn có quyển Hoàng Lê Nhất Thống Chí, trước tác 

bằng chữ Nho. Quyển sách nay đưọc dịch sang việt ngữ. 

Trang bìa trong ghi: Ngô Gia Văn Phái - Hoàng Lê Nhất 

Thống Chí - Tiểu thuyết Lịch sử - Nguyễn Đức Vân- Kiều 

Thu Hoạch dịch - Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội - 1984. 

   Lời giới thiệu [trích đoạn] Hoàng Lê Nhất Thống Chí  

[hoặc An Nam Nhất Thống Chí] là một tác phẩm văn xuôi 

chữ Hán trong Tùng thư của Ngô Gia Văn Phái, một tùng thư 

bao gồm nhiều tác phẩm văn, sử, triết có giá trị của các tác 

giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện 

Thanh Oai, tỉnh Hà Sơn Bình. 

   Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử, viết theo lối chương 

hồi do một số tác giả kế tục nhau viết, trong những thời điểm 

khác nhau. Toàn bộ tác phẩm gồm 17 hồi. Bảy hồi đầu là 

phần chính biên do Ngô Thì Chí viết, mười hồi tiếp theo là 

phần tục biên, trong đó có 7 hồi có phần chắc chắn do Ngô 

Thì Du viết, còn 3 hồi cuối cùng viết có tính cách chắp vá, 

lại có cả những sự việc thời Tự Đức, có thể là của một tác 

gỉa vô danh nào khác. 

   Nội dung của tác phẩm chủ yếu phản ảnh cuộc tranh ngôi 

đoạt quyền dữ dội giũa các tập đoàn phong kiến Lê -Trịnh, 

và cuộc nổi dây đầy khí thế của phong trào nông dân Tây 

Sơn. 

   Thời gian miêu tả trong tác phẩm là khoảng hơn 30 năm 

cuối thế kỷ 18, kể từ khi Trịnh Sâm lên ngôi chúa [1767] cho 

đến lúc Nguyễn Ánh lên ngôi vua [1802].  Thời gian này 

chính là một thời kỳ khủng hoảng trầm trọng của chế độ 

phong kiến Việt Nam … 

   Cùng với việc miêu tả sự sụp đổ của triều đình phong kiến 

Đàng ngoài thời Lê mạt, Hoàng Lê Nhất Thống Chí còn 

phản ảnh khá đầy đủ về phong trào Tây Sơn, từ lúc khởi 

nghiã cho đến lúc suy thoái. Mặc  dầu đứng ở thế đối lập, 

song ngọn bút của các tác giả cũng đã dành nhiều sự trân 

trọng đối với lưc lượng Tây Sơn mà tiêu biểu là người anh 
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hùng “áo vải” Nguyễn Huệ. Ở đây nhân vật Nguyễn Huệ bao 

giờ cũng xuất hiện như một người anh hùng kiệt xuất của 

thời đại. “Nguyễn Huệ là một tay anh hùng lão luyện, dũng 

mãnh và có tài cầm quân, Bắc Bình Vương là người anh 

hùng hào kiệt”… 

   Đặc biệt về cuộc kháng chiến chống xâm lược Mãn Thanh 

của dân tộc ta, do lực lược Tây Sơn lãnh đạo, cũng đươc tác 

phẩm này phản ảnh khá hoàn chỉnh. [ngưng trích]. 

   Lời giới thiệu cho chúng ta nhận định ông Trần trọng Kim 

đã dùng quyển tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí 

bổ khuyết vào phần tài liệu chính sử bị thiếu mất, để viết các 

chương thời cuối thế kỷ thứ 18  trong quyển Việt Nam Sử 

Lược, quyển sách lịch sử của dân tộc Việt Nam mang tính 

cách nghiêm chỉnh. 

   Chúng ta đều biết câu “nửa ổ bánh mì là nửa ổ bánh mì, 

còn nửa sự thật không phải là sự thật". Trong các quyển tiểu 

thuyết có những nhân vật hư cấu, phát ngôn cùng hành động 

hư cấu, do tác giả sáng tạo nhằm diễn đạt sự kiện và nhận 

định theo tâm trí riêng hay theo xu thế thời đại. Vì những 

yếu tố tiểu thuyết, nên quyển Hoàng Lê Nhất Thống Chí 

không thể có được tính cách trung thực của một tài liệu lịch 

sử.   

   Ông Trần Trọng Kim đã đánh tráo lịch sử, lường gạt độc 

giả từ lần xuất bản năm 1919 đến nay, gần trọn một thế kỷ, 

và quyểnViệt Nam Sử Lược còn tiếp tục lường gạt độc giả 

trong tương lai. Sự kiện này minh chứng ông Trần trọng Kim 

không phải là nhà biên khảo chân chính, và không xứng đáng 

được ngưỡng mộ như từ trước đến mãi về sau này. 

   Trong 127 năm, thời gian giữa hai bộ chính sử Đại Việt Sử 

Ký Toàn Thư và bộ Đại Nam Thực Lục Chính Biên, một 

biến cố lớn xảy ra làm thay đổi lịch sử, nhà Tây Sơn xuất 

hiện. Năm Bính Ngọ [1786] Quang Trung Nguyễn Huệ đem 

quân vượt sông Gianh, nơi phân chia hai miền Nam Bắc, từ 

khi  chúa Nguyễn Hoàng đem quân vào trấn thủ Đàng trong, 

tiến ra Thăng Long với danh nghĩa “phù Lê -diệt Trịnh “. 

Lần này Nguyễn Huệ dẹp tan Phủ Chúa Trịnh đã nhiều đời 
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lấn áp vua Lê. Lúc kéo quân trở về, Nguyễn Huệ chiếm giữ 

từ đất Nghệ An trở về Nam, tức là cướp đất nhà Lê gồm 

 Nghệ An, Hà Tĩnh, mặc dầu vua Tây Sơn Thái Đức Nguyễn 

Nhạc vưà mới tuyên bố “không chiếm lấy một tấc đất của 

nhà Lê”.  Năm 1789, Nguyễn Huệ đem quân ra đất bắc lần 

thứ ba, đánh đuổi quan quân Tôn Sĩ Nghị của nhà Thanh ra 

khỏi cõi bờ. Vua Lê Chiêu Thống phải gỉả dạng nông dân, 

chạy trốn lẫn vào dân chúng. Trước sự săn đuổi của quân 

Tây Sơn, Vua Lê Chiêu Thống chạy thoát sang Trung hoa, 

chấm dứt triều đại nhà Lê. Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do 

các sử quan nhà Lê tiếp nối nhiều đời biên soạn cũng chấm 

dứt vào năm Kỷ Dậu [1789]. 

   Vua nhà Thanh sai sứ phong Vương cho Quang Trung 

Nguyễn Huệ. Nhà Tây Sơn được chính thức được kể từ nay 

vào lịch sử dân tộc Việt Nam, như những nhà Vua được 

Trung Hoa phong vương trước đây. 

   Nơi đất bắc, Quang Trung  dùng Ngô Thời Nhậm Thị trung 

trực học sĩ và Phan Huy Ích Thị Trung ngự sữ  để điều hành 

việc hành chánh và ngoại giao, Nguyễn Thế Lịch Hiệp Biện 

đại học sĩ và các vị khác như Nguyễn Nha, Nguyễn Bá Lan, 

Nguyễn Du, Trần Bá Lãm, Vũ  Huy Tấn, Đoàn Nguyễn 

Tuấn đều được giao chức quan. Tại Nghệ An có Nguyễn 

Tiệp Sùng Chính thư viện viện trưởng. Tại Phú Xuân và xa 

hơn về miền Nam, chúng ta không nghe kể lại tên tuổi các 

nhân sĩ phục vụ nhà Tây Sơn. Quang Trung Nguyễn Huệ mất 

năm 1792. Nguyễn Quang Toản lên ngôi tiếp nối nhà Tây 

Sơn lúc còn rất trẻ tuổi. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ gốc 

là nông dân áo vải, không biết chữ, tham lam, mưu mô xảo 

quyệt, hung dữ, không nghĩ đến và chắc cũng không muốn 

có những vị sử quan theo dõi, ghi lại những hành vi của 

mình để lại đời sau. Vị vua trẻ tuổi Nguyễn Quang Toản tính 

nết giống cha, và còn quá nhỏ tuổi để nghĩ đến chuyện sử 

sách. Với những yếu tố này, chúng ta có thể suy luận, triều 

đại nhà Tây Sơn không đặt ra những sử quan làm bộ sử cho 

triều đại mình. 
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   Vào đầu thế kỷ 20, đất nước Việt Nam đã bị nước Pháp 

chiếm đóng và đô hộ. Các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam 

ý thức cần phải tìm lại phần văn bản lịch sử từ sau khi vua 

Lê Gia Tông Mỹ Hoàng Đế băng hà năm 1675 đến hết đời 

vua Lê Chiêu Thống năm 1789, với sự góp sức của các nhà 

nghiên cứu lịch sử người Pháp P.Pelliot. L. Aurousseau., E. 

Gaspadone. Năm 1945, quân Nhật Bản tràn vào chiếm đóng 

Việt Nam. Sau đó quân Pháp theo chân quân Anh vào giải 

giới quân Nhật, quân Pháp chiếm lại Việt Nam. Chiến tranh 

tiếp diễn. Sau  khi chấm dứt chiến tranh giữa hai miền Nam - 

Bắc, các nhà nghiên cứu lịch sử, sau nhiều năm tìm kiếm, dã 

tìm ra các sử liệu và nguyên nhân. 

   Lời giới thiệu quyển Đại Việt Sử Ký tục biên  [1675- 

1789]  [trích đoạn]- Nhưng vì sao những bộ sử chép nối đã 

hoàn thành hoặc chưa hoàn thành này, đến nay lại không còn 

tìm thấy, và bản in Đại Việt Sử Ký Toàn Thư vẫn phải dừng 

lại ở năm 1675?  Tìm trong các tài liệu sử sách của thế kỷ 

19, ta mới phát hiện ra một nguyên nhân: vào năm 1838, 

Minh Mạng, Vua thứ hai nhà Nguyễn đã ban đạo dụ cấm lưu 

hành bộ sách gọi là Bản Kỷ Tục Biên, hay Lê sử bản kỷ tục 

biên. Bộ sách đó chính là phần cuối của sách Đại Việt Sử Ký 

Toàn Thư mà Viện Quốc Sử triều Lê đã vâng mệnh chép nối 

vào năm 1740 [như lời Phan Huy Chú] hoặc năm 1775 [như 

ghi chép của Việt sử Thông Giám Cương Mục]. Toàn văn 

đạo dụ như sau: 

   Trong các sách sử ký các đời của An Nam có nhiều chỗ 

văn nghiã sự tích giản lược. Cho đến đời Lê trung hưng trở 

về sau, chính quyền trở về tay họ Trịnh, vua Lê chỉ ngồi ôm 

hư vị, cho nên những việc chép trong sách Bản Kỷ Tục Biên  

đều tôn họ Trịnh, dìm vua Lê. Thậm chí những hành vi bội 

nghịch của họ Trịnh cũng đều uốn cong ngòi bút để khen là 

đẹp. Tình trạng “mũ giày điên đảo” không lúc nào tệ bằng 

lúc ấy, do đó những người biên soạn sử sách thời bấy giờ đều 

là người riêng của họ Trịnh, không hề xuất phát từ ngòi bút 

ngay thẳng do công nghị. Đến nay tuy những ván khắc cũ đã 

bi thất lạc, nhưng những bản sách đã in do sĩ dân tàng trữ , 
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há lại không còn hay sao ? Nếu còn để sách ấy lại, người nọ 

truyền riêng cho người kia xem thì nó sẽ làm chìm đắm lòng 

người, không thể không một phen thu hồi và tiêu hủy đi để 

tính kế tốt nhất cho phong tục thời đại. 

   Vậy truyền dụ các quan đầu các địa phương thông sức cho 

quan lại, sĩ dân trong hạt mình cai trị đều phải nộp lên quan 

ngay, do quan đầu địa phương đệ nạp tại bộ. Khi sách đã đến 

bộ, bộ sẽ tâu xin tiêu hủy đi. Đợi đến sau này sưu tập được 

nhiều việc cũ, khảo đính thêm cho tường tận, sai quan làm 

lại chính sử sẽ cho đem khắc in và ban hành để tỏ rõ là tín 

sử. Nếu ai còn dám chứa riêng trong nhà thời sẽ bị khép vào 

điều luật chứa chấp yêu thư mà xử tội nặng.  [ngưng trích]. 

   Nghiên cứu toàn bộ lịch sử Việt Nam, chúng ta nhận ra lý 

do Chỉ Dụ Minh Mạng năm 1838 để hủy diệt phần cuối bộ 

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ đúng một phần. Chỉ Dụ này 

nhằm che dấu quan điểm của nhà Nguyễn Phúc là tận diệt 

mọi tàn tích liên hệ của nhà Tây Sơn, từ nhân mạng đến mọi 

vật chất cũng như tinh thần.   

   Trong phần cuối bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có đề cập 

đến việc Nguyễn Huệ nhà Tây Sơn đem quân ra đất bắc lần 

thứ nhứt, dẹp tan Phủ Chúa Trịnh, cưới Công Chúa Ngọc 

Hân, con vua Lê Hiển Tông. Nguyễn Huệ ra đất bắc lần thứ 

hai giết Vũ Văn Nhậm. Nguyễn Huệ ra đất bắc lần thứ ba 

đánh thắng quan quân Tôn Sĩ Nghị nhà Thanh, năm Chiêu 

Thống thư 3 [1789] . Đây là  lý do để vua Minh Mạng ra chi 

Dụ hủy diệt quyển Đại Việt Sử Ký Tục Biên  [1676- 1789]. 

   Trong phần cuối sách này cũng ghi những sự kiện dưới 

thời các Chúa Nguyễn cai trị Đàng trong. Việc tướng 

Hoàng Ngũ Phúc của vua Lê, vâng lịnh Chúa Trịnh 

đem quân tiến về phương Nam, vượt sông Gianh với 

danh nghĩa diệt trừ gian [Nguyễn] Nhạc. Hoàng Ngũ 

Phúc vượt qua lũy Nhật Lệ, lũy Trường Dục, tiến về 

Phú Xuân. [trích đoạn] Chúa Nguyễn phúc Thuần 

trốn chạy bằng thuyền, không kịp sai người đi đón 

Mẫu Hậu và Phi thiếp [3/ 1775]…. Mùa hạ tháng tư 

[1777] Mẹ đẻ chúa Nguyễn [Phúc Thuần] là Nguyễn 
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Thị và Thiếp là Trương Th,ị năm trước bị bắt làm tù, 

giải đến Kinh, được quan cấp lương cho ăn. Đến bây 

giờ Chúa Trịnh Sâm thương là bị giam giữ, cho về 

Phú Xuân được sống tự do. [ngưng trích].Chuá 

Nguyễn Phúc Thuần mất tất cả cơ nghiệp và tài sản 

rất lớn lao thu gom nhiều đời từ Chúa Nguyễn Hoàng 

bắt đầu xây dưng trở về sau tại Phú Xuân.  Đây là 

điều đau đớn hổ thẹn sâu xa, nhà Nguyễn Phúc không 

muốn nhắc đến. 

   Ngoài ra quyển Đại Việt Sử Ký Tục Biên  là một minh 

chứng khi đối chiếu, gây trở ngại cho việc vẽ vời các Chúa 

Nguyễn trong bộ Đại Nam Thực Lục, do vua Minh Mạng ra 

lệnh thực hiện. 

   Có lẽ đó là những nguyên nhân khiến vua Minh Mạng cho 

lệnh thu gom, tiêu hủy quyển sách. Việc cấm tàng trữ và tiêu 

hủy bộ sách này của Vua Minh Mạng thể hiện hình thức 

chuyên chế độc tài của triều đại nhà Nguyễn cấm đoán việc 

tự do phóng khoáng trong việc học hỏi và tư tuởng người 

dân đã được hưởng dưới  các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, 

Trần, Lê trước đây. Với đạo Dụ tiêu hủy Bản Kỷ Tục Biên, 

Vua Minh Mạng có hứa sẽ cho sưu tập tài liệu và sai quan 

làm lại chính sử, khắc bản in, phổ biến để tỏ rõ là tín sử. 

Nhưng trong thời gian trị vì [1820- 1840], Vua Minh Mạng 

không hề ra lệnh thực hiện điều đã hứa hẹn trên giấy trắng 

mục đen. Vì vậy cho đến khi triều đại nhà Nguyễn chấm dứt, 

dân Việt Nam vẫn không có văn bản phần lịch sử 1676- 1789 

do triều đình nhà Nguyễn thực hiện, và có lẽ trong tương lai, 

hầu hết dân Việt Nam đều không có dịp hiểu biết, nghiên 

cứu phần chính sử của giai đoạn lịch sử này. 

   Những điều vừa trình bày  minh chứng nhân cách giả dối 

lường gạt, chuyên chế độc tài của Vua Minh Mạng, giống 

như Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, đã ngăn chận lộ 

trình học hỏi tiến hoá của dân tộc Việt Nam. 

   Sau khi đối chiếu và chọn lưạ giữa những văn bản tìm 

được, các nhà nghiên cứu lịch sử đã nhận dạng và dịch sang 

việt ngữ quyển Đại Việt Sử Ký Tục Biên 1676 - 1789. Bản 
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dịch và khảo chứng của các nhà nghiên cứu lịch sử Ngô Thế 

Long, Nguyễn Kim Huy và Nguyễn Đổng Chi hiệu đính do 

Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam, Viện Nghiên Cứu Hán 

Nôm phổ biến năm 1991, với số lượng ấn bản rất hạn chế 

560 quyễn. So sánh với ba phần đầu của bộ Đại Việt Sử Ký 

Toàn Thư phổ biến năm 1983, số lượng 6700 quyễn, và lần 

thứ hai với sự tài trợ của UNESCO năm 1993 trên giấy trắng 

bóng, bià cứng, không ghi số lượng ấn bản. Chúng ta dễ 

dàng nhận ra quyển Đại Việt Sử Ký Tục Biên  1676- 1789 là 

một tuyệt bản hiếm hoi, rất ít người  biết đến. Và hiện nay, 

hầu hết mọi người chỉ biết bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi 

chép từ thời Hồng Bàng đến hết đời vua Lê Gia Tông Mỹ 

Hoàng Đế năm 1675, bằng bản văn hay qua trang điện tử 

Wikipedia.   

   Quyển Đại Việt Sử Ký Tục Biên chấm dứt với đoạn văn: 

“Mùa xuân tháng giêng, Nguyễn Văn Huệ cùng quân Thanh 

đánh nhau ở Thường Phúc, quân Thanh thua to. Tôn Sĩ Nghị 

phải chạy về nước, Vua [Chiêu Thống] chạy sang Thanh. 

Trước đó quân của Huệ đến Thường Phúc, mỗi khi gặp quân 

Thanh, đánh nhau, đều thua, vì thế quân Thanh có ý coi 

thường. Đến ngày mùng 5, khi trời chưa sáng, Nguyễn Huệ 

tự thân đốc chiến, đem hơn trăm voi khoẻ đi trước, quân 

mạnh theo sau, đánh nhau rất lâu. Kỵ binh của quân Thanh 

cưởi ngựa, chợt thấy bầy voi, ngựa đều hí lên quay đầu chạy. 

Bộ binh bị voi dẫm đạp lên, bèn chạy vào trong lũy cố thủ, 

bắn súng ra  Quân Nguyễn Huệ xua voi đem những tấm bia 

đỡ, đạp lũy mà vào. Đề đốc nhà Thanh là Hứa Thế Hanh và 

tiên phong Trương Sĩ Long đều chết tại trận, quân lính tan 

vỡ. Sĩ Nghị chỉ huy trung quân, đang đi trên đường, được tin 

thua trận, bèn hạ lịnh triệt binh, đến bến đò phía bắc, vượt 

qua cầu phao, cầu gẫy, làm vài trăm người chết. Tri phủ Điền 

Châu nhà Thanh là Sầm Nghi Đống đóng đồn ở trường Võ 

Cử, quân Huệ tán công, Sầm cùng khốn phải thắt cổ tự tử. 

Vua mật sai người đón Thái hậu và nguyên tử, rồi lại chạy 

sang Thanh. Nhà Lê bèn mất”. 
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   Quyển tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí thuộc 

Tùng Thư Ngô Gia Văn Phái do tác giả Ngô Thì Chí và Ngô 

Thì Du thuộc giòng họ Ngô Thì ở Tả Thanh Oai, huyện 

Thanh oai, Tỉnh Hà Sơn  Bình, tiếp nối dựa theo chính sử 

phóng tác, tình cờ có ảnh hưởng lớn vì sự ngộ nhận là chính 

sử Việt Nam. Mười bốn hồi đầu, đồng tác giả đã thêm bớt, 

tiểu thuyết hóa nội dung về giai đoạn cuối của triều đại nhà 

Lê, như danh xưng của quyển truyện. Hồi 14 chấm dứt với 

đoạn văn: 

   “Lại nói, Tôn Sĩ Nghị và Vua Lê ở trong thành Thăng 

Long, tuyệt nhiên không nghe tin cấp báo gì cả cho nên trong 

ngày Tết  mọi người chỉ chăm chú vào việc yến tiệc vui 

mừng, không hề lo chi đến việc bất trắc. Nào hay cuộc vui 

chưa tàn, cơ trời đã đổi. Ngày mồng 4 bỗng thấy quân đồn 

Ngọc Hồi chạy về cáo cấp. Thật là: “Tướng ở trên trời 

xuống, quân chui dưới đất lên”. Bọn ấy lại nói: Quan quân ở 

đồn Hà Hồi đều bị quân Tây Sơn đánh úp bắt tất cả. Ở đây 

cách đồn Ngọc Hồi không xa, sớm chiều thế nao cũng bị 

đánh tới. . . . … 

   Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người 

không kịp mặc giáp, dẫn bọn lính kỵ mã của mình chuồn 

trước qua cầu phao, rồi nhắm hướng bắc mà chạy. Quân sĩ 

các doanh nghe tin, đều hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh 

nhau qua cầu sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất 

nhiều. Lát sau cầu lại bị đứt, quân lính đều rơi xuống nước, 

đến nỗi nước sông Nhĩ Hà vì thế mà tắc nghẽn không chảy 

được nữa. Đạo quân Vân Quy lúc này mới kéo sang đến Sơn 

Tây, nghe tin Nghị tháo chạy, nên cũng vội vàng tìm đường 

tháo lui về. ……… 

   Trời nhá nhem tối thì nhà Vua đến cửa ải, theo kịp chỗ 

nghỉ của Tôn Sĩ Nghị. Một lát các viên quan khác cũng lục 

tục theo đến, cùng nhìn nhau than thở, oán giận chảy nước 

mắt. Tôn Sĩ Nghị cũng lấy làm xâu hổ.  Nhân tiện, vua từ gỉã 

Sĩ Nghị và nói: Cô không có tài, chẳng giữ nổi xã tắc. Đội ơn 

tướng quân vâng chỉ của hoàng đế sang cứu viện; nào ngờ 

lòng trời không giúp nước nhỏ, nay ngài lại bỏ mà đi. Kính 
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chúc Tướng quân về triều được hai chữ “vạn phúc”. Cô xin ở 

lại đất nước, thu nhặt dân binh, để tính việc nổi lên chuyến 

khác. Xa nhờ oai linh, may được nên việc, đều là ơn của 

Tướng quân ban cho. Nếu như sự thế không xong, lại xin 

sang hầu tướng quâ , như thế cho tiện. 

   Nghị nói: Nguyễn Quang Trung chưa diệt, việc này còn 

chưa thôi. Nay hãy dâng biểu tâu lên xin quân, không đầy 

một tháng, đại binh sẽ lại tới. Chỗ này gần kề đảng giặc, ở lại 

không tiện, hãy tạm vào Nam Ninh nghỉ ngơi để chờ thánh 

chỉ cũng được. Vua Lê nghe lời, Nghị bèn cùng bọn tướng tá 

thu nhặt tàn quân kéo về . 

   Vua lại sai bọn Quỳnh, Hiến ở lại để ngầm chiêu dụ những 

người trung nghĩa ở trong nước. Còn vua thì cùng Địch quận 

công Hoàng Ích Hiển, trấn thủ Kinh bắc Lê Hân, đề lĩnh Sơn 

Nam Phạm Như Tùng, phó đề lĩnh Nam Đường Nguyễn Viết 

Triệu, thư trí Lê văn Trương, hiệp lý quân vụ Phạm Trần 

Thiện và Nguyễn Quốc Đống, chưởng từ bảo Lê Qúy Thích 

cùng đưa thái hậu theo Nghị sang Trung quốc. Thực là: Bờ 

cõi chưa xong bề tính liệu, nước non buồn nỗi lúc chia ly. 

   Tựa quyển Hoàng Lê Nhất Thống Chí có ý nghĩa sách biên 

chép việc cả nước do vương quyền nhà Lê điều hành. Mười 

bốn hồi do Ngô Thì Chí, Ngô Thi Du dựa theo những sự kiện 

trong Đại Việt Sử Ký Tục Biên, lựa chọn chi tiết phóng tác, 

tiểu thuyết hóa thành quyển tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê 

Nhất Thống Chí. 

   Điều khác biệt giữa chính sử của nhà Lê biên soạn và nội 

dung tiểu thuyết là trong quyển tiểu thuyết này có những 

phần hư cấu tô đậm việc lấn quyền và tranh quyền của phủ 

chúa Trịnh, đề cập về Nguyễn Huệ với nhiều lời lẽ, hành 

động hơn, nhằm biểu lộ cá tính và những mưu mô hành động 

quân sự, và che dấu những khuyết điểm của Nguyễn Huệ. 

Phần sau quyển tiểu thuyết nhằm làm vua Lê mất uy tín để 

muốn xóa tan lòng dân thương mến triều đại cũ. Những 

người tầm thường trong sử liệu hay hư cấu được nhắc đến 

nhiều, thật ra đây chỉ là diện, để làm nổi bật Ngô Thì Nhậm 

xuất hiện lặng lẽ ít hơn, nhưng lại là điểm. Ngay khi vừa 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 95 
 

xuất hiện, Ngô Thì Nhậm đã tỏ ra rất nhạy bén, quyền biến, 

bàn mưu lược hơn hẳn vị tướng quân Ngô Văn Sở đảm trách 

quân sự miền đất Bắc. Ngô Thì Nhậm là người được  

Nguyễn Huệ trọng vì tài học vấn, và là người duy nhứt được 

khen ngợi về mưu trí quân sự. 

   Ngô Thì Nhậm đã đỗ Tiến sĩ dưới triều vua Lê, làm quan 

với chức Đốc đồng Kinh Bắc, từ quan về chịu tang cha. Khi 

vua Lê Chiêu Thống lên ngôi, dùng lại Ngô Thì Nhậm, cho 

làm chức Cấp sự trung hộ khoa. Khi Nguyễn Huệ ra đất Bắc, 

chọn Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích theo về Phú Xuân. 

Nguyễn Huệ cho Ngô Thì Nhậm làm Tả Thị Lang bộ Lại, 

phong tước Tỉnh Xuyên Hầu, Phan Huy Ích làm Tả Thị Lang 

bộ Hình, phong tước Thuỵ Nham Hầu. Cả hai được sai trở về 

Bắc làm việc giấy tờ với Ngô Văn Sở. 

   Vua Lê Chiêu Thống được Tôn Sĩ Nghị đưa trở lại Thăng 

Long, làm Vua nước Nam. Cả hai ông Ngô Thì Nhậm và 

Phan Huy Ích vì nhậm chức của Tây Sơn, nên đều bị tước 

làm hạng thứ dân. 

   Nguyễn Huệ lại ra đất Bắc đánh đuổi quan quân Tôn Sĩ 

Nghị ra khỏi cõi bờ. Nguyễn Huệ làm vua đất Bắc Hà. Ngô 

Thì Nhậm được làm việc lại, lên đến bậc Dực Vận công 

Thần, chuyển sang làm Thị Trung Đại Học sĩ Giám Tư kinh 

đô Thăng Long. Phan Huy Ích cũng được dùng lại. Ngoài ra , 

giòng họ Ngô Thì còn có Ngô Thì Dụng làm bộ Binh 

Thượng Thư, và được phong tước hiệu Tĩnh Phái Hầu. 

   Người Việt chúng ta có câu Một người làm quan, cả họ 

được nhờ. Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Dụng đã làm rạng danh 

giòng họ Ngô Thì với danh vọng và sự nghiệp. Đây là lý do 

thầm kín thúc đẩy các tác gỉa Ngô Thì phóng tác ra quyển 

tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí. 

   Ngày nay ở vào đầu thế kỷ thứ 21, trên thế giới, người Nga 

không dùng quyển tiểu thuyết lịch sử lừng danh Chiến tranh 

và Hòa bình làm lịch sử nước Nga, Người Pháp không dùng 

quyển tiểu thuyết lịch sử Ba Người Ngự Lâm PháoThủ quen 

thuộc với cả thế giới qua sách và phim ảnh, làm lịch sử nước 
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Pháp. Người Trung hoa không dùng bộ Tam Quốc Chí rất 

phổ thông với văn hóa Việt nam, làm lịch sử Trung hoa. 

   Dân tộc Việt Nam chúng ta có một nền văn hóa lâu dài 

cũng đủ để phân biệt đâu là tiểu thuyết, đâu là lich sử. Quyển 

tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí cần được nhìn 

với chính danh là một tác phẩm văn học, mà không còn được 

nhìn lầm lẫn như một tài liệu lịch sử. 

   Ngô Thì Chí tác giả bảy hồi đầu quyển lịch sử tiểu thuyết 

Hoàng Lê Nhât Thống Chí, là con của Ngô Thì Sĩ Hàn Lâm 

hiệu lý, đã chạy theo vua Lê, và được phong chức Thiêm 

Thư Bình chương sảnh sự. Đối với Nguyễn Huệ, tác giả viết 

là Bình, là vua Tây sơn, mô tả rất chừng mực. Còn đối với 

vua Lê Hiển Tông, vua Lê Chiêu Thống tác giả viết Hoàng 

Thượng với niềm kính cẩn. Ngô Thì Chi lúc theo vua đến 

huyện Gia định, bi bệnh và mất tại đây [1778] nên phần viết 

của ông chỉ đến hồi thứ bảy, từ thời Chúa Trịnh Sâm còn nhỏ 

tuổi đến lúc Nguyễn Hữu Chỉnh được vua Lê dùng và trở 

nên người nhiều quyền lực. Giả sử ông còn sống, quyển 

Hoàng Lê Nhất Thống Chí sẽ được hoàn tất với phần cuối 

đồng bộ và khác hơn. Ngày nay chúng ta sẽ đọc được cái 

nhìn trung thực hơn về những diễn biến trên đất nước liên 

quan với Vua Lê, vị Vua cuối cùng của triều đại nhà Lê.  

   Nguyễn Huệ đem quân ra bắc, đánh đuổi quan quân Tôn Sĩ 

Nghị, làm vua đất Bắc Hà. Nguyễn Huệ giao cho Ngô Thì 

Nhậm lo việc xin phong vương với vua nhà Thanh. Đối với 

người dân trong nước, Ngô Thì Nhậm bày kế với Quang 

Trung kêu gọi các cựu thần nhà Lê, các danh sĩ quy phục 

cộng tác với nhà Tây sơn, nhằm tạo sự ủng hộ của tầng lớp 

trí thức, nhưng không được giới sĩ phu Bắc Hà đáp ứng. Ngô 

Thì Nhậm bày ra việc thu thập những bản kiến nghị ủng hộ 

nhà Tây sơn, từ các xã thôn để hậu thuẩn lời biểu xin phong 

vương. Trong một bản chiếu văn của Quang Trung Nguyễn 

Huệ có đề cập tính chất hèn yếu của vua Lê và tự đề cao 

mình xứng đáng làm Vua.  Chiếu văn này mở màn cho việc 

triệt hạ uy tín Vua Lê, và các cựu thần nhà Lê. 
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   Ngô Thì Dụ viết bảy hồi kế tiếp từ hồi thứ 8 đến hết hối 

14, muốn dân chúng chấm dứt lòng thương tiếc nhà Lê, và 

ủng hộ nhà Tây sơn. Chúng ta nhận ra lối hành văn khác hẳn.     

Ngô Thi Du viết vua Lê, còn đối với Nguyễn Huệ, Ngô Thì 

Du viết Bắc Bình Vương hay vua Quang Trung. Trong phần 

này có nhắc lại việc Nguyễn Hữu Chỉnh bày kế vua Lê đòi 

lại đất Nghệ An và đề cử Trần Công Xán từng làm Thượng 

Thư bộ Hình, rồi Đồng Bình Chương quân quốc trọng sự . Vị 

phó sứ là Ngô Nho và vị hoàng thân Lê Duy Án. Nhưng 

trong chính sử, người được đề cử là Thượng Thư bộ Công, 

Đồng Bình Chương sự Trần Công Thước, Hộ khoa cấp trung 

Ngô Nho cùng với hoàng thân Nghị Quận Công. 

   Ngô Thì Du viết Nguyễn Huy Túc đưa Hoàng Thái hậu, 

em vua là Quang, thị thần Lê Quỳnh và các tôn thất lên Cao 

Bằng, qua cửa ải Đẩu Áo, sau đến Long Châu Bằng Tường. 

Đây là điều xuyên tạc. Trong chính sử, Thái hậu chỉ đến Cao 

Bằng, gần nơi cửa ải, giao cho Nguyễn Huy Túc sang Tàu 

dâng biểu cầu viện. 

   Ngô Thì Du viết về Lê Quỳnh: con trai của Tiến sĩ triều Lê 

là Lê Doãn Giản. Lê Quỳnh chỉ biết uống rượu đánh bạc, vệc 

văn việc võ đều chưa hề luyện tập qua. Trường Phái Hầu là 

Lê  Quỳnh vâng mệnh ở lại trong nước chiêu dụ hào kiệt các 

địa phương để lo khôi phục. 

   Có lẽ Ngô Thì Du còn trẻ, chưa biết nhiều về các quan nhà 

Lê. Lê Quỳnh con ông Lê Doãn Giản làm chức Thị Lang bộ 

Công dưới triều vua Lê Hiển Tông, tức Lê Cành Hưng. Lê 

Quỳnh tên thật là Lê Doãn Hữu, đến đầu niên hiệu Lê Chiêu 

Thống, Lê Doãn Hữu làm đến chức quan Bình chương với  

tước hiệu Trường Phái hầu. Theo chính sử, khi Vũ văn Nhậm 

ra đất bắc, Doãn Hữu hộ gía Thái hậu lên Cao bằng. Lúc vua 

Lê trở lại Thăng Long làm vua, Doãn Hữu được thăng lên 

tước Công, là Trường Quận Công.  

   Ba hồi cuối quyển sách được nhận xét do tác giả vô danh 

viết nối vào. Nội dung ba hồi này được tóm lược đầy đủ như 

sau: 
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  Tông đốc Lưỡng Quảng Mãn châu Phúc An Khang nhìn 

thấy Tôn Sĩ Nghị đem tàn quân trở về, nên cũng lo ngại phải 

tham gia đoàn quân tương lai sang đất Việt trả thù. Phúc An 

Khang cho tin sang ngỏ ý hòa hoãn. 

   Lúc bấy giờ Nguyễn Huệ sau khi chiếm được Thăng Lon,  

thu xếp việc cai trị xong, giao cho Ngô Thì Nhậm lo việc xin 

phong vương và trở về Nam. Ngô Thì Nhậm liên lạc và Phúc 

An Khang dẫn lối. Ngô Thì Nhậm đưa vàng sang dâng lên 

Phúc An Khang và Hòa Khôn tại Yên kinh để xin bãi binh và 

phong vuơng. Vua Càn Long nhà Thanh sai sứ sang phong 

vương cho Nguyễn Bình [ Nguyễn Huệ] . 

   Để che đây mưu mô, Phúc An Khang lừa gạt vua Lê và các 

quan theo hộ giá cạo tóc trưóc trán và thay đổi y phục như 

người Trung hoa. Đây là hình thức người Mãn Châu áp đặt 

lên dân tộc Trung hoa bị trị. Phúc An Khang dâng biểu về 

Yên kinh cho rằng vua Lê và các cận thần muốn ở lại Trung 

hoa, nay đã thay đổi cạo tóc và thay đổi y phục theo Trung 

hoa. Vua nhà Thanh cho đòi vua Lê về Yên kinh. Nơi đây 

vua Lê sống trong đợi chờ và được phong tước hiệu Tá lãnh, 

chức này được truyền nối, và lãnh áo mũ tam phẫm, cùng 

các quan được thưởng tiền. Hoà Khôn tìm cách ngăn chận 

không cho vua Lê được diện kiến vua nhà Thanh. Sau đó đưa 

các quan hộ giá nhà Lê phân tán an trí tại nhiều nơi. 

   Sang Trung hoa được bốn năm, nguyên tử vị con trai đầu 

lòng của vua Lê mất vào mùa hè năm Nhâm Tý [1792]. Năm 

sau, vua Lê Chiêu Thống buồn rầu sanh bệnh, khi bệnh trở 

nặng, vua Lê trăn trối, đem hài cốt về chôn bên cạnh các 

Tiên đế để bày tỏ tấm lòng và chết vào mùa đông năm thư 58 

niên hiệu Càn Long [1792]. 

   Năm đầu niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, năm Bính Thìn 

[1796] Thái hậu nhà Lê dâng biểu xin cho các người trốn 

theo sang Trung quốc đều được lấy vợ. Vua nhà Thanh cho 

phép và thưởng cho tiền. Thái hậu nhà Lê mất vào mùa đông 

năm Kỷ vị [ năm mùi 1799]. 

   Năm Quý hợi [1803] nhà Nguyễn sai sứ thần sang nhà 

Thanh dâng biểu trần tình và xin phong vưong. Các bề tôi cũ 
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của nhà Lê nghe tin, làm tờ bẩm trình với quan nội các xin 

đưa linh cữu Vua cũ và Thái mẫu về nước an táng. Năm 

Giáp Tý [1804] vua Gia Khánh nhà Thanh giáng chỉ cho đưa 

di hài vua Lê về an táng ở quê nhà. 

   Tháng tám mùa Thu, di hài vua Lê về đến cửa ải, bà hoàng 

phi Nguyễn Thị Kim nghe tin liền từ Kinh bắc lên cửa ải đón 

linh cửu đưa về đến Thăng Long. Các quan dựng rạp tế ở nhà 

Diên Tự Công. Sau khi cúng tế xong, bà hoàng phi uống 

thuốc độc tự tử. Các quan khâm liệm cho hoàng phi, và cùng 

rước xuống thuyền về Thanh Hoá. Các quan làm lễ an táng 

vua Lê, Thái hậu, Nguyên tử ở cạnh lăng Vua Lê Hiển Tông 

trên núi Bàn thạch. 

    Trong ba hồi cuối này cũng nhắc đến việc vua Quang 

Trung mất, Quang Toản lên ngôi tiếp nối nhà Tây Sơn. Chúa 

Nguyễn Phúc Ánh đem quân từ Gia Định tiến ra chiếm lấy 

Qui Nhơn, Phú Xuân và tiếp theo tiến chiếm Thăng Long, 

thống nhất đất nước. 

    Những điều không hợp lý trong ba hồi cuối quyển Hoàng 

Lê Nhất Thống Chí: 

    Khi vua Lê Chiêu Thống cùng các quan hộ giá chạy sang 

đất Trung hoa [1789] , những sinh hoạt của vua Lê tại nơi 

đây thuộc về Quảng Tây và Yên  kinh, thuộc về thời gian 

vua Càn Long nhà Thanh. Những yếu tố này nằm bên ngoài 

đất nước Việt Nam, lúc bấy giờ đã là thời Tây sơn, do đó  

những sinh hoạt của Vua Lê đều nằm bên ngoài không gian 

và thời gian của quyển Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Ba hồi  

này cũng đề cập đến triều đại Tây Sơn, vua Quang Trung 

được phong vương và tặng chiếc áo thêu bảy chữ bằng kim 

tuyến. Chuá Nguyễn Phúc Ánh thống nhất đất nước năm 

1802. Năm thứ mười bảy đời vua Tự Đức, các quan vâng 

Chỉ Dụ lập đền thờ các cựu thần nhà Lê,  khen ngợi lòng 

trung thành với Vua để mọi người noi theo gương [1860]. Cả 

hai triều đại Tây Sơn và nhà Nguyễn thật rõ ràng nằm bên 

ngoài khung thời gian Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đây là 

những điều không hợp lý quan trọng, xoá bỏ giá trị trọn vẹn 

nội dung của ba hồi thêm vào này. 
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    Quang Trung Nguyễn Huệ sau khi đánh đuổi Tôn Sĩ Nghị, 

chiếm được Thăng Long, Nguyễn Huệ sắp xếp việc cai trị 

đất Bắc Hà, giao cho Ngô Thì Nhậm lo việc phong vương, 

và trở về Nam. Lúc bấy giờ, Nguyễn Phúc Ánh ở miền nam 

vẫn chưa tổ chức được lực lượng, không phải là mối lo cấp 

bách để trở về Phú Xuân. Nếu lúc này trở về Phú Xuân, 

Nguyễn Huệ phải trở ra Thăng Long lần nữa trong một thời 

gian ngắn để nhận sác phong vương của vua nhà Thanh. Đây 

là điều không hợp lý. Thực ra, Nguyễn Huệ lần này ra đất 

bắc, có Công chúa Lê Ngọc Hân đi theo trở về thăm quê 

hương, đã ở lại một thời gian dài, và nhận sắc phong Vương. 

    Phần  trình bày diễn tiến việc vua nhà Thanh cho phép đưa 

di hài vua Lê về quê. Di hài  đưa qua cửa ải, được chuyển về 

Thăng Long, các quan lo tế lễ. Bà hoàng phi Nguyễn Thi 

Kim tế lễ xong, uống thuốc độc tự tử. Các quan lo chuyển 

các di hài vua Lê, Thái Hậu, Nguyên tử cùng quan tài bà phi 

Nguyễn Thi Kim xuống thuyền về Thanh Hóa, Các quan lo 

việc an táng vua Lê, Thái hậu, bà phi, nguyên tử trên núi Bàn 

Thạch. Phần này trình bày qúa đơn giản, nhiều điều thiếu sót, 

trong khi tang lễ xảy ra tại quê hương Việt-Nam, mọi người 

đều có thể chứng kiến, đáng lẽ phải được ghi rành mạch tỏ 

tường. Vua Lê Chiêu Thống thuộc về một triều đại cũ, còn 

đất nước lúc bấy giờ thuộc về vương triều nhà Nguyễn, các 

quan nhà Nguyễn. Lý lẽ thông thường nhứt là phải có phép 

của nhà Vua đương quyền mới được đem di hài nhà vua cũ 

về nước và sau đó chôn cất. Các quan nhà Nguyễn cũng phải 

được phép mới có thể lo tang lễ cho vua Lê.  Người cầm đầu 

lo liệu đưa di hài vua Lê về nước, và những vị quan của triều 

đại nhà Nguyễn giúp đỡ diễn tiến tang lễ tốt đẹp phải được 

nhắc đến, nhưng phần này lại tỏ ra hiểu biết rất tổng quan và 

mơ hồ về chi tiết. Như vậy cuộc sống của vua Lê, hoàng gia, 

các quan hộ giá chạy theo vua tại Trung hoa rộng lớn mênh 

mông, người đông, hoàn toàn không có tin tức qua lại giữa 

hai nước, làm sao có thể mô tả rõ ràng từng chi tiết. Nhất là 

lúc Vua Lê trối trăn, chỉ có một hai người bênb cạnh, lời trối 

trăn của một nhà vua có phần riêng tư gia đình giòng tộc, có 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 101 
 

thể gồm cả phần liên quan đến việc mai sau của đất nước. 

Nếu may mắn các vị này sống sót trở về đến đất nước, cũng 

không dám hé răng nói lại điều gì. Lý do họ bị theo dõi chặt 

chẽ, và nguy hiểm luôn  rình rập. Những lời lẽ mô tả rất 

nhiều chi tiết trong ba hồi cuối của quyển Hoàng Lê Nhất 

Thống Chí chỉ là những điều thêu dệt vẽ vời với mục đích 

làm nhục, làm mất uy tín của vua Lê.   

    Năm Quý hợi [1803] đoàn sứ thần nhà Nguyễn sang 

Trung hoa dâng biểu điều trần và xin phong vương cho Chúa 

Nguyễn Phúc Ánh lên vua Gia Khánh nhà Thanh. Vua Gia 

Khánh chấp thuận. Đầu xuân năm Giáp Tý [1804], sứ thần 

nhà Thanh sang đọc sắc phong vương  tại Thăng Long, cho 

Chúa Nguyễn Phúc Ánh làm vua nươc Việt Nam. 

   Tuy rằng di hài vua Lê đã đem về nước [tháng bảy cùng 

năm Giáp Tý 1804] và chôn cất, nhưng chỉ những làng xã 

trên lộ trình từ quan ải về Thăng Long, người dân mới thực 

sự biết được vua Lê đã mất. Và ở Thanh Hoá, người dân mới 

được biết thêm di hài vua Lê Chiêu Thống, Hoàng Thái hậu , 

bà Hoàng phi chạy theo Vua, bà Hoàng phi Nguyễn Thị 

Kim, cùng Nguyên tử được an táng cạnh lăng của vua Lê 

Hiển Tông trên núi Bàn Thạch, thuộc làng Bố Vệ, phía Nam 

tỉnh thành Thanh Hoá. Còn các nơi khác xa xôi, tin tức này 

chưa được đồn đãi đến nơi. 

   Ba hồi cuối được viết ra nhằm mục đích loan tin vua Lê, 

Nguyên Tử đã mất, sẽ không có việc vua Lê theo đoàn quân 

Trung hoa trở về dành lại vương quyền. Người dân hãy bằng 

lòng sống với triều đại nhà Nguyễn. Việc làm nhục, làm mất 

uy tín vua Lê khi chạy sang Tàu, cũng nhằm muốn dân 

chúng quên đi niềm thương tiếc triều đại nhà Lê, vì vua Lê 

Chiêu Thống không xứng đáng với ngôi vị nhà vua nữa. Vua 

Gia Long được vua nhà Thanh phong vương, đã trở thành 

chính thống, khai sáng một triều đại, một kỹ nhà Nguyễn 

trong trang sử nước nhà. Phần này thông thường được ghi là 

Hậu truyện, nhưng vì lý do ném đá dấu tay bôi xấu làm mất 

danh dự vua Lê, nên tác giả viết kèm theo và đánh số các hồi 

kế tiếp 15, 16 , 17. 
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   Khi Tôn Sĩ Nghị thua trận chạy về Trung hoa, vua Lê 

Chiêu Thống xuất bôn chạy theo. Doãn Hữu bảo vệ và dẫn 

dắt Hoàng Thái Hậu cùng Nguyên Tử, vua Lê, bà Hoàng phi 

chạy đến Cao bằng, rồi đến Long châu, Quảng Đông . Khi 

đến Quảng tây , Phúc An Khang bắt Doãn Hữu cắt tóc. Doãn 

Hữu nói: “Tôi đến đây để bàn việc nước, thế mà chẳng thấy 

bàn việc nước, lại có lệnh cắt tóc. Đầu tôi có thể cắt được, 

chớ tóc tôi không thể cắt được”. Khang An tức giận, bắt giải 

Doãn Hữu về Yên kinh. Vua Thanh dụ dỗ Doãn Hữu cắt tóc. 

Doãn Hữu cũng không cắt tóc. Rốt cuộc vua Thanh cũng 

phải khen Doãn Hữu là kẻ trung thần. Điều này cho thấy 

trong ba hồi cuối quyển sách ghi Doãn Hũu chạy sang Trung 

hoa sau Thái hậu là không đúng. Nếu Doãn Hữu bi Phúc An 

Khang bắt an trí tại Quảng tây, cực nam nước Trung hoa, 

làm sao lại xuất hiện ở tỉnh Sơn Đông, phía bắc sông Hoàng 

hà. Lại thêm một điều không đúng. 

    Thái hậu nhà Lê và Nguyên Tử mất trước vua Lê, không 

phải sau vua Lê. Một điều không đúng. Bà Hoàng phi mất 

sau vua. Quyển Hoàng Lê Nhất Thống Chí ghi nhận thiếu sót 

bà Hoàng phi này. 

   Các quan nhà Lê sang đất Trung hoa đều bị phân tán an trí, 

giam cầm. Vì vậy vua Lê mất năm 1793, bảy năm sau, năm 

Canh thân 1800, Doãn Hữu và các quan được tại ngoại mới 

nghe tin tang lễ vua Lê đã thành phục, là đã phát quần áo 

tang cho thân nhân mặc làm lễ chịu tang. Vì vậy việc  diễn 

đạt chi tiết về cuộc sống và lúc vua Lê trăn trối nơi đất Trung 

hoa xa xôi đều là bịa đặt. 

   Nói chung, quyển tiểu thuyết Hoàng Lê Nhất Thống Chí là 

một sáng tác chấp vá. Từ hồi thứ 8 trở về sau, ảnh hưởng bởi 

yếu tố chính trị, nên có những điều cường điệu, không hợp 

lý, cũng như nhiều điểm quá  đại cương. Quyển tiểu thuyết 

này không phải là một danh tác, vì phần chính sử bị tiêu hủy,  

tình cờ quyển Hoàng Lê Nhất Thống Chi lại dẫn đến cái nhìn 

sai lạc về lịch sử Việt Nam. 

   Phần này trích đoạn QSDB, nhằm làm sáng tỏ nét tổng 

quan số phần những người thuộc nhà Lê trên đất  Trung hoa  
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và vấn đề di chuyển di hài vua Lê từ Trung hoa về đến đất  

nước quê nhà và an táng, không đơn giản như trong hồi cuối 

quyển tiểu  thuyết trình bày. 

   “Nguyên trước kia, vua tôi nhà Lê cư ngụ ở bên nhà Thanh 

[năm Tân hợi] lênh đênh lưu lạc, chỉ còn sống sót được vài 

chục người. Phần nhiều những người theo hầu hạ nhà vua 

ngày trước đã lấy vợ người Tàu và sanh con. Các ông Doãn 

Hữu bị cầm chân ở đất Tàu qúa lâu ngày, chỉ còn một cái 

mão rách mang theo đã hơn mười năm. 

    Năm Canh Thân [1800], vua Gia Khánh nhà Thanh được 

sách lập lên nối ngôi. Các ông Doãn Hữu may được vua 

Thanh cho tại ngoại, mới nghe nói tang lễ vua Lê đã thành 

phục. 

    Năm Nhâm Tuất [1802], các ông Doãn Hữu lại nghe nói 

nhà Tây Sơn mất nước, nên Doãn Hữu khẩn khoản cầu xin 

cho đưa di cốt vua Lê vê nước yên táng. Nhưng vua quan 

nhà Thanh không trả lời . 

    Kịp đến khi sứ thần nước ta sang nhà Thanh cầu phong, 

con của Doãn Hữu là Doãn Trắc xin đi theo làm kẻ hành 

nhân để thăm viếng Vua và cha. 

    Đức Thế Tổ vốn nghe tiếng Doãn Hữu, nên Ngài chấp 

thuận lời tâu xin của Doãn Trắc. 

     Doãn Trắc đi đến Trác châu, vừa gặp lúc Doãn Hữu ra 

đón tiếp sứ thần, cha con Doãn Hữu, Doãn Trắc được gặp 

nhau rất vui mừng. Nhân đó cha con Doãn Hữu, Doãn Trắc 

cùng đi đến Yên kinh, theo quan Khâm sứ vào bái yết vua 

Thanh [1803]. Vua Thanh hết sức khen ngợi, vua khen cha 

(Doãn Hữu)  là kẻ trung thần, lại khen con [Doãn Trắc]  là 

người hiếu tử. Vua Thanh còn ban cho cha con Doãn Hữu 

phẩm vật rất hậu. Kịp khi sứ thần ta trở về, Doãn Hữu dặn 

Doãn Trác dâng tấu văn lên đức Thế Tổ cho Doãn Hữu về 

nước, đồng thời xin đem tang vua Lê về yên táng ở nơi tịnh 

địa. 

    Đức Thế Tổ chấp thuận. 

    Doãn Trắc bèn gửi thư  báo cho Doãn Hữu biết. Doãn Hữu 

dâng biểu văn xin với vua Thanh. Vua Thanh cũng y cho, và 
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phóng thích tất cả các người bị lưu lạc bấy lâu ở đất nhà 

Thanh được trở về nước. Ngày 24 tháng 3 năm này [1804] , 

Doãn Hữu lấy áo mão của mình liệm di cốt quốc mẫu và 

Nguyên tử, vua Lê, Hoàng phi, cùng các người nha vệ theo 

vua Lê lưu vong lớn nhỏ cọng 18 cỗ quan tài . 

    Vua Thanh truyền lệnh phải làm tiêu chí các di hài vua Lê 

cùng các người bầy tôi. 

     Lấy di cốt vua Lê và các nha vệ xong, người ta chia ra ba 

toán khởi hành, được tiện có quan châu, quan phủ hộ tống. 

 [ Vợ con những người theo hầu hạ Vua Lê làm toán thượng 

khởi - khởi hành đi trước,  Những người đưa di hài Vua Lê 

và các nha vệ làm toán trung khởi - khởi hành đi giữa . Còn 

các người bị lưu lạc còn sống sót làm toán hạ khởi - khởi 

hành đi sau ]. 

   Tháng 7, Doãn Hữu cùng các toán người kể trên về đến 

cửa Nam Quan, rồi  vào trấn Lạng sơn. Doãn Hữu đặt Hương 

án cúng lễ vua Lê ở ngoài thành. Quan Hiệp trấn Lạng sơn là 

Nguyễn Duy Thản [ người làng Hương La, đổ Tiến sĩ ] cùng 

các cựu thần nhà Lê và các Phiên-tù đều tới khóc trước linh 

cữu vua Lê. 

   Ngày 26 , Doãn Hữu về thành Thăng Long trước. Khi đến 

yết kiến Quận Công Nguyễn Văn Thành, Doãn Hữu cứ quay 

chân mãi mà không chịu bái, lại còn nói: Tôi chưa được bái 

Vương Thượng, nên chẳng dám bái Tôn công, nhân cất mão 

xin chịu tội. 

   Quận Công Nguyễn Văn Thành vẫy tay và nói: “Xin mời 

ngồi” , rồi cho Doãn Hữu uống trà. 

   Doãn Hữu cảm tạ Nguyễn Văn Thành và nói: “Nước mất, 

không biết lo lắng giữ nưóc, tôi là tội nhân của Tôn Công 

vậy. Nay tôi được trông thấy Tôn Công, khiến mồ hôi tôi 

chảy ra ướt dầm cả áo. Nhưng di hài cố quân chưa được tấc 

đất yên táng, xin Tôn Công tán thành cho…”    

   Quận Công Nguyễn Văn Thành nói:”Có lo chi việc ấy, 

Đức Vương Thượng trông nhà  ngươi như khát  Ngài hằng 

nói khi nào ông về nước, nên sớm đến để Ngài được thấy. 
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Hãy đợi 21 ngày, chúng ta lo xong việc tang đức Cố quân, 

tôi sẽ bảo đảm giúp ông..” 

   Doãn Hữu lưu lại ba ngà , các quan văn võ mới và cũ thay 

đổi nhau xin gặp Doãn Hữu. 

   Doãn Hữu cáo từ, để ra yết kiến Tán Lý Đặng Trần 

Thường. Vưà trông thấy Doãn Hữu, lập tức Thường gọi Hữu 

là Khổng Minh. Hữu từ tạ. Thường lại đổi gọi Hữu là Tử 

Phòng.…Nhân đó, Hữu cáo từ ra về. 

   Ngày 12 tháng 8, Doãn Hữu lại tới kinh thành Thăng Long. 

bẩm với Quận công Nguyễn Văn Thành xin vào kinh đô đệ 

tấu văn lên đức Thế Tổ và xin cho đem di hài vua Lê về yên 

táng ở địa phận làng Bố -vệ. 

   Ngày 24 tháng 8, Quận công Nguyễn Văn Thành cho xuất 

phát một số lính ở Bắc thành cùng với đinh phu các huyện 

tới trấn Lạng sơn rước tang vua Lê về kinh thành Thăng 

Long. Quận Công cho đặt bàn thờ tại nhà Diên Tự công, các 

quan cựu thần nhà Lê và trăm quan văn võ đều bận aó trắng 

tới kính điếu vua Lê; còn các tang của các nha vệ trở xuống 

đều do thân quyến nhận lãnh tiêu chí về yên táng. 

   Bà Hậu Tỳ-bà từ chùa Lữ vào Thăng Long  tế lễ vua Lê, 

 bà cùng với Doãn Hữu khóc, rồi hỏi Doãn Hữu về kế thân 

thế của bà. 

   Doãn Hữu nói:” Xuống dưới đất gặp được đức Tiên quân, 

ấy là thượng kế. Trở về chốn lăng tẩm vua Lê, để phụng thờ 

hương khói, đó là kế thứ hai “ . 

   Bà Hậu bèn uống thuốc độc tự tử. Lúc bấy giờ bà được 40 

tuổi. Thân thế bà Hoàng phi Nguyễn Thi Kim. Ngày binh 

biến tại Thăng Long, bà chạy theo vua không kịp, cầu phao 

sang sông đã bị đứ , bà phải chạy về quê ẩn trốn. Quân Tây 

sơn tìm bắt mãi không được. Bà ngưới làng Tỳ Bà, huyện 

Hương Tài, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh, em gái của 

Phương Thái Hầu. Bà có gồm đủ công, ngôn, dung, hạnh . 

Năm 17 tuổi, bà được kén chọn vào cung, kết hôn cùng 

Hoàng Thái tôn Lê Duy Kỳ, cháu vua Lê Hiển Tông. Năm 

Đinh Vị [1787], Hoàng Thái tôn Lê Duy Kỳ được sách lập 

lên ngôi, tức vua Lê Chiêu Thống. Nhờ vậy, bà được kính 
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gọi là Lê Hậu, và cũng để phân biệt rõ, bà cũng được gọi là 

Hậu Tỳ Bà. 

 Hoàng Thượng truyền chiếu văn ban tặng Tỳ - bà Hậu bốn 

chữ “ Thủ Trinh Giữ Tiết” 

   Ngày 28 tháng 10, Quận công Nguyễn Văn Thành kính 

đưa tang lễ vua Lê đến làng Bố-vệ [tại phía Nam, đầu tỉnh 

thành Thanh Hoá]. Quan Hiệp trấn tỉnh Thanh Hoá vâng 

lệnh triều đình cung hành các lễ nghi cải táng di hài vua Lê. 

Nhân đó, người ta đưa tang Tỳ-bà hậu phụ táng, nghĩa là yên 

táng Tỳ-bà hậu gần bên lăng vua Lê. Còn thần chủ Tỳ-bà hậu 

thì được đặt ở nhà Tả vu tại miếu vua Lê. Người ta lại vì bà 

Hậu mà xây dựng Các-bi tại bản quán của Hậu, nhà nước cấp 

hai sái phu là hai đinh phu phụ tráchviệc quét dọn ngôi nhà 

ấy. 

   Doãn Hữu từ trấn Thanh Hóa trở về kinh thành Thăng 

Long bái tạ Quận công Nguyễn Văn Thành, nhân đó, xin từ 

biệt Quận công trở về nhà, ba ngày không ăn. Rồi Doãn Hữu 

về trú tại ngôi chùa Đại-đồng làm Tăng đồ. 

                                                                   Huỳnh Quang Thế 

Tham khảo: 

*Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 

*Đại Việt Sử Ký Tục Biên 

*Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim 

*Quốc Sử Dị Biên - Phan Thúc Trực 

*Vài tài liệu mới lạ về những cuộc bắc tiến của Nguyễn Huệ 

       -Đặng Phương Nghi dịch 

*Việt Thanh chiến sử - Hoàng Xuân Hản dịch 

*Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Ngô Gia Văn Phái 
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                        LƯU NGUYỄN TỪ THỨC 
                                              Là bút hiệu 

                                          * Tên khai sinh:  

                                          Nguyễn Minh Triết 
                                            

 

*Cựu Phó Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 

Vùng Nam Hoa Kỳ (2014-2017) 

*Cựu Chủ tịch Hội CSV/Quốc Gia Hành Chánh Texas-USA 

 Tốt nghiệp: Cử nhân Luật Khoa  / Cao Học Hành Chánh 

(Saigon) / MPA-Hoa Kỳ- Tiến sĩ Điện toán Ứng dụng - Hoa 

Kỳ,- và Trường Bộ Binh Thủ Đức (khóa 9/68) – Việt Nam 

*Tác phẩm: 

- CD Thơ Giọt tình buồn 

-CD Thơ Phiên khúc trầm 

- CD Thơ viết chung Những giọt sương rớt muộn   

- Tuyển tập Văn Thơ Quốc Gia Hành Chánh (1985) 

-Tuyển tập Thơ Những giọt sương rớtt muộn (2000) 

  

-Tuyển tập thơ Giao mùa (2003) 

-Tuyển tập thơ Hòa vàng (2003) 

-Tuyển tập thơ Phố ảo tình chân (2005) 

 

* Cộng tác thường xuyên với các tập san:  

 Văn Hóa Việt Nam, Chủ Để, Đồng Tâm, Hoài Bảo   

Đồng Nai-Cửu Long, Trầm Hương, Tin Văn (Tập san của 

Văn Bút Nam Hoa Kỳ)..  

  

 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 108 
 

 

 
Lưu Nguyễn Từ Thức 
NHỮNG BÀI THƠ CHO SÀIGÒN 
 

CHÀO NỖI NHỚ 

 

Cửa phi cơ mở toang nỗi nhớ 

Đưa tôi về lại chốn thân thương 

Trời quê hương nắng vàng rực rỡ 

 

Đường quanh co dập dìu xe cộ 

Tiếng còi xe mừng đón tôi về 

Nắng trưa hè quanh tôi nhảy múa  

Lòng tôi nghe ấm áp tình quê. 

 

Chào Sàigòn và chào nỗi nhớ 

Chào người em đợi xe bên đường 

Em có biết hồn tôi rộn rã 

Được nhìn lại bầu trời yêu thương. 
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Muốn tung rải nhớ thương chất chứa 

Khắp nẻo đường tôi đã đi qua 

Muốn ôm cả Sàigòn yêu dấu 

Có ai người hiểu thấu lòng ta?    

 

Đêm quán trọ nhìn qua cửa sổ 

Trời Sàigòn lấp lánh đèn màu 

Hình bóng cũ ngập tràn tim nhỏ 

Những người xưa giờ ở nơi đâu? 

 

Tiếng hát ai nhẹ đưa trong gió 

Hồn già nua nặng chĩu niềm riêng 

Sàigòn xưa chìm vào quên lãng  

Cười chưa bưa đã nhuốm muộn phiền. 

 

Chào Sàigòn ngày vui tái hợp  

Rượu chưa say mà trăng đã tàn 

Giờ hội ngộ sao mà quá ngắn 

Nụ cười vui xếp vào hành trang. 

 

Thành phố xưa một lần gặp lại 

Vui rộn ràng lẫn buồn chứa chan 

Ngày tháng cũ ân tình chất ngất 

Chào Sàigòn nỗi buồn riêng mang.       

 

Lưu Nguyễn Từ Thức 
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THOÁNG SÀIGÒN 
 

Sàigòn chốn xưa thời hoa mộng 

Tiếng mưa rơi khơi dậy trời mơ 

Thoáng Sàigòn chan chứa vần thơ 

Trời quá khứ tràn đầy tâm tưởng. 

 

Thoáng Sàigòn cơn mưa bất chợt 

Quán cà phê cùng nhìn mưa rơi  

Kỷ niệm xưa trăm ngàn mảnh nhớ 

Thoáng mơ màng ánh mắt môi cười. 

 

Thoáng Sàigòn những đêm thao thức 

Bên đèn khuya ghép vần thơ buồn 

Nhớ gốc phố chờ ai tan học 

Ngẩn ngơ nhìn vóc dáng yêu thương.  

 

Thoáng Sàigòn những chiều hanh nắng 

Con đường tình lượn cánh hoa mơ 

Giờ trời xanh có còn mây trắng 

Chuyện tình xưa còn ai trông chờ? 

 

Thoáng Sàigòn sân trường đại học 

Nụ hôn đầu tha thiết trao nhau 

Giờ trường xưa tuờng cao cản lối 

Chôn vùi theo một mối tình sầu. 

    

Thoáng Sàigòn tháng ngày lưu lạc 

Luôn nhớ về khung trời quê hương 

Thoáng Sàigòn trầm tư khắc khoải 

Biển nhớ sông thương chảy về nguồn. 

 

           

Lưu Nguyễn Từ Thức 
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YÊN SƠN 
 

Tên thật: Trương Nguyên Thuận;  

Tuổi Song Ngư;  

Quê Quảng Ngãi;  

Cư ngụ Kingwood, TX, USA. 

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh và 

Computer Engineer. 

Xuất hiện trên văn đàn từ năm 1965 đến nay. 

Cựu Tổng Thư Ký Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ 

 trực thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, từ 2000-2004.  

Cựu Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Trung Ương Văn Bút 

Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2008-2011 

Nguyên Ứng Cử Viên Chủ Tịch VBVNHN, nhiệm kỳ 2011-

2014 

Cựu Chủ tịch Ủy Ban Định Chế VBVNHN (2011-2015)    

Tác phẩm đã xuất bản riêng: Quê Hương và Tuổi Trẻ, 

Saigon 1975; Cho Quê Hương - Tôi - và Tình Yêu, San Jose, 

CA 1998; Một Đời Tưởng Tiếc, Houston 2002. 

Tác phẩm viết chung: Những Giọt Sương Rớt Muộn, Lối Cũ 

Vẫn Trong Tim, Giao Duyên, 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại, 

Văn Học Thời Nay. 

Cộng tác thường xuyên trong: Tin Văn,Trần Hương, Cụm 

Hoa Tình Yêu, Văn Học Thời Nay, Văn Hóa Việt Nam, Đặc 

San VBVNHN, và rất nhiều Diễn Đàn Thi Ca Việt Ngữ trên 

hệ thống Internet Toàn Cầu. 

 

Trang Nhà cá nhân :         http://thovanyenson.com 
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CHIẾC LÁ 
1* 

Nhìn con nước chảy vô tình 

Chợt nghe tiếng gọi tử sinh chạnh lòng 

Hết rồi chín đợi mười trông 

Cầm như chiếc lá giữa dòng trầm luân 

Chiều nay lòng bỗng bâng khuâng 

Các vàng xa khuất, mấy tầng mây che 

Lung linh ngàn giọt nắng hè 

Bên bờ suối cạn tiếng ve não lòng… 

2* 

Sen vàng nở giữa bùn nhơ 

Hương thơm thoang thoảng bên bờ phù vân 

Nhớ xưa xe ngựa ân cần 

Chiều rơi bóng nhạn mờ dần thức mây 

Đong đưa với tháng cùng ngày 

Nhìn thu vàng lá, nhìn cây trụi cành 

Vô thường một đoá lênh đênh 

Hỏi chi chiếc lá đầu ghềnh…về đâu… 

  

THỜI GIAN GÕ NHỊP 
 

Thăng trầm với tháng ngày qua 

Bao nhiêu trăng khuyết trăng tà còn đây 

Ráng chiều vàng vọt chân mây 

Mờ xa cánh nhạn gọi ngày dửng dưng 

Chung quanh trước mặt sau lưng 

Màu thu đã úa trên từng bước đi 

Quay lưng ngó lại xuân thì 

Chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu buồn 

Trăng vàng pha đục màu sương 

Râm ran dế gọi canh trường dài thêm 

Lẻ loi một bóng bên thềm 

Khói xanh quyện với bóng đêm… ngậm ngùi 

                                         Yên sơn /Cuối tháng 7/2017 
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TÔI ĐÃ NGHE THẤY GÌ 
 

Có người đã hỏi tôi 

Với nụ cười rất nhẹ 

Với giọng buồn thỏ thẻ 

Ánh mắt ngời lung linh 

Tôi đã nghe thấy gì 

Giữa cuộc đời biển động 

Giữa bao nhiêu hoài vọng 

Và cuộc tình trái ngang 

Có thể tôi đã nghe 

Âm vang một tiếng nói 

Thời gian tựa mây khói 

Đong đếm chỉ hoài công 

Có thể tôi đã nghe 

Tiếng lòng ai nức nở 

Nhưng người ơi ơn nợ 

Chỉ là dấu chim bay 

Có thể tôi đã nghe 

Các vàng xưa còn đó 

Lá thu vàng xanh đỏ 

Rụng rơi ngoài song thưa 

Người ơi tôi đã nghe 

Tiếng đời luôn khua động 

Giữa trời cao đất rộng 

Và muôn trùng biển xa 

Người ơi tôi đã nghe 

Cuối con đường rợp bóng 

Chỉ toàn là ảo vọng 

Chỉ còn là hư vô 

Có lẽ người và tôi 

Như hai con đường sắt 

Dù thẳng hay cong ngoặt 

Vẫn luôn nằm song song 

                                         Yên sơn/ Thu vọng 
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TỪ GIỌNG HÁT EM* 
 

Em về rồi còn dư âm tiếng hát 

Gợi nỗi buồn tiếc nuối một chia xa 

Mắt long lanh từng ý nhạc lời ca 

Như nhắn gửi cho hồn anh say khướt 

 

Em về rồi anh vui buồn bất chợt 

Lòng xôn xao tìm kiếm vật không tên 

Cứ mơ màng như thấy bóng dáng em 

Với ánh mắt và làn môi rung mở 

 

“Anh mong ước thành mây nương làn gió 

Đến bên em dù ở cõi mơ hồ”** 

Anh ôm đàn tiếp tục dệt tiếng tơ 

Cho em chuốt lời ca thêm trìu mến 

 

Anh vẫn chơi vơi như thuyền không bến 

Giọng hát liêu trai đã nhập vào hồn 

Lời ca mơn man, tiếng nhạc dập dồn 

Tim mệt lã, đắm chìm trong nhung nhớ 

 

Gió thoảng qua mành nghe như hơi thở 

Ngó ra vườn chỉ thấy bóng trăng suông 

Em ra về để lại nỗi vấn vương 

Cho đêm vắng lạnh tràn lên chăn chiếu 

 

                                    Yên Sơn  Giữa tháng Tư 2014 

  

(*) Tựa một bài hát của Ngô Thụy Miên 

(**) Lời bài ca “Dư Âm” của Nguyễn Văn Tý. 
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TRẦN KHẢI THANH THỦY 
   
 sinh  26-11-1960 tại Hà Nội                                                                            

Năm 1982 Tốt nghiệp Đại Học   

                       Sư Phạm Hà Nội 

Từ năm 1986 là giáo viên  

                          tại tỉnh Hà Tây. 

                                     Từ 1993  bỏ nghề dạy học  

                             về Hà Nội sinh hoạt báo chí.    

Năm 1999 bà bị buộc thôi việc, bắt đầu viết tự do. 

Ngày 2-9-2006  bị bắt vì chuyển tài liệu ra nước ngoài.  

Tháng 2 năm 2007 tổ chức Human Rights Watch tặng Giải 

Hellmann/Hammett .      

Ngày 21- 4- 2007 bị CA/TP. Hà Nội bắt khẩn cấp vì tội 

"tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN"  

Ngày 5/2/2010 bị Cộng sản xử 3 năm rưỡi tù vì tội cố ý gây 

thương tích.  

Sau 21 tháng tù, giữa năm 2011, nhờ Mỹ can thiệp, được thả 

và được đưa sang định cư ở Mỹ.       

 

Tác phẩm: Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy viết dưới nhiều 

bút hiệu khác nhau tùy theo giai đoạn. Trong nước đã phát 

hành rất nhiều tác phẩm  ở (link wikipedia) 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Kh%E1%BA%A3i

_Thanh_Th%E1%BB%A7y#Ti.E1.BB.83u_s.E1.BB.AD) 

 

Hai sáng tác mới nhất tại Hoa Kỳ là: “Chết ngoài kế hoạch”  

và “Trông chết cười ngặt nghẽo”
 
 (Ra mắt dưới sự bảo trợ 

của Văn Bút Nam Hoa Kỳ). Văn Hữu Trần Khải Thanh Thủy 

Khi còn ở trong nước là Hội viên kết nghĩa nay là Hội Viên 

sinh hoạt với VBNHK. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/26_th%C3%A1ng_11
https://vi.wikipedia.org/wiki/1960
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_S%C6%B0_ph%E1%BA%A1m_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_S%C6%B0_ph%E1%BA%A1m_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/1993
https://vi.wikipedia.org/wiki/1999
https://vi.wikipedia.org/wiki/2_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/2006
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Theo_d%C3%B5i_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_Hellman/Hammett
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_Hellman/Hammett
https://vi.wikipedia.org/wiki/21_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/2007
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
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VĂN HỌC VIỆT NAM  

DƯỚI ÁCH CAI TRỊ CỦA ĐẢNG  

CỘNG SẢN* 

                            Trần Khải Thanh Thủy 
… Trong 30 thứ tang mà đảng cộng sản dành cho dân 

tộc Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 (từ vượt biển, 

ép dân đi kinh tế mới, đổi tiền, đánh tư sản mại bản, xua 

người dân vào cái đũng chật hẹp của nền kinh tế xã hội chủ 

nghĩa “bao nhiều, cấp ít” v.v…) thì văn học cũng bị bức tử 

không thương tiếc, trở thành niềm thương, nỗi nhớ, sự đau 

đớn, xót xa cho những người hiểu biết, có lương tri thời đại, 

đặc biệt là có lương tâm văn học. 

Nếu coi xã hội Việt Nam là một máy vi tính khổng 

lồ, gồm hai phần chính là “ổ cứng” và “ổ mềm”, thì phần “ổ 

cứng” bao gồm sông hồ, rừng núi, biển đảo, tài sản, tài 

nguyên thiên nhiên v.v… còn “ổ mềm” chính là nền văn hóa 

của xã hội Việt Nam hiện tại. 

Trong chiến tranh, bàn tay các đồng chí nhuốm máu 

đồng bào mình theo khẩu hiệu nằm lòng, sặc tanh mùi máu: 

“Cơm xào thịt giặc mới ngon. Canh chan máu thù thì lòng 

mới cam” nên trong thời bình, bàn tay các đồng chí tiếp tục 

tàn sát đồng bào mình qua các công cuộc, cướp bóc, bắt bớ, 

bán chác v.v… Bán từ kho vũ khí Long Bình đến thềm lục 

địa, cùng bao nhiêu tài sản thiên nhiên của đất nước. Từ đất 

hiếm (chứa nhiều kim loại quý) cho Nhật Bản, dầu thô cho 

Nga, rừng đầu nguồn, Bô xit Tây nguyên, vỉa than lớn nhỏ 

cho Tàu, bãi biển cho Hồng Kông, nhà máy, cơ xưởng cho 

Đài Loan, Hàn Quốc v.v… Chưa kể bao nhiêu người nằm 

vật vờ trên sóng nước, trên con đường vượt biển. Bao nhiêu 

sĩ quan Cộng Hòa chỉ còn là những nắm xương di động trên 

mặt đất  hoặc xương khô trong mả. Nhiều gia đình bằn bặt 
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tin cha, anh, chồng, khi tìm vào  trại thăm nuôi, chỉ còn một 

cách  duy nhất là thuê người đào trộm mộ đem nắm xương 

khô cô quạnh về lại quê nhà. Nghĩa là từ “cải tạo” thành cải 

táng, cải mả (Người chịu đựng được 3 tháng, người 1 năm, 

người 20 năm )... Hàng triệu người đã chết trong các trại tập 

trung trá hình, vì không chịu nổi sự bạo hành  tàn tệ của  bè 

lũ cán bộ, sự khắc nghiệt của thời tiết nơi rừng sâu nước độc. 

Chính vì thế, dưới sự cai trị nham hiểm bậc thầy của đảng 

cộng sản, tất cả những gì thuộc về “ổ cứng” đều bị trầy vi 

xước vẩy, móp méo, biến dạng, thể hiện  rõ nét qua những 

điều chúng ta đã và đang  nhìn thấy ở Việt Nam trong vòng 

40 năm qua. 

Bởi văn hóa là “phần mềm” trong cơ thể xã hội, nên 

cũng như “phần cứng” trong chiếc vi tính khổng lồ gồm 90 

triệu người (tạm coi là 90 triệu linh kiện), văn hóa cũng bị 

bầm dập,  bóp nát. Giữa thời hội nhập toàn cầu đầu năm 

2015, Hà Nội từ một thành phố 4000 năm văn hiến trở thành 

thành phố vô văn hóa. Cụ thể văn hóa giao tiếp không, văn 

hóa giao thông không, văn hóa xã hội lại càng không, bởi 

trên môi người dân Hà Nội nào, từ thằng bé 5 tuổi đến các 

ông già, bà cả 60, 70 cũng tươi roi rói tiếng chửi, câu thề, nói 

lóng, nói trại. Giao thông hỗn độn chưa từng thấy, tất cả tràn 

ra đường, tranh cướp nhau từng cen-ti-mét đất, hễ người này 

sơ ý chạm vào xe người kia là có tiếng  chửi: - “Đ.m. mày, 

thích  rúc vào đít ông à?”. Còn nếu là phụ nữ thì tiếng chửi 

nanh nọc hơn: -“Thằng mặt...” Ngay sau đó là một đám chen 

lấn xô đẩy, người ta sẵn sàng quẳng xe xuống lề đường để 

xông vào cô gái kia, làm một việc vô cùng vô văn hóa là tụt 

bằng được quần cô ta để chứng minh những lời cô vừa nói 

xem mặt của người bị chửi, có giống “mặt dưới” của cô ta 

không? 

Còn Sài Gòn, từ Hòn ngọc Viễn đông trong thời Việt 

Nam Cộng Hòa trở thành điểm đen, đất dữ trong thời cộng 

sản, không những với người dân trong quốc nội còn là nỗi 
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ám ảnh kinh hoàng của Việt Kiều và du khách nước ngoài 

với  tỷ lệ tội phạm  tăng vọt chưa từng thấy. Những hình ảnh 

mà 40 năm trước người dân Sài Gòn chưa từng phải chứng 

kiến thì hiện tại nhan nhản trên đường phố. Nhiều cặp vợ 

chồng du khách, mặt nhợt nhạt, miệng méo xệch, ngực đeo 

tấm biển: -“Tôi là người nước ngoài, bị kẻ cắp lấy toàn bộ tài 

sản, vật dụng, tiền bạc, giấy tờ... Xin chỉ đường cho tôi tới 

đại sứ quán  của  nước tôi để xin cấp lại visa và ứng tạm ít 

tiền về nước”. Nhiều cháu bé buổi sáng còn chào ba mẹ đi 

học, mắt long lanh, miệng mỉm cười mà đêm về đã thành cái 

xác không hồn vì bị ăn cắp nội tạng từ tim, gan, thận v.v… 

Vì thời gian có hạn xin nói về nền văn học Miền Bắc 

sau 70 năm  cai trị của Đảng Cộng Sản VN, bởi ai cũng biết, 

văn học là một phần quan trọng trong “ổ mềm” văn hóa nước 

nhà. 

Ngay từ 1945 sau khi cướp được chính quyền từ tay 

nhân dân, đảng cộng sản đã coi Văn Nghệ  như một thứ công 

cụ chính trị để mị dân, trấn áp người tài để bóp nghẹt tự do 

ngôn luận. Chính vì vectơ chuyển động của đảng cộng sản về 

phía cái ác, cái xấu và cái dốt, nên bốn tiêu chuẩn đặc trưng 

của lãnh đạo cộng sản Việt Nam là: Nhất dốt, nhì tham, tam 

ngông, tứ độc. Tất cả các nhà văn nếu không chịu tuân theo 

các tiêu chuẩn này thì dù tác phẩm có hay đến mấy cũng bị 

bóp nghẹt từ trong trứng. 

Nhà văn, nghệ sĩ, thay vì sinh ra để phụng sự chân, 

thiện, mỹ, để nói thật, tạo động lực cho xã hội phát triển, 

cũng là tạo ra cho xã hội loài  người những di sản đẹp thì 

đảng bắt họ còng lưng, quỳ gối, uốn ba tấc lưỡi để nói những 

điều dối trá, triệt tiêu chân lý, đến mức người dân phải sửa 

thơ Phùng quán từ 60 năm trước để đau đớn thốt lên: “Đem 

bục công an đặt giữa trái tim người. Tình cảm ngược xuôi 

theo luật côn đồ đảng, bác” 

Vụ án Nhân văn Giai phẩm năm 1957 thực sự là một 

cuộc cải cách  chữ nghĩa long trời lở đất. Thay vì các bần cố 
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nông lên đấu tố địa chủ trong cải cách ruộng đất rồi bắn chết 

họ, thì cuộc cải cách chữ nghĩa còn để lại di họa hàng trăm 

năm. 

Nhà thơ Lê Đạt phải lao động cải tạo một ngày 2 khối 

đất, làm từ 6 giờ sáng đến hai giờ đêm, cả tháng trời không 

một giọt nước tắm, người hôi hám như súc vật, chưa kể còn 

bị cấm cầm bút 30 năm. Nhà văn Nguyễn Hữu Đang bị biệt 

giam 25 năm ở cổng trời Hà Giang, không hề biết tới cuộc 

kháng chiến toàn diện, toàn dân do đảng cộng sản phát  động 

trong vòng 21 năm. Ra khỏi tù chỉ được lĩnh 8 kg gạo mỗi 

tháng, không nhà cửa, không thực phẩm, không lương, phải 

ở nhờ trong chái bếp lợp rạ của khu tập thể giáo viên, đặt 

một cái vại để xin nước vo gạo của cả khu, gạn lấy nước đặc 

dưới đáy để quấy với nắm gạo thành cháo loãng thay cơm, 

phải bắt cóc, ngóe, rắn thay thực phẩm. Khi nào chết cố bò ra 

vũng đất nông cạnh bụi tre thay mộ. 

Khi bóng ma cộng sản gõ vào ngôi nhà nào thì điêu 

linh mở ra ở đó, đặc biệt gõ vào cánh cửa của ngôi đền văn 

học thì điêu linh biết bao nhiêu mà kể xiết. Sau 1975, hết 

chiến tranh, văn học vẫn không được quyền sống cho riêng 

mình mà vẫn phải gồng mình lên làm nhiệm vụ theo cây gậy 

chỉ huy của Đảng: “Bắt câm mồm phải câm mồm, nếu kêu ca 

sẽ lìa hồn, văng thây”. Một cây bút nghiệp dư tại hội văn học 

nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, một hôm làm bài thơ tả cảnh nhà 

sàn của đồng bào dân tộc, tất cả đều chỉn chu, mạch lạc, rõ 

ràng, chỉ câu kết của bài thơ: “Có hay đâu giá lạnh dưới chân 

sàn” lập tức bị coi là ám chỉ, động chạm đến ngôi nhà sàn 

của lãnh tụ tôn quý, thiêng liêng. Xúc phạm tới tình cảm cao 

đẹp của bác Hồ kính yêu với đồng bào dân tộc. Lập tức bị 

đuổi việc, đuổi khỏi hội nhà văn Hòa Bình, cắt hộ khẩu lên 

vùng kinh tế mới và chết mất xác nới rừng thiêng nước độc, 

vì thung thổ khí hậu qúa khắc nghiệt, chưa kể mảnh bom, 

mảnh đạn, không hộ khẩu, điện đường , trường học, trạm y 

tế, nước sạch v.v… 
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Với số đông nhà văn ngoan ngoãn dễ bảo còn lại, 

đảng dùng giải thưởng còm cõi nhuốm màu chính trị, bè phái 

để mua lương tâm họ, bắt họ phải quên đi chính nghĩa rạng 

ngời của ông bà tiên tổ truyền lại từ bao đời. 

ẫn không được cấp thẻ. 

Nếu viết về nỗi niềm củi lửa, cháo rau trong thời 

bình, cấm nhắc đến sự thiếu thốn của thời hậu chiến. Dù cả 

xã hội “run trong từng cọng rau”, lương cán bộ chỉ đủ sống 

mười ngày. Cô giáo sáng vào trường bán cháo phổi, tối vào 

nhà hàng rẻ tiền bán thân, kiếm sốngbằng sự sa đọa, suy đồi 

của lũ khách ăn đêm. Thầy giáo một buổi  dạy, hai buổi  đạp 

xích lô kiếm cơm v.v… Chuyện vỉa hè phải để lại vỉa hè, 

cấm được ngứa bút đưa lên mặt báo mà mang tội “bôi bác xã 

hội”, “không tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt 

đối sáng suốt,  uy tín của đảng”. 

Nhà văn đứng về phía nước mắt, vạt áo của  nhà văn 

đong đầy  nỗi khổ của dân nước trong thời hậu chiến. Từ chỗ 

“ra ngõ gặp anh hùng” thành “ra ngõ gặp ăn mày” vì “người 

người ra trận, nhà nhà ra trận”. “Thóc không thiếu một cân, 

quân không thiếu một người”. Một tỉnh nhỏ như Thanh Hóa, 

Thái Bình vẻn vẹn 1,5 triệu dân mà có 4 vạn 6 bộ đội và 

thanh niên xung phong. Từ “kho cung cấp người trong chiến 

tranh” thành nghĩa trang liệt sĩ khổng lồ trong thời bình. Nếu 

may mắn không bị “Tổ Quốc cắt cơm, gia đình vắng vẻ”, thì 

cũng trở thành “Tổ quốc quên  công gia đình  đói khổ”... Thế 

mà phải im miệng, bẻ cong ngòi bút, coi nỗi khổ của dân, 

của mình là vùng cấm của đảng không được động đến vì 

“nhạy cảm”. Từ nhạy cảm đến vô cảm chỉ cách  

một bước chân, từ vô cảm đến tội ác, khoảng cách  

còn ngắn  hơn nữa, nên chúng  ta hiểu vì sao sau 40 năm cầm 

quyền trên phạm vi cả nước, Nhờ “sự hy sinh to béo” 

của  đảng, nước ta lại có nhiều tội phạm đến thế? Ở Na Uy  

trung bình 100 nghìn người dân mới có 6 tội phạm, ở Hà 

Lan, nhiều nhà tù bỏ trống, còn ở Việt Nam đã xây tới 900 
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nhà tù lớn nhỏ (theo quy định 31 CP của chính phủ do 

thủtướng Võ Văn Kiệt ký): “Mỗi quận, huyện được phép xây 

mới một nhà tù”. Vậy mà hiện tại vẫn thiếu chỗ ở cho 26 

nghìn tội phạm hình sự.  Xã hội suy đồi, tha hóa, khiến nhà 

văn Ma Văn Kháng - một cây “đại bút” của nền văn học xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam phải đau đớn thốt lên trong tác phẩm 

“Mùa lá rụng trong vườn” từ 1989: “Xã hội  loạn lạc đến 

mức mỗi gia đình phải có trách  nhiệm  đóng góp cho xã hội 

từ một đến hai đứa con...hư hỏng”. Nhà nào càng 

đông nhân khẩu, mức đóng góp càng lớn, thậm chí có nhà 

7,8 người bị bắt cả chùm luôn vì người buôn ma túy, người 

hút hít, người lừa đảo, trộm cắp, cờ gian bạc lận hay đâm 

chém, giết người v.v… 

Một xã hội không có sự phản biện là một xã hội chết, 

xã hội Việt Nam trong suốt 70 năm trị vì của đảng cộng sản 

thực sự đã chết lâm sang, vì làm người mà không được cất 

lên tiếng nói trung thực của mình, không được làm những 

việc mình muốn, ngược lại phải “sống, chiến đấu, lao động 

và học tập theo gương con đầu đàn vĩ đại”. Nhà văn cũng 

vậy, đẻ ra tác phẩm không theo đúng cách thức của Ban Tư 

Tưởng Văn Hóa Trung Ương thì lập tức tác phẩm ấy sẽ bị 

đập chết bằng cách cấm đoán, thu giấy phép, cấm xuất bản, 

cấm đăng ký bản quyền v.v… Nếu trước đó đã trót “thai 

nghén”, không muốn đứa con tinh thần của mình rơi vào “lề 

trái”, “vùng nhạy cảm” hoặc “phản động”  phải lập tức... nạo 

thai ngay lập tức 

Lẽ ra theo đúng quy luật của sự sáng tạo: Tác phẩm  

rời  nhà văn như con thuyền rời bến, tìm về bờ bến xanh 

trong và neo đậu vào bến bờ tâm cảm của  người đọc,  thì tác 

phẩm lại rơi vào vũng ao tù, nước đọng là các nhà xuất bản, 

cục xuất bản, Ban văn hóa tư tưởng Trung Ương, phòng 

PC25 (chuyên phụ trách về văn hóa phản động) hoặc PC 35 

(cục phản gián) của bộ công an,  bị các lưỡi dao kiểm duyệt 

của các biên tập viên, giám đốc, trưởng ban, trưởng phòng 
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thẳng thừng cắt xén, trở thành nhợt nhạt, vô hồn không sức 

sống. 

Bình thường ở các nước dân chủ tự do, nhà văn bình 

đẳng với Chúa trong việc sáng lập ngôn ngữ, thì ở Việt Nam, 

nhà văn buộc phải trở thành những “con chiên ngoan đạo” 

của cả bầy đàn lãnh đạo vô học dốt nát. Vì thế thay vì sinh ra 

để bảo vệ và phát  triển văn hóa cũng như văn học theo quy 

định của luật pháp, thì nhà văn bị bịt miệng vì luật rừng, luật 

chết quái gở độc địa, khai tử bao nhiêu đứa con trung thực, 

khỏe mạnh, theo  sự chỉ đạo áp đặt  của  đảng. 

Cả một nền văn học bị bức tử trở thành xanh xao, còi 

cọc, suy dinh dưỡng hoặc chết yểu trong bóng tối ngột ngạt, 

ám khí, ác độc của Đảng Cộng Sản. Ngược lại, chỉ những tác 

phẩm nhảm nhí , thiếu chất lượng , làm tổn hại đến thẩm mỹ 

của công chúng, cũng như làm tầm thường nền văn học nước 

nhà lại được phát triển ào ào như nấm độc sau mưa. 

Một nền văn học chỉ toàn những kẻ vinh thân phì gia, 

vờ vịt, dối trá, tự nguyện tiếp tay ca tụng cái ác, cái xấu cái 

dốt, rồi ăn không nói có, bợ đỡ, xu nịnh thì đó là văn học gì? 

Nếu không phải là sự khốn nạn, nhục nhã. Không ít tác giả 

nữ phải dùng “vốn tự có” của mình để làm ván bắc cầu nhảy 

xa, cùng quan lớn thừa hưởng sự giàu sang phú quý trên máu 

và nước mắt dân tộc. Hầu hết các tác giả nam phải quên  

nghèo khổ, bất công, tham nhũng, nước mắt người già, trẻ 

thơ hay nỗi đau quặn thắt của  cha mẹ khi không có tiền cho 

con đến trường, phải đẩy con ra lề đường kiếm sống. Quên 

luôn cả các vết thương lịch sử đau đớn làm bao  triệu người 

phải chết như “Cưỡng chiếm Miền Nam, đánh bắt các sĩ 

quan Việt Nam Cộng Hòa, bài xích, chèn ép vợ con họ, đẩy 

cả vạn triệu người lên khu kinh tế mới để chiếm nhà cửa 

ruộng vườn cho các quan lớn. Quên cả cuộc vượt biển kinh 

hoàng, làm chấn động  toàn thế giới trong gần 3 thập kỷ từ 

giữa 70 đến 80, 90...” 
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Bao nhiêu  nhà văn sa đà vào việc  mô tả tính  dục rồi 

dùng  phong bì lót tay để sách được nhà xuất bản, hội nhà 

văn tổ chức những đợt tuyên truyền quy mô, rầm rộ để nhận 

về những giải thưởng độc hại còm cõi như “Giải thường Hồ 

Chí Minh”; “Giải văn học về đề tài công an nhân dân” , Giải 

“Quốc phòng  toàn dân” v.v… 

Nói tóm lại, có cả một chủ trương ngầm để dung tục 

hóa văn chương theo đúng vectơ chuyển động của đảng cộng 

sản, bốc thơm ca ngợi cái ác, cái dốt, cái xấu, khiến những 

nhà văn có tài, có lương tâm văn học mất chỗ đứng trong 

lòng độc giả, và văn học cũng tự đánh mất thiên chức của  

mình là  đánh thức lương tri và khai sáng  cho độc giả. Tiếc 

rằng những hành xử tinh vi và tàn độc này đã kéo dài 70 năm 

(với Miền Bắc) và 40 năm (với Miền Nam), biến hàng vạn 

nhà văn, nhà báo thành những kẻ “ăn theo, nói leo” hệt 

những con rối bị giật giây. Bao nhiêu tác phẩm đích thực 

được các tác giả hoài thai trong đau đớn vật vã của tâm hồn, 

tình cảm trí não mình,  bị cắt, xẻo xử trảm từ trong trứng 

nước. Những cuộc “nạo thai”, khai tử diễn ra hàng ngày, 

hàng giờ nơi đất nước mặt trời lặn, trong góc tăm tối cuối 

cùng của Thế Giới, khiến hơn 93 triệu người dân thành một 

biển người dối trá. Dù nói ngược, nói xuôi, nói xưa nói nay, 

hay ám chỉ, vòng vo, cuối cùng cũng phải quay về 

giọng  Đảng... Đó chính là bóng đêm nô lệ của một nền văn 

học nhồi sọ, phục vụ cho các nghị quyết, chính sách dốt nát, 

sai trái của Đảng. Cái xấu, cái ác, cái dốt được lên ngôi, cái 

đạo lý trung thực, công bằng bị bóp chết. Thật không còn gì 

để nói ngoài việc “thành kính phân ưu” với nền văn học 

nước nhà dưới sự cai trị kéo dài của Đảng Cộng Sản…. 

  

Trần Khải Thanh Thủy/Santa Ana  April 18-2015. 

 *Bài phát biểu của Trần Khải Thanh Thủy nhân 

ngày Hội Ngộ Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Toàn Cầu. . 
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                                      LONG ĐIỀN 

               Vương Văn Giàu 
 

 

 

 

-Nguyên Sĩ Quan Tham Mưu Chính Trị 

   Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

-Cựu tù nhân chính trị 

-Hội viên VBNHK 

Hiện định cư tại Florida-Hoa Kỳ. 
 

Tác giả bộ sách  Khảo luận 2 tập  

 “Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975” 

Cộng tác với hầu hết các báo tại Hải Ngoại.  
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ĐÀO HIẾU : PHONG TRÀO CÁNH TẢ  

và VẤN ĐỀ VIỆT NAM 

                                                    Long Điền 

Thưa chuyện cùng Ông Đào Hiếu. 

Nhân đọc bài “Những Lã Bất Vi thời đại mới “và bài 

“Cuộc Cách Mạng bị bỏ quên trong tủ áo”cuả Đào Hiếu  

 

(http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13427&r

b=0401 )  

        Người viết cảm thấy rất thích thú và đồng cảm một nửa. 

Ông Đào Hiếu một người trót đi theo chủ nghĩa Cộng sản 

bây giờ không biết mình phải làm gì trước những tệ hại xã 

hội dưới cái tên đẹp đẻ “Kinh tế thị trường theo định hướng 

Xã Hội Chủ Nghĩa”. 

       Bản thân tôi là một người sinh trưởng tại Miền Nam 

trong thập niên 40 đầy những biến động lịch sử,  với 13 năm 

lính Cộng Hoà, 7 năm tù cải tạo, hiện nay sống gần 20 năm ở 

nước ngoài, tôi xin có vài lời tâm tình dù không hề quen biết  

với ông Đào Hiếu như sau: 

 Bộ mặt thật của vấn đề : Trong bài “Những Lã  Bất Vi  thời 

đại mới” ông Đào Hiếu viết : 

“Trong thời đại ngày nay, thật khó mà nhìn ra bộ mặt thật 

của bất cứ một vấn đề nào vì nó bị giấu kỹ trong nhiều lớp 

vỏ bọc ngụy trang tinh xảo. Nhưng thời đó, chuyện đúng hay 

sai của sự dấn thân rõ ràng quá. Vì kẻ thù đã chường mặt ra 

cùng với bom đạn, máy bay, xe tăng, đại bác...  

Những người có tấm lòng không thể không tìm kiếm một 

chọn lựa.” 

Vâng ông Đào Hiếu nói đúng. Trong lịch sử thế giới chưa có 

nhà lãnh tụ nào, nhà độc tài nào lại nói với toàn dân mình : 

“Tôi sẽ đem chủ thuyết vô thần, ác độc nhất thời đại để cai 

trị đồng bào. Tôi là đệ tử trung thành, tay sai đắc lực cuả 

Cộng sản Quốc Tế, được  chỉ thị về   Việt Nam để gây chiến 

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13427&rb=0401
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13427&rb=0401
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tranh tàn sát dân Việt, để phục vụ cho ý đồ Vô sản Quốc 

Tế!” Họ không dại  gì mà để lộ bản chất nô lệ như thế! Dân 

Việt Nam mình không ngu gì mà theo kẻ nào   làm tay sai 

cho ngoại bang như thế. Thời 1945 cuả Hồ Chí Minh cũng 

vậy và thời cuả Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng ngày 

nay cũng thế. Toàn là những câu nói mị dân đẹp đẻ, có rào 

trước đón sau do những nhà “trí thức lỗi lạc” nặn óc viết ra 

để dụ người dân mà thôi.  Những lời mị dân nầy không phải 

chỉ có dân đen nhầm lẫn, thậm chí có người trí thức 2, 3 

bằng cấp bên Tây vẫn lầm để rồi sau đó đấm ngực kêu trời 

như: Giáo Sư kiêm luật sư Nguyễn Mạnh Tường viết về 

những sai lầm trong Cải cách Ruộng Đất 

 

         Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa theo Mặt trận Giải Phóng 

Miền Nam rồi muốn lui không được ) .  

Có hàng trăm lời nhận xét về đảng Cộng sản Việt Nam của 

những người từng là cán bộ chính trị, trí thức cuả XHCN đã 

viết những sai lầm của mình khi đi theo con đường Cộng sản 

Vô Tưởng: 

http://www.vietbaoonline.com/print.asp?nid=89152  Hồi Ký: 

Tôi Tìm Tự Do (kỳ 21) cuả Nguyễn Hữu Chí  

 “Khi cái gọi là ‘Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam’ 

được cộng sản Hà Nội dựng lên, với những nhà trí thức tên 

tuổi nhưng đầy ảo tưởng về chủ nghĩa cộng sản như Trịnh 

Đình Thảo, Phạm Ngọc Thu, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn 

Hữu Thọ... trong thời gian đầu, người dân Miền Bắc, nhất là 

thế hệ trẻ, đều tưởng rằng người dân ở Miền Nam đã bị đàn 

áp dã man, nên họ phải đứng lên thành lập MTGP. Chỉ 

trong thời gian ngắn, guồng máy tuyên truyền của Hà Nội đã 

thành công trong việc tung hứng, vẽ lên một bức tranh: 

Những người trí thức, khoa bảng Miền Nam đã dám vứt bỏ 

hạnh phúc gia đình, bổng lộc, tiền tài, danh vọng cá nhân, 

để đi theo con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Dĩ 

nhiên, khi guồng máy tuyên truyền của cộng sản Hà Nội đã 

vẽ lên hình ảnh người dân Miền Nam đã biết "hy sinh" như 

vậy, thì guồng máy chiến tranh của cộng sản Hà Nội cũng đã 

http://www.vietbaoonline.com/print.asp?nid=89152
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khôn ngoan đẩy người dân Miền Bắc vào những "hy sinh" 

tương tự cho cuộc chiến tranh "giải phóng Miền Nam". Nếu 

những nhà trí thức khoa bảng, lớn lên ở Miền Nam tự do, chỉ 

vì những mâu thuẫn riêng tư, những hoạt động bè phái nhất 

thời, hay những bất mãn trước sự tự do dân chủ nhưng chưa 

hoàn hảo của chế độ VNCH, để rồi chấp nhận làm công cụ 

cho cộng sản, thì thử hỏi làm sao người dân Miền Bắc, lớn 

lên sau luỹ tre làng, bị cộng sản kìm kẹp, cả đời chỉ nghe một 

đài phát thanh, đọc một tờ báo,... có thể thoát khỏi sự tuyên 

truyền đầu độc của cộng sản?” 

- Ông Đỗ Trung Hiếu, một thành viên tích cực trong Câu Lạc 

Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ thất vọng đưa ra lời nhận 

xét:  

“Té ra cái gì cộng sản chống là cái Đảng làm. Cái gì đảng 

luôn luôn nói đến là cái không có trong thực tế. Đảng cộng 

sản là người họa sĩ đại tài luôn luôn vẽ bánh vẽ cho nhân 

dân ăn để riêng mình ung dung ăn bánh thật.” 

-Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, người đã từng ăn bánh vẽ 

MTGPMN , ông nói: 

“Nhân dân ai cũng thích cái bánh thật chứ chẳng ai thích cái 

bánh vẽ”.  

-Giáo sư Lý Chánh Trung, phó chủ tịch UBMTTQ thành 

phố, phó Trưởng đoàn Quốc Hội TPHCM nói:  

“Trước hết, chúng ta nên dứt khoát trục xuất chủ nghĩa hình 

thức. Không thể dân chủ hóa, nếu không công khai hóa mọi 

sự. Mà không thể công khai hóa nếu không có tự do báo chí 

và tự do ngôn luận.” 

       Có hàng trăm trí thức nhận là mình sai lầm khi cả đời đi 

theo Cộng Sản, xin xem  bài “Những Kẻ Bị Khai Trừ” : 

 

http://baotoquoc.com/baotoquoc/index.php?view=story&sub

jectid=1317&chapter=1 . 

 

Chắc có lẽ Đào Hiếu không bị ghép vào nhóm bị khai trừ, bị 

bêu xấu, bị tù đày nên không mấy đau khổ. Có hàng trăm vụ 

án chính trị từ 1954-1975 những cán bộ đảng viên, trí thức 

http://baotoquoc.com/baotoquoc/index.php?view=story&subjectid=1317&chapter=1
http://baotoquoc.com/baotoquoc/index.php?view=story&subjectid=1317&chapter=1
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nhận thấy đảng đã sai lầm (trong đó chính họ đã chọn con 

đường sai khi theo Chủ Nghĩa Cộng sản!) thì ngay lập tức họ 

bị đảng ghép cho những tội  “Xét lại, chống đảng, phản động 

... thực ra họ vô tội” . Không rỏ ông Đào Hiếu có biết những 

vụ đó, nhân vật đó không? 

Xin đưa ra 1 số những trí thức đã nêu những sai lầm cuả 

đảng CSVN như: 

- Các tướng Đặng Kim Giang, Nguyễn Vinh, Lê Liêm, các 

đại tá Đỗ Đức Kiên, Nguyễn Minh Nghĩa, Nguyễn Hiếu, 

Phan Hoàng, các giáo sư: Bùi Công Trừng, Nguyễn Mạnh 

Tường, Đào Duy Anh, các nhà báo: Hoàng Thế Dũng, 

Nguyễn Kiên Giang, Quang Hân, Mai Luân, Mai Hiển, Định 

Chân, Trần Thư, Khắc Tiếp, Hồng Văn, các văn nghệ sĩ 

Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Phùng Quán, Nguyễn Bính, 

Hữu Loan, Minh Giang, Quang Dũng, Trần Châu, Trần 

Đĩnh, Hà Minh Tuân, Việt Phương, Anh Chính, Sỹ Ngọc, 

Văn Cao, Tử Phác, Đặng Đình Hưng, Trần Lê Văn, Chu 

Ngọc, Trần Tích Linh, vụ trưởng Vũ Đình Huỳnh, các đại tá 

Ngọc Bằng, Cao Nham, Đỗ Trường, Nguyễn Trần Thiết bị 

giữ và vụ án ông Ta Đình Đề. 

       Trong cuốn Án tích cộng sản Việt Nam, tác giả Trần Gia 

Phụng đã đưa ra một danh sách trong “Thông Điệp xanh” mà 

nhiều tên tuổi phù hợp với danh sách của ông Bùi Tín. Xin 

được đưa ra: 

Bùi Công Trừng, Bùi Ngọc Tấn, Dương Bạch Mai, Đào 

Phan tức Đào Huy Dếnh, Đặng Cần, Đặng Đình Cầu, Đặng 

Kim Giang, Đinh Chân, Đỗ Đức Kiên, Đỗ Văn Doãn, Hoàng 

Minh Chính, Hoàng Thế Dũng, Huy Vân, Lê Liêm Lê Minh 

Nghĩa, Lê Trọng Nghĩa, Lê Vinh Quốc, Lưu Động, Mạc Lân, 

Mai Hiến, Mai Lân, Minh Tranh, Nguyễn Cận, Nguyễn Gia 

Lộc, Nguyễn Hồng Sỹ, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Minh 

Cần, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thẩm, Nguyễn 

Văn Vịnh, Phạm Kỳ Vân, Phạm Quang Đức, Phạm Viết, 

Phan Thế Vấn, Phùng Văn Mỹ, Quảng Hân, Trần Châu, Trần 

Đĩnh, Trần Minh Việt, Trần Thư, Tuân Nguyễn, Ung Văn 

Khiêm, Vũ Đình Huỳnh, Vũ Huy Cương. 
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Đó là những nạn nhân ở phía Bắc mà ông Bùi Tín có giao 

tiếp, quen biết và biết rõ.  

Thành thử người ta gộp chung lại mà nói “trí thức ở VN sao 

mà lú lẩn” thì cũng không oan đâu! 

Không phải từ 1945-1954 mới có những nhận định phản 

tỉnh. Mà ngay từ thời Cộng sản  khai sinh  đã có những nhà 

ái quốc chân chính nhận định con đường đảng CSVN  là con 

đường sai : 

 Bài  phê phán về Xã Hội Chủ Nghiã cuả Cụ Phan Bội Châu 

viết từ những năm 1938 trước những thủ đoạn tàn ác của 

CSVN mà cụ đã thấy được từ những thập niên 1930 như sau: 

“Hô hào giai cấp đấu tranh ở xứ nầy là một việc cực ngu! 

Những người thức thời không bao giờ làm như thế...Cùng 

một tai nạn, đã không chung sức để tùy theo cảnh ngộ mà 

lần hồi thu phục lại những quyền đã mất để xây dựng lại nền 

tảng Quốc Gia, lại còn kiếm cách tương tàn, tương phân, để 

làm giảm mất lực lượng tranh đấu, thật là một điều thất 

sách!” 

... “Tóm lại là người ta lợi dụng phong trào Xã Hội  để chia 

rẻ lực lượng trong nước, để phá huỷ sự đoàn kết  và để làm 

tiêu diệt tinh thần quốc gia của dân ta....” 

Báo Tràng An số ra ngày 7 tháng 10 năm 1938. Trong quyển 

“Án Tích Cộng sản Việt Nam” của sử gia Trần Gia Phụng, 

NXB Non Nước, Canada 2001 trang 30. 

Có những người không may mắn được lui khỏi đảng như luật 

sư Nguyễn mạnh Tường, Dương Quỳnh Hoa. Họ trót leo 

lưng cọp rồi không dám xuống. Mà đã lỡ 40-50 năm theo 

đảng rồi, hưởng bổng lộc, tay đã nhúng chàm (làm việc ác ) 

v..v… thì giữ thái độ im lặng là tốt hơn cả! Vì nói ra cái sai 

lầm của mình, sổ toẹt công lao cuả mình một đời theo đảng 

không phải là dễ làm. Thái độ tiếc nuối đó cũng là dễ hiểu và 

đáng thương mà thôi! 

 Sự dấn thân: Ông Đào Hiếu viết tiếp “Nhưng thời đó, 

chuyện đúng hay sai của sự dấn thân rõ ràng quá. Vì kẻ thù 

đã chường mặt ra cùng với bom đạn, máy bay, xe tăng, đại 

bác... ” 
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Muốn xét cuộc chiến VN thì phải xét tổng thể, không thể xét 

một mặt nào riêng lẻ. Phải so sánh thế chiến lược Nam, Bắc 

đã lệ thuộc mức độ nào với các cường quốc thời đó. Đứng về 

mặt lợi ích dân tộc để xét ai làm lợi cho dân VN, ai gây đau 

thương tổn thất vô ích cho đất nước. Không thể đứng ở quan 

điểm Cộng sản Chủ Nghiã để xét: Ta đúng, địch sai. Ta có 

chính nghĩa, địch gian tà. Nội cái quan điểm cần phải đấu 

tranh giai cấp trước ngoại xâm là sai từ đầu rồi. Vì cần đoàn 

kết toàn dân chống kẻ thù xâm lược là Pháp thì ông Hồ lại 

bắt tay Pháp (1946) để ra sức tiêu diệt các đảng phái Quốc 

Gia! Nếu năm 1954 không có việc CS giấu lại 60.000 cán 

binh ở lại trong Miền Nam để ám sát, thủ tiêu, phá hoại thì 

đâu có luật số 10/59 đặt CS ra ngoài vòng pháp luật.  

 

(http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.

aspx?cat_id=493 ) 

 

“Sự lãnh đạo của Đảng sau 1954 chuyển hướng vào hoạt 

động hoàn toàn bí mật để bảo tồn lực lượng. Đoàn thể phụ 

nữ cũng như các đoàn thể quần chúng khác đều tự giải tán, 

chuyển sang tổ chức quần chúng theo chuỗi rễ nòng cốt. Một 

số cán bộ phụ nữ được bố trí nhằm hoạt động hợp pháp, tạo 

thế sinh sống công khai, chuyển vùng công tác. Ở các vùng 

ngoại thành và nông thôn, cán bộ hội viên cũ chuyển thành 

các tổ chức như Hội chùa, Hội Miếu, nhóm nữ công, bình 

dân học vụ, văn hóa, văn nghệ, tủ thuốc Nam, tổ cứu tế, thăm 

đau, đỡ đẻ, nuôi đẻ, vần công đổi công...” 

Đây là bằng cớ sự phá hoại HĐ Genève cuả Miền Bắc. Miền 

Nam làm sao sống bình yên dưới sự phá hoại cuả các phong 

trào Phật Giáo,CôngGiáo,Sinh Viên phản chiến v.v... nhìn 

bên ngoài thì cho là dân Miền Nam nổi dậy, bên trong thực 

chất do Cộng sản chỉ đạo, giật dây. Sự đàn áp bọn phá hoại 

hoà bình, phiến loạn là dĩ nhiên, vì vậy mà cuộc chiến điêu 

linh xảy ra. 

“Khi chính quyền Diệm khi đặt cộng sản ngoài vòng pháp 

luật, trong thời kỳ này, ở Hóc Môn chỉ còn 1/100 đảng viên 

http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=493
http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=493
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so với trước đó. Ở Gò Vấp, Tân Bình còn 8/1.000 đảng viên. 

Phong trào đấu tranh của phụ nữ và nhân dân thành phố 

trong thời kỳ lịch sử “đình chiến nhưng không có hòa bình” 

đổi giá bằng máu, đối mặt với những tổn thất to lớn nhưng 

phụ nữ vẫn không chùn bước. Nhân dân thành phố nung nấu 

lòng căm thù quân cướp nước, làm tiền đề cho các phong 

trào bùng lên với sức mạnh không gì ngăn cản nổi trong 

những giai đoạn lịch sử tiếp theo...”  

        Nên nhớ là thới kỳ đệ nhất Cộng Hòa (1954-1963) chưa 

có người lính Mỹ nào vào Miền Nam. Cộng sản ra sức phá 

hoại, giết chóc, gây chiến tranh với cường độ ngày càng tăng 

khiến Miền Nam phải cầu viện Hoa Kỳ để giử cân bằng lực 

lượng quân sự, vì lẻ đó chiến cuộc gia tăng, dân lành chết 

thảm gần 3.000.000 người do giao tranh 2 bên có phi cơ 

oanh kích, pháo binh yễm trợ, nhưng thiệt hại do Cộng Quân 

giật mìn, phá cầu, pháo kích, thủ tiêu, ám sát, cưởng bách 

dân Miền Nam đóng thuế nuôi quân (có nơi dân phải đóng 

thuế 2 nơi: vừa đóng thuế Quốc Gia vừa đóng thuế cho Việt 

Cộng, khổ ơi là khổ!) Ban đêm Việt Cộng lùa dân đi đấp mô, 

đào đường. Sáng ngày chính phủ Miền Nam huy động cũng 

đám dân ấy đi phá mô, lấp đường! Người dân sống đau khổ 

trăm chiều . Nhưng Cộng Sản ngày càng gia tăng phá hoại, 

giặc giã tràn lan ,50% dân phải bỏ thôn quê lên thành thị, bỏ 

hoang ruộng vườn để Cộng sản lấy nông thôn bao vây thành 

thị! 

       Người dân Miền Bắc bị Mỹ bỏ bom vài năm  thì thiệt 

hại chỉ bằng 1% so với những tai ương do Cộng sản giết hại 

dân lành trong Nam suốt 20 năm khói lửa. Việc nầy do ai 

gây ra? Bởi vì  từ sau Mậu Thân 1968 cán binh Việt Cộng 

trong Nam tiêu hao quá nhiều, người Miền Nam không chịu 

đi lính cho Việt Cộng nữa, 95% cán binh cầm súng là bộ đội 

chính quy Miền Bắc vượt Trường Sơn, mang vũ khí Nga, 

Tàu tấn công  Miền Nam, sự việc nầy ai cũng biết. Chỉ cần 1 

tuần lể Miền Bắc không chi viện người và vũ khí thì Miền 

nam sẽ bình định được ngay và Miền Nam sẽ có hoà bình 

ngay mà không cần Mỹ hay đồng minh chi viện! Như vậy 
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cuộc chiến 1954-1975 là vô ích, đầy đau khổ và chết chóc 

cho cả 2 miền Nam Bắc, và chỉ làm cho đế quốc Mỹ, Nga, 

Tàu chen vào nội tình Việt Nam ngày càng nhiều hơn mà 

thôi. 

        Hồi xưa Cộng Sản kêu gào chống Mỹ, ngày nay trải 

thảm đỏ mời Mỹ vào. Để làm gi? Để giao thương, buôn bán, 

để phát triển, ngày xưa chính phủ Miền Nam cũng vậy! Mỹ 

có chiếm đất, lấn biển của VN như Tàu Cộng ngày nay 

không? Sao không hô hào chống Tàu Phù cứu nước, mà cứ 

chịu lòn trôn mãi vậy? 

        Chính nghiã gì ? Lý tưởng gì? Những người có “tấm 

lòng” như Đào Hiếu đã lựa chọn lý tưởng thế ư? Những 

người hải ngoại đau lòng vì ngư dân mình bị Tàu cộng bắn 

giết, biểu tình đòi Hoàng Sa, Trường sa cho Dân Tộc thì bị 

kết tội là bọn “phản động” hận thù vì thua trận! 

Vạch những điều nầy ra thì có ông la làng lên là hải ngoại 

muốn “Chiêu Hồi”. Chiêu hồi các ông để làm gì? Các ông 

không tự lật đổ bạo quyền Cộng sản thì cứ để các ông sống 

đời với nó! Người Việt Hải Ngoại đâu có bị ảnh hưởng gì về 

sự cai trị tàn bạo vô nhân tính của cộng sản Việt Nam ?  Ai 

đâu mà làm việc vô tích sự. 

       Thật ra chính sách chiêu hồi thời đó cuả Miền Nam đưa 

ra là vì tình nhân đạo, nghiã đồng bào . Tính đến năm 1975 

đã có 200.000 cán binh cộng sản chiêu hồi về với dân Miền 

Nam. Tương đương 20 sư đoàn Cộng Quân, buông súng 

không giết hại dân lành, chính nghiã Quốc Gia là thế đấy! 

Trong bài viết nếu có đôi chổ xỏ xiên cũng là để biện luận 

cho ra lẻ. Thật lòng cũng cảm phục ông Đào Hiếu đã thấy 

được đôi điều sự thật qua lá thư tâm tình cuả ông: “Ngày nay 

chính quyền cộng sản Việt Nam đã tự hủy hoại “thanh 

danh” của mình bằng sự độc tài và lòng tham vô độ, đã phô 

bày lộ liễu cả một guồng máy tham nhũng xù xì, lông lá...”. 

Cộng sản Việt Nam từ thời khai sinh đến giờ họ có thanh 

danh gì đâu, họ chỉ có “Hư Danh” mà thôi, họ nói 1 đàng 

làm 1 nẻo. 
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        Thiển nghĩ nếu bỏ đi những dị biệt nho nhỏ giửa ông và 

tôi, như về học vấn vì tôi vốn ít học (mới học đòi viết lách 

gần đây thôi), như gọi Cộng Sản là có “Thanh Danh”v.v.. thì 

tôi và ông có lẻ cũng cùng chung một lý tưởng là mong 

muốn phục vụ cho đất nước và dân tộc, nhưng khốn nổi 2 

người ở 2 miền, do sự tuyên truyền của mỗi bên, sự tác động 

của hoàn cảnh, môi trường xã hội mỗi người khác nhau nên 

nhìn vấn đề khác nhau . Nhưng tôi quý ông ở chổ ông vẫn 

còn là con người “Tử Tế”. 

         Kính chào ông và chúc sức khoẻ để hoàn thành các 

mong ước cho mình, cho đời . 

                                                                             Long Điền   

 

 

 
Không Gì Quí Hơn... 
 

Không gì quí hơn...cá chết biển Đông 

Độc Lập...theo Tàu đảng ta một lòng 

Tự Do...chia chác cho mình, cho giặc 

Dân Chủ...hiếp dân, độc Đảng bạo cường 

 

 
@ 

Để làm người tử tế, hình như là rất khó 

Muốn có tên trâu chó, hãy làm theo cộng nô 
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-Tiến sĩ Hóa Học Besancon. Pháp Quốc. 

-Assistant phụ trách Thí nghiệm Hóa Vô Cơ, Trường Institut 

de Chimie, Besanco, Pháp Quốc. 

        Việt NamTrước 1975: 

- Giảng Sư (Associate-Professor) Trưởng Ban Hóa Học Đại 

Học Sư Phạm Sài gòn Việt Nam 

- Giám Đốc Học vụ Viện Cao Đài Tây Ninh Việt Nam 

         Hoa Kỳ sau 1975 

- Nghiên cứu cho Chương Trình thuộc viện Y Tế Quốc Gia 

(NIH) Đại học Y Khoa Minnesota 

- Giảng dạy Hóa Đại Cương tại King College  Fresno, CA 

- Giám Đốc Phòng Thì Nghiệm và Giám Đốc Xử Lý Phế 

thải, Chemical Waster     Management,Kettleman City,CA. 

- Giám Đốc Nhà máy xử lý nước thải (Leachate Treatment  

Plant) BKK Corporation, West  Covina, CA. 

- Giám Đốc Kiểm soát an toàn và phẩm chất (QA//QC), 

Weck Laboratories Inc, Industry City, CA 

- Giám Đốc Kỷ Thuật Environmen D Consultan Services, 

LA. 

       Công Tác Hội đoàn: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội 

Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ (VASTS) 

- Chủ Tịch Hội Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam (VEPS) 

- Điều hành nhóm chống tàu diệt việt cộng. 
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Mai Thanh Truyết   
SEN NGƯỜI - SEN TA 
 

 

            Tôi chọn hoa sen cho những suy nghĩ trong ngày Lễ 

Xá Tội Vong Nhân vì hoa sen không bị ô nhiễm bởi môi 

trường xấu, do đó, cho dù có can qua bao nhiêu phong ba 

bão táp hiện tại, hoa sen Việt Nam sẽ có ngày vượt thoát và 

nở rộ trên quê hương. 

Hôm nay đúng ngày Rằm Tháng Bảy, tôi quyết định ngừng 

tất cả mọi sinh hoạt trong 7 tháng qua năm Quý Tỵ để tự 

chiêm nghiệm lại chính mình. Trước hết, xin cám ơn Trời 

Đất, Tổ Tiên đã cho tôi còn sáng suốt, năng động, còn trí tuệ 

để chuyển tải những thông tin cần thiết qua bài viết, paltalk, 

internet, phỏng vấn trên truyền thanh, truyền hình khắp nơi 

đến bà con bên nhà… 

Xin Cám Ơn tất cả. 

Ngay từ giờ phút đầu tiên của Ngày Lễ Xóa Tội, tôi đã nghĩ 

gì? 

Xin thưa, tôi đã nghĩ đến bông sen. 

Tại sao tôi dùng chữ “bông” mà không dùng chữ “hoa”. Vì 

một lẽ rất dễ hiểu, tiếng “bông” là tiếng nói má tôi dạy lúc 

đầu đời, và tôi cũng biết tiếng “hoa” dùng trong văn chương 

có vẻ “văn hoa” hơn(?). 

Bây giờ tôi nói về Hoa Sen. 

Lịch sử hoa sen 

Năm 1952, tại một địa điểm gần thủ đô Tokyo (Nhựt Bổn), 

TS Ooga, nhà sinh vật học, đã thành công làm nẩy mầm và 

nở hoa một trong 3 hột sen 2000 năm tuổi đã được khám phá 

ra một năm trước đó. Và cái tên Ooga Hasu tức Ooga Lotus 

được dùng từ đó đến nay ở Nhựt. 

Tại Trung Hoa, hột sen cũng đã được khám phá dưới đáy 

một hồ khô cạn ở vùng đông bắc nước nầy và có 1300 năm 

tuổi. 
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Theo dòng lịch sử, sen đã được nói đến qua huyền thoại thời 

Ai Cập và dự phần không nhỏ trong Ai cập giáo. 

Chúng ta hãy nhìn hoa sen lúc đang rực nở với 15 cánh hoa 

trắng hay hường lợt và một túi hột ở trung tâm. Đây là biểu 

tượng của mặt trời, sự sáng tạo (creation) và sự tái sinh 

(rebirth). Biểu tượng trên rất giản dị vì vào ban đêm các 

cánh hoa khép lại và chìm xuống dưới mặt nước để rồi ngày 

hôm sau lại vương lên và mờ ra như mặt trời mọc. Theo 

huyền thoại sáng tạo Ai Cập, từ thuở tạo thiên lập địa, có 

một hoa sen thật lớn vươn ra ngoài một vùng nước mênh 

mông. Và từ đó, mặt trời ló dạng….Đó là ngày đầu tiên của 

trái đất theo huyền thoại Ai Cập. Câu chuyện quá dài từ 

Heliopolis tới Nun rồi tới Atum (con người đầu tiên sinh ra 

từ một cánh hoa sen…) 

Họ nhà sen 

Hoa sen có 5 chủng loại trong đó 3 thuộc họ Nymphacea, 

và 2 thuộc Nelumbonacea.  Nymphacea trắng được xem 

như là thủy tổ của loài sen đối với truyền thuyết Ai Cập. Tất 

cả đều nằm trong họ thủy sen (water-lily). Trong truyền 

thuyết còn có sen Nymphacea xanh (caerulea) ở Ai Cập tìm 

thấy trong các bức tranh cổ của xứ nầy. 

Hiện tại, sen chúng ta thường thấy chính là họ 

Nelumbonacea nucifeta (thường gọi là sen Nhựt Bổn) có lá 

nổi trên mặt nước và hoa chỉ cao hơn mặt nước vài phân. Từ 

rễ sen đến hoa có thể dài từ 150 đến 200 phân và lá sen có 

thể tỏa rộng đến 3 thước đường kính. Sen Việt Nam thuộc họ 

Nymphacea, lá mọc cao hơn mặt nước và hoa cũng cao trên 

20 phân. 

Một điểm kỳ thú của hoa sen là khả năng điều tiết nhiệt độ. 

TS S. Seymour thuộc Đại học Adelaide, Úc chứng minh rằng 

hoa sen luôn giữ nhiệt độ từ 30-35
0
C mặc dù nhiệt độ ngoài 

trời xuống dưới 10
0
C vì sen có đặc tính tạo nhiệt (heat-

producing) có trong một vài loại cây đặc biệt mà thôi. 

Khía cạnh văn hóa của sen  
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Từ ngàn xưa, văn hóa Á đông xem hoa sen là một tượng 

trưng của sự trong sạch (purity), tinh khiết (virtues) và 

buông xả (non-attachment). 

Phật Bà Ấn Độ Lakshmi đứng trên hoa sen và Phật “Ông” 

Vishnu tọa trên đài sen hồng một tay cầm búp sen và một tay 

cầm cánh hoa. Cánh hoa tượng trưng cho sự lan tỏa của tâm 

hồn (expansion of the soul), còn búp sen tượng trưng cho 

một tuyên hứa trí tuệ (spiritual promise). 

Kinh Bhagavad Gita 5.10 của Ấn Độ có nói rằng: ”Người 

nào trong khi thi hành nhiệm vụ mà không vương vấn 

(non-attachment), thì kết quả dù tốt hay xấu cũng được 

Đấng tối cao ghi nhận, không xem là một tội lỗi giống như 

hoa sen đã được miễn nhiễm trong nước dơ vậy”.  

Đối với Phật giáo, hoa sen tượng trưng cho sự trong sạch 

(purity) của cơ thể, lời nói và tâm hồn trong khi “bơi lội” 

trong bùn đen của sự vướng bận (attachment) và ham muốn 

(desire). Theo truyền thuyết, sau mỗi bước chân của Phật 

Buddha là một đóa sen rở rộ! 

Chữ sen (lotus) trong ngôn ngữ Sanskrit là padma, tượng 

trưng cho sự đẹp đẻ (beauty), hài hòa (elegance), tuyệt kỷ 

(perfection), tinh khiết (purity), và quý phái (grace).  

Công dụng của sen 

Trong tất cả bộ phận của sen đều được con người sử dụng từ 

rễ (rhizomes-củ) đến thân, lá và hoa sen cùng hột sen. 

Lá sen được dung để gói các loại bánh cúng đặc biệt theo 

truyền thống của một số các dân tộc Á châu như Trung Hoa, 

Nhựt bổn, Đại Hàn và Việt Nam. Người Đại Hàn dùng cánh 

hoa sấy khô (Yeonkkotcha) và lá sen khô (Yeonipcha) thay 

thế trà để đãi khách. Trong lúc đó, người Việt mình dùng 

cánh hoa tươi hoặc để trang trí, hoặc để làm salad. Củ sen 

khô cắt mỏng dùng để nấu chè và được xem là một loại dược 

thảo trong các bài thuốc. 

Cánh hoa, lá sen non, cộng sen, củ sen có thể được ăn sống 

như rau ghém nhưng cần phải thận trọng và rửa cho thật kỹ 

vì ký sinh trùng Fasciolopsis buski thường hay ẩn náo trong 

đó. 
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Khi phân tích, củ sen cấu tạo và cho ra nhiều sợi (fiber), sinh 

tố C, nguyên tố potassium, thiamin, riboflavin, B6, phosphor, 

đồng (copper), và mangan, cũng như rất ít chất béo (fat). 

Nhụy sen đặc biệt được phơi khô và là một loại trà được thảo 

ở Việt Nam và Trung hoa (lianhua cha). 

Đôi lời chia sẻ 

Đồng Tháp Mười! 

Đồng Tháp Mười! 

Bảy trăm ngàn mẫu đất 

Sớt chia bốn tỉnh miền Nam 

Khắng khít biên thùy chùa Tháp 

Nằm bên cánh trái Cửu Long Giang 

;Hình ảnh mô tả của một bài thơ thời thơ ấu vào những năm 

40 của thế kỷ trước nói lên tính bao la của Đất Mẹ, của Đồng 

Tháp Mười, nơi dung chứa hàng ngàn, hàng vạn hoa sen một 

thời. Không biết bây giờ, sau cuộc biển dâu, sau nổi can qua 

của đất nước, Đồng Tháp Mười có còn những đầm sen bạt 

ngàn như ngày xưa, hay chỉ là những ao nuôi cá basa, nuôi 

tôm sú với biết bao hóa chất độc hại như chloramphenicol, 

nitrofurans, malachite green v.v… đã làm cho hoa hoa sen 

của tôi biến mất? 

Nhưng tôi vẫn có một niềm tin bất diệt cho hoa sen là, hoa 

không bị tiêu diệt mà hoa chỉ ẩn tàng đâu đó để rồi một ngày 

đẹp nắng trong tương lai, sẽ nở rộ tràn Đồng Tháp Mười, tỏa 

ngát hương thơm khắp miền Nam yêu thương của tôi. 

Tôi chọn hoa sen cho những suy nghĩ trong ngày Lễ Xá Tội 

Vong Nhân vì hoa sen không bị ô nhiễm bởi môi trường xấu, 

do đó, cho dù có can qua bao nhiêu oan nghiệt của chế độ 

hiện tại, hoa sen Việt Nam sẽ có ngày vượt thoát và nở rộ 

trên quê hương. 

HOA SEN, một đóa hoa mọc hoang dại trên một vùng đất 

sình lầy, đầy rẩy những cây cỏ, súc vật thúi rữa, mục nát sau 

mỗi lần lụt lội của quê hương tôi, Đồng Bằng Sông Cửu 

Long. Nhưng hoa sen vẫn tươi sắc trắng, vẫn tỏa hương 

thơm, vẫn vương mình ngất ngưỡng dưới bầu trời nắng chói 

chan rực rỡ. 
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Hoa Sen hôm nay được xưng tụng trong tôi, được có một chỗ 

đứng trọn vẹn nơi tôi và cũng là một biểu tượng tôi muốn 

hướng đến trong bước 

đường dong ruổi đó 

đây. 

Suy nghĩ lạc loài 

Hình trên là hình 

Cullinan Park, nằm 

trên đường Highway 6 

ở Sugarland, một thành 

phố bên cạnh Houston. 

Công viên nầy là tài 

sản của Ông Bà Joseph và Lucie Cullinan hiến tặng cho 

thành phố trên từ năm 1990. Đây là một vùng đất rộng chứa 

một hồ sen trắng mênh mông, có những lối đi bằng gỗ chạy 

dài ra tận một phần hồ và có tầng cao thấp để khách thưởng 

ngoạn ngắm nhìn. 

Mùa nầy, sen bắt đầu nở từ đầu tháng 5, và bức ảnh chúng ta 

thấy dưới tựa bài là hình bông sen chụp vào ngày 25/7 vừa 

qua. Đây là mùa sen đợt hai vì đợt đầu đã cho ra nhiều búp 

sen. 

       Thưa các bạn, 

Chắc chắn người Mỹ biết hoa sen sau người Việt mình và 

cũng chắc chắn người Mỹ cũng không hình dung được hoa 

sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lòng trong trắng, 

tinh khiết, thanh bạch v.v…, biểu tượng của hoa sen trong 

văn chương VIệt Nam chắc ít người Hoa Kỳ hiểu và biết 

được.  

Hình bông sen với:  

Trong đầm gì đẹp bằng sen,  

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng,  

Nhụy vàng bông trắng lá xanh,  

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn… 

Các câu thơ trên làm người viết nghĩ đến thân phận của 

những người lưu vong biệt xứ. Người Mỹ chắc không hiểu ý 

nghĩa của hoa sen như người Việt Nam, nhưng người Mỹ 
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biết hiến tặng hồ sen cho mọi người dân thưởng ngoạn trong 

những giây phút nhàn du. 

         Đó là ý nghĩa người viết muốn chuyển tải trong bài viết 

nầy.  

Đi đến nơi nầy nhiều lần từ tháng 5 năm 2013, nhưng chưa 

bao giờ tôi có nhiều xúc động khiến tôi phải viết lên như trưa 

nay. Đến đây từ sáng sớm, mặt trời chưa mọc, chụp nhiều 

hình ảnh sen trắng pha lẫn vài cánh bèo trên mặt nước làm 

chạnh lòng người viết, nhớ quê hương chi lạ!  

Một quê hương xa xôi, 

nghèo mà thanh bạch, 

không bợn nhơ trong 

một xã hội xô bồ nầy, 

nơi mà tình người hầu 

như xa vắng. 

Tôi ước ao trên bước 

đường chu du khắp nơi 

trên đất Mỹ, sẽ có ngày đi viếng một công viên có tên Việt 

Nam như công viên Nguyễn Văn Việt Nam thay vì tên công 

viên Cullinan…để cho người bản xứ không nghĩ, chúng ta, 

những người Việt lưu vong chỉ là những …khách trọ vô 

tình!   
Chúng ta thường nói người Mỹ ích kỷ, sống theo cá nhân 

chủ nghĩa, nhưng thật ra, theo thống kê, trung bình mỗi 

người Mỹ hang năm dành 5% mức thu nhập của mình cho từ 

thiện. Biết bao người Hoa Kỳ tình nguyện đi xây cất, sửa 

chữa nhà cửa cho người nghèo, hay phân phối thực phẩm của 

chính mình mỗi khi có thiên tai. Khi về già, tài sản của họ, 

thay vì dành dụm cho con cháu, họ hiến dâng lại cho xã hội, 

một xã hội đã nuôi dưỡng họ trong suốt cuộc đời.  

Đẹp biết bao những hình ảnh như ông bà Cullinan. 

                              Mai Thanh Truyết/ Memorial Day 2017 
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Mai Thanh Truyết   
Một số từ hay bị dùng sai trong Tiếng Việt 
Book Hunter 
“…nhiều từ đã bị sử dụng không chính xác, bị biến nghĩa 

hoặc ghép từ một cách kệch cỡm. Điều này thể hiện tư duy 

tạm bợ và tinh thần thiếu trách nhiệm trong sử dụng ngôn 

từ…” 

*Book Hunter: Trong ngôn ngữ giao tiếp và hành chính của 

người Việt chúng ta hiện nay, nhiều từ đã bị sử dụng không 

chính xác, bị biến nghĩa hoặc ghép từ một cách kệch cỡm. 

Điều này thể hiện tư duy tạm bợ và tinh thần thiếu trách 

nhiệm trong sử dụng ngôn từ. Việc đưa ra những khái niệm 

không chính xác này tạo thành một thói quen chấp nhận sự 

mù mờ trong định nghĩa từ, dễ gây hiểu lầm và tranh cãi, 

khiến cho văn bản kém tính chính xác. Đây là một bài chúng 

tôi sưu tầm, liệt kê các trường hợp sử dụng từ sai trong tiếng 

Việt hiện nay. 

1.- Sai vì không hiểu nghĩa gốc Hán Việt. 
CHUNG CƯ. Từ kép nầy được thành lập theo văn phạm Hán 

Việt ví tính từ đứng trước danh từ cho nên cả 2 từ phải đều là 

Hán Việt. Thế mà từ chung Hán việt không có nghĩa là 

chung chạ mà có nghĩa là cuối cùng. Vậy chung 

cư 終居 không phải là nơi nhiều người ở chung mà là nơi ở 

cuối cùng, tức là mồ chôn hay nghĩa địa. Vậy phải đổi từ 

chung cư thành chúng cư 衆居 thì mới ổn. 

KHẢ NĂNG. “Khả năng” 可能 là năng lực của con người, 

có thể làm được việc gì đó. Thế mà người ta đã viết và nói 

những câu đại loại thế nầy: Hôm nay, khả năng trời không 

mưa. Khả năng con bò nầy sẽ chết vì bị bệnh… Nghe thực là 

kỳ cục và đáng xấu hổ. Tôi cho rằng, người ta đã nhầm lẫn 

giữa hai từ khả năng 可能(capacité, capable) với khả 

dĩ 可以 (possibilité, possible). Nhưng thôi, chúng ta nên 
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dùng từ thuần Việt là có thể, đúng và dễ hiểu, còn từ khả 

năng chỉ nên dùng để nói về năng lực mà con người mà thôi. 

QUÁ TRÌNH. Quá 過 là đã qua, trình 程 là đoạn đường. Quá 

trình là đọan đường đã đi qua. Nói thế nầy là đúng: “Quá 

trình thực hiện công việc đã gặp nhiều trở ngại. Nhưng tôi lại 

thấy trong sách báo câu đại loại thế nầy: “Quá trình thực hiện 

công tác sắp tới của tôi là sẽ rất thuận lợi”.Thực là sai lắm 

rồi. Trong trường hợp nầy, phải dùng chữ tiến trình, đúng 

cho cả 3 thì quá khứ, hiện tại và tương lai. 

HUYỀN THOẠI. Người viết, kể cả những người có bằng 

cấp cao, không chịu học tiếng Hán, mà lại thích dùng tiếng 

Hán để tỏ ra “ta đây” nên nhiều tiếng được dùng sai nghĩa 

một cách thực buồn cười. Thí dụ, tôi rất thường nghe đài 

truyền hình, truyền thanh và báo chí nói “huyền thoại Pelé” 

“huyền thoại Maradona”.. Người có học nghe thực chướng 

tai, nhưng người nói chẳng ngượng miệng chút nào. Tại sao 

nghe chướng tai? Huyền 玄 là màu đen, nghĩa bóng là sâu 

xa, mờ ảo, không có thực. Thoại 話 là câu chuyện. Vậy 

huyền thoại là câu chuyện mờ mờ ảo ảo, không có thực, do 

truyền miệng mà ra. Thí dụ chuyện bà Âu Cơ đẻ ra trăm 

trứng, chuyện ông Thánh Gióng cỡi ngựa sắt đi đánh giặc Ân 

là những huyền thoại. Đằng nầy, ông Maradona, ông Pélé có 

thiệt 100% sao gọi là huyền. Và 2 càu thủ đó là con người 

sao gọi là thoại được. Nếu muốn dùng chũ huyền thoại để đề 

cao 2 cầu thủ đó thì phải nói thế nầy: “Cái tài của 2 ông nầy 

tưởng như chỉ có trong huyền thoại”. Ông bà mình thường 

nói: “Dốt thì hay nói chữ, có đúng trong trường hợp nầy hay 

không?” 

HÔN PHU, HÔN THÊ. Hôn là cưới, phu là chồng, thê là vợ. 

Trong chữ phu và chữ thê đã có nghĩa của chữ hôn rồi cho 

nên gọi hôn phu và hôn thê là để chỉ người chồng người vợ 

là phi lý. Gọi hôn lễ (lễ cưới) hôn phối (lấy nhau) thì được. 

Còn nói hôn phu, hôn thê thì có thể hiểu 昬夫,昬妻 là nguời 

chồng u mê, người vợ u mê cũng như nói hôn quân 昬君 là 

nhà vua u mê vậy. 
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2.- Sai vì cố ý sửa nghĩa gốc Hán Việt 

ĐỘC LẬP Độc 獨 là riêng một mình, Lập 立 là đứng. Vậy 

theo nghĩa gốc Hán Việt, độc lập là đứng riêng rẻ một mình, 

không đứng chung với ai cả. Rõ ràng từ nầy là sai nếu dùng 

để diễn tả tình trạng của một quốc gia không lệ thuộc nước 

khác. Ngày nay, các quốc gia như thế đâu có đứng riêng một 

mình mà đều có liên hệ với nhau trong các tổ chức quốc tế. 

Vậy từ độc lập là sai. Tôi thấy Cụ Trần Trọng Kim, Cụ 

Dương Quảng Hàm dùng từ tự chủ để thay thế từ độc lập. 

Như thế là rất hay. Có người bảo với tôi rằng từ độc lập là do 

ông Tôn Dật Tiên đặt ra nên không thể bỏ được. Tại sao 

vậy? Ông Tôn Dật Tiên thì liên quan đến ngôn của Tàu chứ 

có liên quan gì đến ngôn ngữ Việt Nam. Tàu dùng sai thì 

chúng ta đâu có buộc phải theo cái sai của họ. 

PHONG KIẾN.封建 Phong kiến gồm 2 chữ phong 

tước 封爵 (ban quan tước) và kiến địa 建地 (ban đất để dựng 

nước). Phong kiến chỉ chế độ hoàng đế phong tước cho 

người có công và cấp cho một vùng đất rất rộng để thành lập 

quốc gia, với quân đội, luật lệ và chế độ thuế má riêng biệt. 

Chế độ nầy hiện hữu ở đời nhà Chu bên Tàu với nước của 

thiên tử và nước của các chư hầu; từ nhà Tần trở đi thì chế 

độ phong kiến bị bị bãi bỏ và được thay bằng chế độ trung 

ương tập quyền. Chế độ phong kiến cũng tồn tại ở vài nước 

Âu châu như Pháp, chỉ vào thời Trung cổ mà thôi. Ở Việt 

Nam không bao giờ có chế độ phong kiến (féodalité) mà chỉ 

có chế độ quân chủ chuyên chế (royalisme absolu) mà thôi. 

Gọi chế độ quân chủ ở Việt Nam bằng từ phong kiến là sai. 

Có tài liệu còn bảo rằng sự cúng tế đình chùa là tàn tích của 

phong kiến thì càng sai hơn nữa. 

TIÊU CỰC, TÍCH CỰC 消極, 積極 Hiện nay, người ta gán 

vào hai từ nầy ý nghĩa tốt xấu hết sức rõ rệt. Hành động nào 

tốt thì được gọi là tích cực; trái lại, hành động xấu thì gọi là 

tiêu cực. Thực ra, suy từ nghĩa gốc Hán Việt thì sự gán ép 

như thế là sai. Tich cực, tiêu cực tự nó không có sẵn tính 

chất tốt hay xấu mà chỉ ấn định cường độ của hành động mà 
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thôi. Thí dụ, trong một đoàn đi làm việc phước thiện thì ai 

tích cực là tốt và ai tiêu cực là không tốt. Nhưng trong một 

bọn côn đồ đi tổ chức ăn cướp thì đứa nào tích cực lại là đứa 

xấu nhất. Trong truyện Tam quốc của Tàu, Từ Thứ, mưu sĩ 

của Lưu Bị bắt buộc phải về phục vụ dưới trướng của kẻ thù 

là Tào Tháo. Từ Thứ đã giữ thái độ tiêu cực nghĩa là không 

hiến mưu kế gì cho Tào Tháo. Thái độ tiêu cực nầy của Từ 

Thứ, từ cổ chí kim luôn luôn được khen ngợi; vậy tiêu cực 

có xấu đâu. 

3.- Sai vì không phân biệt được tiếng Hán Việt với tiếng 

thuần Việt (tiếng Nôm). 
QUỐC GIỖ. Tôi có đọc được câu nầy: “Ngày giỗ tổ Hùng 

vương là ngày quốc giỗ”. Nói như vậy là sai. Giỗ là tiếng 

Nôm chứ không phải là tiếng Hán Việt nên không thể đặt sau 

tiếng quốc được. Hãy bỏ tiếng ngày quốc giỗ mà dùng tiếng 

thuần Việt là ngày giỗ cả nước, vừa đúng, lại vừa dễ hiểu, 

Nơi tiếng Hán, ngày giỗ là kỵ nhật 忌日.Ở một vài tỉnh của 

Trung Việt, người ta gọi ngày giỗ là ngày kỵ. Ta nên dứt 

khoát chỉ dùng từ Nôm là ngày giỗ để cho thống nhất toàn 

quốc. 

GÓA PHỤ. Tôi đã gặp vài lần chữ góa phụ trong sách vở 

báo chí để chỉ người đàn bà có chồng đã chết. Gọi như thế là 

sai vì tính từ góa là tiếng Nôm, không thể đặt trước danh từ 

phụ được. Phải gọi người đàn bà góa (toàn Nôm) hay người 

quả phụ (toàn Hán Việt) thì mới đúng. 

ĐỆ NHẬT THÁC. Ở ngõ đi vào của một địa điểm du lịch, 

có hàng chữ to tướng dùng để quảng cáo “Nơi đây có đệ nhất 

thác”. Viết như thế là sai. Đặt 2 chữ đệ nhất (tiếng thêm 

nghĩa) trước chữ thác (tiếng chính), là theo văn phạm Hán 

Việt thì cả hai chữ đều phải là tiếng Hán Việt mới được. Ở 

đây, tiếng thác là thuần Nôm, thế là bậy rồi. Không có` tiếng 

Hán Việt nào có nghĩa thác nước. Thác theo tiếng Hán là bộc 

bố 瀑布, nhưng đó lại là tiếng Hán thuần túy nghĩa là chưa 

được Việt hóa thành tiếng Hán Việt nên chưa thể dùng được. 
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Trong trường hợp nầy, nên viết “Nơi đây có thác đẹp nhất”, 

vừa đúng, vừa dễ hiểu lại vừa hấp dẫn khách du lịch. 

4.- Sai vì không phân biệt được văn phạm Hán Việt với 

văn phạm Nôm. 
X QUANG. Mỗi lần có chuyện phải vào bệnh viện là tôi rất 

khó chịu khi nhìn thấy cái bảng “Phòng X quang” Tôi khó 

chịu vì cái chữ X quang nầy phạm đến 2 lỗi. Một là lỗi về 

ngữ pháp và một lỗi vể kiến thức khoa học. Về ngữ pháp, 

quang là tiếng chính, X là tiếng bổ nghĩa. Đặt tiếng bổ nghĩa 

trước tiếng chính thì đích thị sử dụng văn phạm Hán Việt rồi. 

Mà muốn dùng lối văn phạm nầy thì cả 2 chữ đều phải là 

tiếng Hán Việt. Ở đây X là một mẫu tự latin thì sai quá đi 

rồi. Về khoa học, quang 光 có nghĩa là sáng, ở đây chỉ tia 

sáng. Tia sáng là tia kích thích được tế bào thị giác để tạo ra 

ấn tượng sáng. Trong chuỗi sóng điện từ, các tia nầy chỉ 

chiếm một khoảng rất nhỏ bé với độ dài sóng từ 400 nano 

mét đến gần 800 nano mét mà thôi. Trong khi đó, tia X (với 

độ dài sóng từ 0,1 đến 10 nano mét) cách tia sáng khá xa, 

không kích thích được tế bào thị giác thì chắc chăn không 

phải là tia sáng rồi. Cho nên dùng chữ QUANG cho tia X là 

sai be bét về vật lý sơ đẳng của lớp 12 trung học. Tôi chẳng 

hiểu ông “đại giáo sư tiến sĩ” nào đã bày ra cái tên X 

QUANG đó. Tại sao không dùng chữ “TIA X” như trước 

đây ở miền Nam, vừa hay, vừa đúng, vừa đại chúng, vừa 

thuần túy Việt Nam. Không lẽ người ta muốn dùng chữ “X 

QUANG” để chứng tỏ ta đây biết “nói chữ” hay sao? 

BÊ TÔNG HÓA con đường. Bê tông là từ phu, hóa là từ 

chính. Đây cũng là văn phạm Hán Việt. Để thành lập từ kép 

thì cả 2 từ đơn đều phải tiếng Hán Việt. Ở đây bê tông lại là 

tiếng Pháp (béton) phiên âm ra, do đó nói bê tông hóa là sai. 

Ngoài ra, nghĩa cũng sai vì từ bê tông hóa được dùng phải 

được hiểu là con đường đà được biến hóa thành một khối bê 

tông. Vì vậy, không nên nói bê tông hóa mà nói một cách 

bình thường: tráng bê tông con đường, vừa đúng lại vừa dễ 

hiểu. 
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Còn một lô HÓA rất bậy bạ trong sách vở báo chi, trong 

chương trình truyền thanh, truyền hình như : nghèo hóa, giàu 

hóa, no hóa, đói hóa, khôn hóa, dại hóa, vân vân. Tội nghiệp 

cho ngôn ngữ Việt Nam! 

NỮ NHÀ BÁO Tôi còn nhớ, trong chiến tranh I rắc, sau khi 

lính Mỹ bắn nhầm nhân viên tình báo của Ý bảo vệ người nữ 

phóng viên vừa được bọn bắt cóc trả tự do, các đài truyền 

hình ở Việt Nam loan tin nhiều lần và nhắc đi nhắc lại nhóm 

từ nữ nhà báo. Thực là quá tệ! Nhà báo là tiếng Nôm nên 

phải dùng văn phạm xuôi và phải nói “nhà báo nữ” Còn 

muốn dùng văn phạm ngược thì phải dùng 3 từ Hán Việt: 

“nữ phóng viên” hay “nữ ký giả”. Ban biên tập các đài 

truyền hình không biết điều nầy sao? 

TRIỀU CƯỜNG. Từ lâu rồi, tôi thấy xuất hiện rất thường 

xuyên hai từ triều cường khi người ta nói đến thủy triều trên 

song.. Hai chữ nầy có thể thay đổi vị trí trước sau và có hai ý 

nghĩa khác nhau. Cường triều 強潮gồm tính từ đứng trước 

danh từ thì tương đương với một danh từ và có nghĩa là con 

nước lớn (haute marée). Triều cường 潮強thì lại là một mệnh 

đề gồm một danh từ triều và một động từ cương và có nghĩa 

là con nước đang lớn lên (la marée monte). Lúc nào cũng 

dùng chữ triều cường thì có thể sai hơn phân nửa trường hợp 

rồi. Nhưng tại sao không nói con nước lớn (danh từ) và con 

nước đang lên (mệnh đề) vừa đúng lại vừa phù hợp với trình 

độ và thói quen của đại chúng. 

HẠT NHÂN. Đây là từ vật lý học chỉ các hiện tượng xảy ra 

bên trong cái lõi hay cái nhân của nguyên tử. Miền Nam 

trước đây gọi là hạch tâm. Hạch 核là cái hạt, tâm 心là cái lõi 

hay cái nhân bên trong . Hạch tâm là cái nhân của hạt. Đó là 

từ ghép theo văn phạm Hán Việt vì cả 2 từ đều là Hán Việt. 

Bây giờ người ta chuyển sang dùng 2 từ Nôm thì phải theo 

văn phạm nôm và phải gọi là “nhân của hạt” hay nhân hạt, 

cũng như bên ngoài gọi “vỏ hạt” chứ không thể gọi là “hạt 

vỏ” được. Gọi phản ứng hạt nhân, là sai với văn phạm rồi. 

Cần phải sửa lại: phản ứng nhân hạt mới đúng. Tuy nhiên, 
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theo tôi, nên giữ từ phản ứng hạch tâm thì hay hơn nhiều. Từ 

nầy không phải là từ của giới bình dân nên cứ giữ tiếng Hán 

Việt, không cần chuyển sang tiếng Nôm. 

TẶC. Từ Hán Việt nầy đang được dùng một cách rất bậy bạ 

và rất thường xuyên như bọn tôm tặc, vàng tặc, cà phê tặc, 

để chỉ những tên ăn trộm. Dùng như thế là phạm vào 2 điều 

sai. Thứ nhất là sai về ngữ pháp: một từ đơn thuần Việt 

không thể ghép với một từ đơn Hán Việt để thành một từ 

kép. Thứ hai là sai về nghĩa. Tặc 賊có nghĩa là ăn cướp, 

đạo 盜mới có nghĩa là ăn trộm, thí dụ đạo văn 盜文là ăn 

trộm văn của người khác. Tại sao người ta không nói một 

cách giản dị và đúng là: bọn trộm tôm, trộm vàng, trộm cà 

phê. . . Cũng cần nói thêm về một từ đang được nhiều báo 

đem dùng. Đó là từ đinh tặc để chỉ bọn rải đinh trên đường 

phố. Đinh là một từ có gốc Hán Việt 釘nhưng đã được Việt 

hóa hoàn toàn rồi nên ghép với từ tặc thì không ổn. Vả lại, 

nói đinh tặc là sai nghĩa vì từ đó có nghĩa là bọn ăn cướp 

đinh; thôi bỏ từ đó đi và nên nói một cách giản dị là “bọn rải 

đinh” thì hơn. 

Còn vô số những từ sai khác cùng nguyên nhân trên đây như: 

Lớp trưởng, phải sửa lại trưởng lớp, 

Nhóm trưởng, phải sửa lại trưởng nhóm 

Siêu rẻ, phải sửa lại rất rẻ 

Siêu bền, phải sửa lại rất bên 

Vi sóng, phải sửa lại vi ba hay sóng ngắn 

Vân vân… 

5.- Dùng từ vô nghĩa 
Bệnh viện DA LIỄU. Lần đầu tiên, thấy bảng chữ nầy, thú 

thật tôi không hiểu là cái gì. Sau hỏi người bạn bác sĩ mới 

biết đó là “nhà thương chữa bịnh ngoài da và bệnh hoa liễu”. 

Trời đất! Da là từ thuần Việt. Hoa liễu là từ Hán Việt, sao lại 

nhập chung một cách kỳ cục như thế. Xét về nguồn gốc, chữ 

Hán Hoa liễu 花柳có nghĩa là ổ điếm chứ không phải là một 

bịnh. Về sau, người ta dùng nhóm từ kép “bịnh hoa liễu” để 

chỉ cái bịnh lây qua đường tình dục cho những người hay lui 
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tới các hoa liễu. Dùng riêng chữ hoa liễu cho một bịnh đã là 

sai rồi. Bỏ luôn chữ hoa, chỉ còn chữ liễu thôi thì càng tệ hơn 

nữa. Riêng chữ liễu 柳thì có nghĩa là cây liễu. Bệnh viện da 

liễu tức là bệnh viện chuyên chữa cho bịnh ở da của cây liễu 

!!! 

ĐẠI TRÀ. Tôi nhớ sau năm 1975, một người bạn dạy sử địa 

kể rằng, lần đầu tiên đọc sách giáo khoa từ miền Bắc đưa vào 

gặp câu: “Cây chè được trồng đại trà ở vùng nầy”. Anh ta 

hơi hoảng vì dạy sử địa bao năm mà bây giờ không hiểu đại 

trà là gì. Đại là lớn, còn trà là gì? Anh về lật nhiều tự điển kể 

cả tự điển Hán Việt ra tra thì chẳng thấy chữ đại trà ở đâu cả. 

Hỏi thăm mãi anh mới rõ trồng đại trà là trồng rộng rãi khắp 

nơi. Có lẽ ai đó nổi hứng bịa ra từ vô nghĩa đó để thay thế từ 

dễ hiểu và có sẵn, rồi sau đó những người khác bắt chước nói 

theo. Ngôn ngữ mà biến chuyển như thế thì cũng đáng buồn. 

SỰ CỐ. Lại một từ vô nghĩa nữa nhưng đang được dùng một 

cách rộng rãi để chỉ một sự rắc rối vừa mới xảy ra. Trong 

tiếng tiếng Hán Việt có từ kép cố sự 故事có nghĩa là chuyện 

cũ chứ làm gì có từ sự cố. Cái nghĩa mà hiện nay người ta 

gán cho từ vô nghĩa đó thực là lạ lùng, không thể chấp nhận 

được. 

HOÀN CẢNH. Trong một bài báo, người ta viết: “Cô ây 

sống hoàn cảnh lắm”. Đố các bạn biết người ta muốn nói gì? 

Xin thưa, muốn nói “Cô ấy đang sống trong hoàn cảnh bi 

thảm”!!! Các bạn có chịu nổi với cách viết văn như thế đó 

không ? 

ĐÔI CÔNG. Kể từ giải túc cầu thế giới tại Nam Phi, đài 

truyền hình ở Việt Nam bịa ra một từ mới, đó là từ đôi công 

và rất thường được lặp đi lặp lại. Theo dõi nhiều trận, tôi mới 

hiểu ý của các ông trời đó muốn nói: 2 đội chơi đôi công 

nghĩa là cả 2 đội đều chơi tấn công. Đôi là một cặp (tiếng 

Nôm), công là tấn công (tiếng Hán Việt). Vậy đôi công là 

một từ bậy bạ do người kém hiểu biết bịa ra mà hiệu quả rõ 

ràng là làm xấu đi ngôn ngữ của dân tộc mình. Có người 

nghĩ rằng, cứ bịa ra những từ mới là làm giàu cho ngôn ngữ. 
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Quan niệm như thế là sai; cũng như muốn làm giàu thì kiếm 

được thực sự nhiều tiền chức không phải cứ nhét vào tủ các 

thứ giấy tờ bậy bạ mà gọi làm giàu được. 

XÂY DỰNG. “Anh Hai tôi quyết định xây dựng với người 

yêu của mình” Các bạn đừng tưởng rằng 2 người quyết định 

đi xây nhà để ở nhé. Không, 2 người quyết định làm đám 

cưới dó. Viết văn như thế thì hết chỗ để phê bình rồi. 

6.- Dùng sai nghĩa từ thuần Việt. 
NGƯỠNG. Người ít học cũng biết ngưỡng là một giới hạn 

rất xác định, một gạch ngang rõ nét, và bước qua vạch ngang 

đó thì mọi việc sẽ thay đổi một cách căn bản. Thí dụ, ngưỡng 

cửa là một đường ngang, bên trong là phòng, bên ngoài là 

sân hay mái hiên chứ không còn là phòng nữa. Một thí dụ 

khác: khi lượng glucose trong máu tăng lên và vượt qua 

ngưỡng 1% thì đường thoát ra ngoài theo nước tiểu, còn dưới 

cái ngưỡng đó thì không hề gì. Ngưỡng có nghĩa rõ ràng như 

thế và học sinh nào cũng biết. Thế mà mổi đêm, trong mục 

dự báo thời tiết, xướng ngôn viên cứ lải nhải; nhiệt độ đạt 

ngưỡng từ 32 đô đến 35 độ. Nghe chịu hết nổi. Tôi không 

trách người xướng ngôn vì bản tin không phải do người 

xướng ngôn viết mà do các đấng đại trí thức trong ban biên 

tập viết nên. 

KIÊU NGẠO. Có người nhờ tôi giải thích một câu nói trong 

sách báo nào đó :”Thằng A hay kiêu ngạo người khác.” Tôi 

không giải thích được vì không rõ câu nầy có nghĩa: “thằng 

A thường tỏ ra kiêu căng với người khác”, hay là “thằng A 

thường chế nhạo người khác”. Chắc chắn cả 2 cách giải thích 

đều không ổn vì dùng từ kiêu ngạo như thế là sai rồi thì 

không thể có cách nào giải thích câu nói cho đúng được. 

TRAO ĐỔI. Từ nầy có nghĩa là đưa qua đưa lại các vật với 

nhau. Ngày nay người ta lại dùng từ nầy một cách sai lầm để 

thay thế cho từ bàn bạc hay thảo luận. Thí dụ: “Để thực hiện 

chỉ thị, tôi đã trao đổi với đồng chí chử tịch” 

7.- Dùng từ thiếu chính xác 
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CHẤT LƯỢNG. Chất 質là cái khối chứa bên trong một vật 

(matière) lượng 量là tính chất của cái gì có thể cân đo đếm 

được (quantité). Vậy chất lượng hay khối lượng là cái chất 

bên trong của một vật có thể đo lường được (masse). Thí dụ: 

“khối lượng hay chất lượng của một vất là 1 kilo gramme”. 

Thế mà ngày nay người ta dung từ chất lượng để chỉ cái tính 

tốt xấu của một vật, không thể đo đếm được (qualité). Thí 

dụ: “Chất lượng của nước giải khát nầy kém lắm, uống 

không ngon má cò có hại cho sức khỏe nữa”. 

CẢM GIÁC. 感覺Đó là sự nhận biết của cơ thể do ngoại 

giới tác động vào các giác quan của cơ thể. Thí dụ: “Gió về 

khuya gây cảm giác lạnh. Tiếng đàn gây cảm giác êm đềm”. 

Ngày nay, người ta thường dùng từ cảm giác thay cho từ cảm 

nghĩ. Thí dụ: ‘Với tình hình nầy, anh có cảm giác thế nào?”. 

Thực là sai một cách trầm trọng. 

THỐNG NHẤT. Thống nhất 統一là làm biến mất tình trạng 

chia rẻ bắng cách gom các thứ về một mối. Ngày nay người 

ta lại thường dùng từ thống nhất để diễn tả sự đồng ý, cùng 

chung quan điểm. Thí dụ, người ta đã nói: “Để thực hiện tốt 

chỉ thị, tôi cần thống nhất đồng chí chủ tịch”. Nói như vậy là 

sai. 

GIẢI PHÓNG . Giải phóng 解放là một từ thường dùng trong 

lĩnh vực chính trị để chi công cuộc cởi bỏ áp bức, trói buộc 

cho con người. Ngày nay, người ta lại dùng một cách sai lầm 

từ nầy cho vật chất. Thí dụ: người ta nói giải phóng mặt bằng 

thay cho từ đúng là giải tỏa mặt bằng. 

ĐĂNG KÝ. Đăng ký 登記là chép vào sổ một vật được đưa 

đến. Thế mà ngày, người ta nói: “Tôi đã đăng ký đi nước 

ngoài” Nghe như người ta sẽ gói tôi lại rồi đem gởi ra nước 

ngoài. Với con người, không thể nói đăng ký mà phải nói: 

ghi danh hay ghi tên mới đúng. 

8.- Từ vựng lộn xộn. 
LÁI XE. Đó rõ ràng là một động từ, hay đúng hơn là một từ 

kép gồm một động từ và một túc từ. Tuy nhiên, ngày nay 

người ta cũng dùng từ nầy để chỉ người lái xe, tức là danh từ. 
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Vì vậy, người ta có thể nói: “Sáng nay, lái xe đang lái xe gặp 

một lái xe khác cũng lái xe, cả hai lái xe cùng lái xe về nhà.” 

Thực là buồn cười. Trước đây ở miền Nam, lái xe dứt khoát 

chỉ là động từ, còn danh từ phải là người lái xe hay muốn nói 

gọn hơn thì dùng từ phiên âm Quảng Đông (?), tài xế cũng 

được rõ ràng minh bạch. 

YÊU CẦU. Đây là một động từ. Thí dụ: “Tôi yêu cầu anh đi 

ngay”. Sau 75, tôi gặp ngay trong giáo án (tài liệu chính thức 

để dạy học) 2 chữ: mục đích và yêu cầu. Động từ yêu cầu đã 

biến hẳn thành danh từ. 

NGHIÊN CỨU SINH. Sinh 生là tiếng Hán Việt. Dùng làm 

động từ thì sinh có nghĩa là sống, còn dùng làm danh từ thì 

sinh có nghĩa là con người đang sống. Thí dụ học sinh là 

người đi học, giáo sinh là người đi dạy. Nguyên cứu sinh là 

người đi nghiên cứu. Rõ ràng như vậy, thế mà tôi đã nghe 

người ta nói và đã thấy người ta viết những câu như “Con tôi 

được đi nghiên cứu sinh tại Trung quốc” Như thế là nói bậy 

vì lấy một danh từ làm động từ! 

ẤN TƯỢNG. Theo cụ Đào Duy Anh, ấn tượng  

印象(impression) là cái hình tượng do ngũ quan cảm xúc mà 

còn in sâu vào óc. Vậy ấn thượng là một danh từ của tâm lý 

học. Thế mà ngày nay người ta đem dùng làm tính từ như 

“cảnh đó rất ấn tượng”, và cả động từ nữa, như “tôi rất ấn 

tượng cảnh đó”. Hết sức bậy bạ 

THẦN TƯỢNG. 神像Từ nầy có nghĩa là hình tượng cao quý 

như thần. Vậy đây là danh từ nhưng, cũng như chữ trên đây, 

thần tượng được dùng như tính từ như “người đó rất thần 

tượng”, rồi cả động từ nữa “anh có thần tượng đồng chí đó 

không?” 

TRÊN. Rõ ràng đây là một giới từ, bây giờ lại trở thành danh 

từ. Thí dự: “Cần phải báo cáo cho trên rõ” hay “trên bảo, 

dưới không nghe”. 

LÀM TỐT. Tốt là một tính từ bổ túc nghĩa cho danh từ, như 

hạnh kiểm tốt, sức khỏe tốt. Ngày nay tốt được dùng làm 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 152 
 

trạng từ bổ túc nghĩa cho động từ, như làm tốt, học tốt, thay 

vi nói làm giỏi, học giỏi. 

LÃNH ĐẠO. Tôi không tìm thấy chữ nầy trong các tự điển 

Hán Việt nhưng lại có trong tự điển của Tàu hiện nay 领导và 

có nghĩa là điều khiển, hướng dẫn con đường đi. Vậy rõ ràng 

đây là một động từ. Tuy nhiên ngày nay người ta lại dùng 

làm danh từ. Thí dụ: “Lãnh đạo đã chỉ thị như thế” 

Sự rối loạn về từ vựng trong ngôn ngữ thực là điều rất đáng 

tiếc. Từ đầu thế kỷ 20, do ảnh hưởng của tiếng Pháp, ngôn 

ngữ Việt Nam dần dần được minh bạch về từ vựng nên trở 

nên sáng sủa và rõ nghĩa, nay có biểu hiện rối rắm về từ 

vựng và trở nên tối tăm, có lẽ do mấy ông đi học bên Tàu về. 

Tiếng Tàu thì rất lôi thôi về từ vựng, ai cũng rõ điều đó. 

9.- Cóp tiếng Tàu đang dùng. 
LƯU BAN. Học sinh kém quá không được lên lớp thì gọi là 

lưu ban. Trong tiếng Tàu hiện nay, ban 班là lớp học nhưng 

với tiếng Hán Việt (gốc từ tiếng Tàu đời Đường) thì ban 

không phải là lớp học mà có nghĩa rất xa lạ (ban phát, hạng 

thứ, đem quân trở về). Do đó, dùng tiếng lưu ban để nói học 

sinh không được lên lớp thì không ổn chút nào. Dùng chữ 

lưu cấp 留級thì gần đúng nghĩa hơn. Nhưng thôi, lưu ban, 

lưu cấp làm chi. Mình đã có chữ thuần Việt đã dùng từ lâu là 

ở lại lớp, rất hay vì phụ huynh học sinh nào cũng hiểu được. 

TRANH THỦ. Đây là từ mới được đưa vào Nam sau 1975, 

và có nghĩa là lợi dụng tình hình để làm được việc gì đó. Thí 

dụ: “trong chuyến đi tham vừa qua, anh ấy đã tranh thủ kiếm 

chác được chút ít” Tôi đã cố tìm hiểu xuất xứ của từ nầy và 

nhận ra rằng từ tranh thủ không có trong tiếng Hán Việt 

nhưng hiện nay đang được dùng bên Tàu. 

Việc đem tiếng Tàu hiện nay, phiên âm Hán Việt rồi nhập 

vào ngôn ngữ Việt Nam là đều điều không hợp lý vì nó sẽ 

làm rối rắm ngôn ngữ của mình. Nên nhớ tiếng Hán Việt có 

nguồn gốc tiếng Hán ở đời Đường chứ không phải là tiếng 

Tàu ngày nay, đã khác khá nhiều với tiếng Tàu đời Đường, 

về phát âm cũng như về ý nghĩa. Thí dụ,大家, tiếng Hán Việt 
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đọc đại gia và có nghĩa là người hay gia đình có vai vế trong 

xã hội, trong khi đó tiếng Tàu hiện đại đọc là dà jià và có 

nghĩa là tất cả mọi người. Một thí dụ khác: 東西tiếng Hán 

Việt đọc là đông tây và có nghĩa là 2 phương hướng, trong 

khi tiếng Tàu hiện đại đọc là dòng xì và có nghĩa là hàng 

hóa. Cho nên tiếng Tàu ngày nay phải được xem là ngoại 

ngữ đối với ngôn ngữ Việt Nam và không nên nhập một cách 

bừa bãi vào tiếng Việt. 

10.- Đảo ngược từ kép làm sai nghĩa. 
ĐIỂM YẾU Từ kép nầy gồm 2 tiếng đơn ghép theo văn 

phạm Nôm có nghĩa là cái điểm không mạnh. Có người đem 

đảo ngược lại thành yếu điểm theo văn phạm Hán Việt thì lại 

có nghĩa hoàn toàn khác hẳn: điểm rất quan trọng. 

THẤP ĐIỂM. Từ nầy thường được dùng sai một cách thực 

buồn cười. Cao là tiếng Hán đã được Việt hóa, nên có thể 

dùng theo văn phạm Hán hay Nôm cũng đều có một nghĩa 

duy nhất là “ở phía bên trên”. Thí dụ: điểm cao và cao điểm 

cùng một nghĩa. Trong khi đó thấp lại có hai nghĩa khác 

nhau tùy theo tiếng Hán hay Nôm. Theo tiếng Nôm thì thấp 

có nghĩa là ở bên dưới, nhưng với tiếng Hán thi thấp có 

nghĩa là ẩm ướt.. Vì vậy, khi nói điểm thấp thì đó là chỗ ở 

dưới thấp, nhưng khi đảo lại thành thấp điểm thì có nghĩa là 

nơi ẩm ướt. Thực là buồn cười khi đọc báo thấy: “giao thông 

giờ cao điểm, giao thông giờ thấp điểm” hay “dùng điện lúc 

cao điểm và dùng điện lúc thấp điểm” 

11.- Đảo từ kép bừa bãi và không cần thiết. 
XA XÓT. Tôi đọc được cách đảo kỳ cục trong một tác phẩm 

bán rất chạy trong thời gian gần đây. Nguyên câu đã viết là: 

“…ông Năm xa xót nhìn hai đứa trẻ….”. Đảo từ như thế là 

bừa bãi, chẳng nhằm lợi ích gì. Với văn vần thì có thể tạm 

chấp nhận sự đảo từ cho hợp thi luật; nhưng với văn xuôi thì 

không thể đảo từ một cách bừa bãi được. 

Còn rất nhiều từ kép bị đảo xuôi đảo ngược vô tội vạ nữa: 

Nguy hiểm / hiểm nguy; đơn giản / giản đơn; khai triển / 

triển khai; từ chối / chối từ; bảo đảm / đảm bảo; bền vững / 

vững bền; minh chứng / chứng minh; phục hồi / hồi phục; 
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biệt ly / ly biệt; tha thướt / thướt tha; thẩn thờ / thờ thẩn; 

tranh đấu / đấu tranh; thơ ngây / ngây thơ; xúc cảm / cảm 

xúc; quang vinh / vinh quang; kinh hoảng / hoảng kinh; ái ân 

/ ân ái ….. 

Ôi thôi, nhiều quá, quá nhiều, không sao kể hết ngay tức thì 

được. 

Có lẽ trên thế giới, không ngôn ngữ nào có các từ bị đảo 

ngược lung tung như ngôn ngữ Việt Nam hiện nay. 

Cứ cái đà nầy, tôi e có ngày mình sẽ đọc được một câu thế 

nầy: “Người sĩ-chiến sinh-hi ngoài trận-mặt để vệ-bảo quốc-

tổ, dân-nhân ở phương-hậu phải tỏ lòng ân-tri với các hùng-

anh sĩ-liệt”!!! 

12.- Ghép từ bừa bãi. 
KÍCH CẦU. Đó là nhóm từ “kich thích nhu cầu tiêu thụ” 

được ghép cho ngắn lại làm cho nghĩa trở thành hết sức tối 

tăm. Nghe từ ghép “kích cầu”, tôi cứ tưởng công việc của 

mấy ông công chánh đang thực hiên ở dưới sông. Cách ghép 

nấy nghe rất chướng tai nhưng lại rất phổ biến hiện nay. 

GIAO HỢP. Có một chuyện ghép từ rất khôi hài mà người ta 

thường hay kể lại. Chuyện thế nầy: Đồng chí giám đốc phái 

một nữ nhân viên qua một xí nghiệp bạn với lời dặn đò cẩn 

thận: “Cô hãy sang đó và cố gắng thuyết phục cho họ chịu 

giao hợp nhé”. Ý đồng chí giám đốc muốn nói giao hợp có 

nghĩa là giao thiệp và hợp tác; không biết cô nữ nhân viên có 

hiểu đúng ý đồng chí giám đốc hay không 

13.- Dùng từ dao to búa lớn 
CHIẾN. Đá bóng chỉ là một trò chơi thể thao thuần túy thế 

mà các xướng ngôn viên và bình luận viên của chúng ta luôn 

luôn gọi đó là cuộc chiến. Cuộc chiến thì phải có đổ máu, 

phải có quyết tâm tiêu diệt kẻ thù hay ít ra làm cho kẻ thù 

phải khốn đốn. Một hôm đi ngang qua sạp báo tôi thấy một 

tờ báo chạy một cái tựa rất lớn ở trang nhất: “nội chiến ở bán 

đảo Ibérique”. Tôi giật mình không hiểu tại sao giữa hai 

nước anh em Tây ban nha và Bồ đào nha lại nổ ra chiến 

tranh. Tôi vội vã móc tiền ra mua ngay tờ báo đó rồi chạy 

nhanh về nhà để đọc. Đọc xong, tôi ngã ngửa, Thì ra, trong 
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một cuộc bốc thăm do FIFA tổ chức, hai đội tuyển bóng tròn 

của Tân ban nha và Bồ đào nha gặp nhau trong cuộc chơi 

play-off. Thế mà người ta dám gọi là nội chiến. Xin chào 

thua cách dùng ngôn từ Việt Nam ngày nay. 

CHIẾN ĐẤU. Tôi đã từng nghe nói: “Chúng ta phải cương 

quyết chiến đấu với tư tưởng sai trái”. Nghe thực đáng sợ. 

NGÀI. Đã có lúc, nhân danh lập trường giai cấp, lập trường 

ta bạn thù, người ta gọi các lãnh tụ của nước tư bản bằng 

thằng nọ thằng kia. Bây giờ, chúng ta chơi với tư bản thì ai 

người ta cũng gọi bằng “ngài”. Ngài thủ tướng, ngài đại sứ, 

ngài nghị sĩ, vân vân. Nghe có vẻ nịnh bợ quá đi thôi. 

THAM QUAN. 參觀 Đi chơi để ngắm cảnh thì gọi là tham 

quan, có nghĩa là tham dự vào một công cuộc xem xét, 

nghiên cứu. Gọi thế mới hách chứ. 

NGHIÊN CỨU SINH. Đi học thêm ở ngoại quốc, chuyện 

quá tầm thường, nhiều khi lợi dụng làm chuyện bậy bạ, lại tự 

tâng bốc mình là đi nghiên cứu. 

14.- Dùng từ Hán Việt thay từ Nôm một cách kỳ cục. 
KHẨN TRƯƠNG Một đồng nghiệp của tôi định cư tại Uc từ 

năm 1975. Cách đây vài năm, thầy về Việt Nam lần đầu tiên 

và dùng tàu hỏa ra Hà nội thăm quê. Giữa khuya, tàu đến ga 

Đồng hới thuộc tỉnh Quảng bình. Đang ngủ say, bỗng thầy 

giật mình tỉnh dậy vì tiếng loa “… hành khách khẩn trương 

lên”. Thầy hoảng hồn phóng xuống giường, chạy ra khỏi 

buồng của toa xe vì tưởng xe trật đường rầy hay có hỏa hoạn 

xảy ra. Nhưng không, nhân viên trên toa tàu chỉ nhắc nhở 

hành khách nào xuống tàu ở ga nầy thì nhanh lên, thế thôi! 

Tội nghiệp, thầy Phụng hoảng hồn cũng phải vì ở miền Nam 

trước đây, ngươi ta ăn nói một cách giản dị và chỉ hay dùng 

tiếng Hán Việt trong văn chương và khi có việc nghiêm 

trọng mà thôi. 

BÁO CÁO. Một người bạn đã nói với tôi: “Báo cáo anh, 

chiều nay tôi phải lên xe về Hà nội”. Tôi nghe chữ báo cáo 

thì cứ tưởng anh ta đang nói với một vị tư lệnh trên chiến 

trường. 
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15.- Thay từ Hán Việt thông dụng  

       bằng từ Nôm bất hợp lý. 
MÁY BAY LÊN THẲNG. Cái loại máy bay có thể bay lên 

mà không cần phi đạo, ngày trước người miền Nam, từ thành 

thị đến thôn quê, từ người có học đến người thất học, đều gọi 

bằng một cái tên rất gọn là trực thăng. Sau 1975, người ta 

sửa lại là máy bay lên thẳng, không hiểu lý do tại sao. 

LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ. Ngày trước miền Nam có một 

binh chủng đặt tên là Thủy quân lục chiến. Đó gần như là 

một danh từ riêng. Sau 75 thì sửa lại là lính thủy đánh bộ cho 

có vẻ nôm na, dù thủy và bộ vẫn là tiếng Hán Việt. Có người 

bảo rằng cái gì của ta thì dùng tiếng Hán Việt mới bảnh, còn 

cái gì của kẻ thù thì dùng tiếng Nôm để làm giảm giá trị. Nếu 

quả đúng như thế thì đó thực là một quan niệm hết sức sai 

lầm và xúc phạm một cách trầm trọng đến giá trị tiếng thuần 

Việt của dân tộc mình. 

16.- Chưa có được những từ thỏa đáng cho khoa học  

       và kỹ thuật hiện đại. 
COMPUTER dịch là máy vi tính là không thỏa đáng. Máy vi 

tính có nghĩa là máy dùng làm những phép tính rất nhỏ. 

Chức năng của computer không phải chỉ như thế. Xin để 

dành cho các nhà chuyên môn về kỷ thuật và các nhà ngôn 

ngữ nói chuyện với nhau để chọn từ cho chính xác. 

INFORMATION TECHNOLOGIE dịch là tin học, cần xét 

lại 2 điểm. Thứ nhất, tecgnologie là một kỷ thuật, dịch bằng 

một chữ học trơ trọi thì không ổn. Thứ hai, muốn dùng từ 

kép “tin học” thì 2 từ đơn phải đều là tiếng Hán Việt. Nhưng 

tin là tiếng Nôm còn tín mới là tiếng Hán Việt. *ON LINE, 

OFF LINE, dịch là trực tuyến và ngoại tuyến thì e không ổn. 

Ở tiếng Mỹ, on và off là 2 từ đối nghịch nhau thì dịch sang 

tiếng Việt cũng cần 2 từ đối nghịch nhau mới được. Cho nên 

dùng 2 từ trực và ngoại thì chẳng ổn chút nào. Một lần nữa, 

chúng ta chờ đợi sự bàn bạc giữa các chuyên viên kỹ thuật 

và ngôn ngữ. 

                                                                       Book Hunter 
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ÁO TRẮNG NHA MÂN 

                                            Dương Thượng Trúc 
 -Anh Thụy! 

Âm vang tiếng gọi dịu dàng, ấm áp, không lớn lắm nhưng 

hàm chứa một niềm vui dạt dào, lôi Thụy ra khỏi dòng suy 

tưởng miên man. 

Điếu Pallmall cháy đến sát đầu ngón tay, đã tắt ngúm tự bao 

giờ, anh cũng chẳng biết. 

Dụi nhanh phần thuốc còn lại vào cái gạt tàn đặt trên bàn, 

anh ngẩng đầu lên.  

       Màu áo dài trắng tinh khôi của ba cô gái xinh xắn, với 

những chiếc cặp da đen ôm trước ngực, đột ngột xuất hiện 

làm rực sáng không gian ảm đạm của cái quán vắng ven sông 

một chiều cuối năm buồn hiu hắt. 

Người đứng giữa không ai khác hơn chính là bóng hình lúc 

nào cũng lởn vởn trong tâm trí Thụy kể từ khi nhận sự vụ 

lệnh trở lại thực tập trên vùng đất Nha Mân đầy huyền thoại 

này. Anh reo lên khe khẽ: 

-Cô Lài! Út Lài! -Dạ! Là em đây! 

Thụy đứng lên, giơ tay làm một cử chỉ lịch thiệp: 

-Mời ngồi! Mà các cô có bận gì không? 

Những tà áo dài được vén lên một cách nhẹ nhàng, khéo léo 

để các nữ chủ nhân bình thản an tọa trên ba chiếc ghế còn 

trống bao quanh cái bàn vuông trước mặt Thụy. 

Cô gái ngồi bên phải Lài lên tiếng: 

-Anh…anh…gì há…? 

Lài đáp lời bạn: -Anh Thụy! 

-Ừa! Anh Thụy có câu hỏi nghe ngộ ghê hén! 

Thụy tròn mắt, trả đũa: -Ngộ là sao cô…cô…gì đây nhỉ? 

Một lần nữa, Lài tiếp lời bằng cách chỉ vào cô bạn có cái 

răng khểnh duyên dáng và hai lúm đồng tiền thật sâu: 

-Xin lỗi, để em giới thiệu. Đây là Ngọc Liên - quay qua cô 

bạn bên trái, có mái tóc bum bê với đôi mắt thật sáng, đầy 
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ngổ ngáo, Lài tiếp - Nhỏ này là Thùy Linh. Ba đứa em học 

chung lớp, còn đây là Thiếu úy Thụy… 

-Xin cô Lài đừng xưng hô như thế nữa. Cứ gọi bằng tên cho 

tự nhiên. 

-Dạ! Nếu anh cho phép! 

Thụy tủm tỉm cười: 

-Phép tắc gì hổng biết nữa. Nhưng trước tiên, mời các cô gọi 

thức uống đã.  

Chủ quán, một phụ nữ trung niên trắng trẻo, mà nét sắc sảo 

vẫn còn ẩn hiện dưới những vết chân chim của thời gian, 

tuần tự bưng ra ba ly chanh muối, với nụ cười hóm hỉnh trên 

môi.  

Có lẽ chị thương cảm cho cái cảnh “ Mãnh hổ nan địch quần 

hồ” của anh. 

       Tiếng muổng khua lanh canh vào thành ly, phá vỡ không 

gian trầm mặc trong cái quán vắng lúc tàn đông. 

Thụy thả tia nhìn dõi theo những cánh lục bình màu tím nhạt 

đang lềnh bềnh trên mặt sông Nha Mân im ắng.  

Từng cơn sóng nhỏ lăn tăn, phản chiếu ánh tà huy nhạt nhòa 

trong hơi sương lạnh. 

Buổi chiều cuối năm nơi đây thật an bình, êm ả. Dường như 

không khí chiến tranh cũng phải cúi mặt trước một vùng quê 

đẹp như những bức thủy mặc.  

Bên kia bờ sông, mấy lọn khói bếp vương vất trên những 

mái ngói đỏ au xinh xắn, khiến lòng người lính trẻ ấm áp đôi 

phần.  

-Anh Thụy đang làm thơ hả?  

Thùy Linh lý lắc hỏi khi thấy Thụy ngồi trầm ngâm, ra chiều 

suy tư. Lài góp ý ngay: 

-Anh Thụy làm thơ hay lắm đó! 

-Sao nhỏ biết? 

-Ảnh có làm mấy câu tặng cho quê hương tụi mình nè. 

-Đâu đọc nghe thử xem. 

Lài liếc nhìn Thụy thăm dò ý kiến. Rồi như nhận được tín 

hiệu đồng thuận từ anh. Cô hắng giọng, đọc khẽ: 

-Đẹp sao vùng đất Nha Mân 
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Ở đây thôn nữ chẳng cần phấn son 

Làn da hồng thắm tươi dòn 

Mày ngài mắt phượng cho mòn mắt ai…(Thơ tác giả) 

Cả hai cô gái cùng ồ lên thích thú. Từ sau quầy tính tiền, chị 

chủ quán cũng kín đáo gửi cho người khách lạ một nụ cười 

đầy thiện cảm. 

Thụy chuyển đề tài để tránh né sự bối rối: 

-À! Mà vừa rồi cô Liên bảo câu hỏi của tôi  ngộ…là ngộ làm 

sao cơ? 

-Mới tiếp xúc với anh, người ta dễ dàng lầm tưởng anh hổng 

phải là dân bắc kỳ, đúng hông? 

-Cô nhận xét tinh tế lắm, nhưng bắc sao lại còn kỳ… 

-Danh xưng này bắt nguồn từ thời Pháp thuộc lận, anh Thụy 

quên à?  

-Không quên, nhưng nói người miền bắc được rồi, chứ gọi… 

bắc…kỳ, nghe nó kỳ kỳ làm sao ấy… 

Cô gái bật lên tiếng cười tựa pha lê vỡ, khoe hàm răng trắng 

đều, và hai cái đồng tiền dường như sâu thêm. Lài nhắc khẽ 

bạn: 

-Nơi công cộng mà sao nhỏ cười lớn vậy? 

-Giờ này người ta đi chợ tết cuối năm hết rồi, có khách khứa 

chi mà lo... 

Quay sang hướng Thụy, Ngọc Liên tiếp: 

-Anh đang ngồi trên mảnh đất nam kỳ lục tỉnh đó, em nói 

vậy có gì kỳ đâu…Nghe dễ thương muốn chết. 

Ở đoạn cuối câu nói, đôi môi cô chu lại đầy vẻ nghịch ngợm, 

khiến Thụy phải lắc đầu: 

-Tôi chịu thua cô rồi! Con gái Nha Mân chẳng những xinh 

đẹp mà còn thông minh, sắc sảo nữa… 

Thùy Linh chớp nhẹ đôi mắt bồ câu đen nhánh: 

-Thế anh chưa nghe hai câu ca dao nói về vùng đất này à? 

-Có, tôi đã từng biết qua, khi đi chiến dịch ở đây vài tháng 

trước: 

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh 

Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân. 

Ngọc Liên chen vào: 
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-Thế còn "sự tích" về nét đẹp của con gái Nha Mân, anh có 

biết không?   

Thụy nhấp nhẹ một ngụm cà phê, nghe vị đắng lan dần từ 

đầu lưỡi xuống đến tận cuống họng. Anh bật lửa châm điếu 

thuốc, ánh mắt mơ màng như đang vọng tưởng về một giai 

đoạn lịch sử bi tráng của dân tộc, anh nói chậm rãi theo từng 

hơi khói bay bay: 

- Theo sử sách, vào cuối thế kỷ thứ 18, chúa Nguyễn Ánh - 

sau này là Gia Long, vị vua khai sáng triều Nguyễn - đã cầu 

viện quân Xiêm La sang giúp để chống lại nhà Tây Sơn. 

Và đêm 19 rạng ngày 20 tháng 1 năm 1785 tức là cũng vào 

dịp cận tết như hôm nay, một trận thủy chiến khốc liệt đã 

diễn ra trên sông Tiền, đoạn từ vùng Mỹ Tho tới Rạch Gầm - 

Xoài Mút. Kết quả, quân Xiêm thua tan tác phải bỏ chạy về 

nước, còn chúa Nguyễn Ánh cũng dẫn theo tùy tùng ngược 

sông Tiền tìm cách trốn đi. Khi đến Nha Mân, do quân của 

Nguyễn Huệ truy đuổi ác liệt quá, bèn bỏ hết các cung tần 

mỹ nữ hàng trăm người lại, để “nhẹ gánh chinh phu” với lời 

hứa, sau khi hoàn thành vương nghiệp sẽ quay lại đón rước. 

Những người bị bỏ lại đều là các cô gái nhan sắc tuyệt trần 

được Nguyễn Ánh tuyển chọn kỹ lưỡng. Sau này, những cô 

gái ấy đã lập gia đình với các chàng trai người bản địa. 

Tuơng truyền rằng, các thế hệ sau, con trai không nói chứ 

nếu là con gái, ai sinh ra cũng đẹp như Hằng Nga tái thế. 

Thêm nữa, do nơi đây là vùng đất nằm giữa hai bờ sông 

Tiền, sông Hậu, thời tiết ôn hòa mát mẻ, sông nước êm đềm 

cũng góp phần tạo nên nét dịu dàng cho những người con gái 

này. 

       Trải qua mấy trăm năm, bao nhiêu thăng trầm của thời 

cuộc, bao nhiêu biến động của cả một vùng đất, nhưng vẻ 

đẹp sắc sảo của người con gái Nha Mân thì dường như mãi 

mãi không bao giờ phai nhạt, dù những phi tần mỹ nữ ngày 

xưa chỉ còn trong cổ tích. Ngày nay ở Nha Mân, mười người 

con gái thì có đến chín người đẹp, còn người kia cũng sắc 

nước hương trời. Dường như, khi các mỹ nữ cung tần biến 
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thành những nông dân hiền lành chất phác, nhan sắc của họ 

càng tươi thắm mặn mà hơn, lưu truyền mãi cùng thời gian... 

Thụy vừa dứt lời, một tràng pháo tay giòn giã vang lên từ ba 

cô học trò xinh xắn và chị chủ quán lịch thiệp, tạo sự sinh 

động trong chiều đông tĩnh mịch. Ngọc Liên hào hứng: 

-Công nhận kiến thức của anh Thụy uyên bác thiệt nhe! 

-Cám ơn các cô! Tôi cũng cố gắng tìm tòi trong sách vở, để 

lỡ... 

-Lỡ chuyện gì vậy anh Thụy? Thùy Linh thắc mắc. 

-Lỡ gặp trường hợp như bữa nay, khỏi bị ăn hai cái "hột vịt 

ung". 

Một tràng cười rộn rã lại vang lên, khiến không khí trở nên 

thân mật hơn.  

Từ sau quần hàng, chị chủ quán vui vẻ góp tiếng: 

-Thấy chú lính dễ mến, các em cũng dễ thương, nên chầu cà 

phê, chanh muối bữa nay chị không tính tiền đâu nha. 

Mọi người cùng hướng tia nhìn về phía người phụ nữ hiền 

hậu, và rộng rãi tỏ dấu cám ơn. 

Ngọc Liên chun chun cánh mũi nhỏ nhắn: 

-Anh thấy đàn bà con gái Nha Mân bảnh chưa, nhưng cái 

bảnh ở đây không chỉ là nét đẹp trời cho, mà còn bởi “Công 

Dung Ngôn Hạnh” nữa, thưa anh! 

-Điều này hoàn toàn đúng! Trở lại chủ đề ban đầu, nhờ cô 

Liên giải thích giùm cái ngộ trong câu hỏi của tui… 

Ngọc Liên nhẹ nhàng đưa cái ống hút của ly chanh muối lên 

đôi môi mọng đỏ một cách tự nhiên, tủm tỉm cười: 

-Anh là người miền bắc, nên có thể chưa hiểu hết nghĩa chữ 

ngộ của dân miền Nam. Có nhiều cách dùng, ngộ có nghĩa là 

hay, là đẹp mà cũng có lúc dùng như một sự chê bai… 

-Thế cô Liên dùng chữ ngộ này trong cách nào? 

-Để em phân tích câu hỏi của anh xong, sẽ tự biết nha! 

-Vâng, tôi xin chờ nghe. 

-Anh hỏi “Các cô có bận không” phải hôn? 

- Đúng vậy! 
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-Tụi em đang khoác trên mình tà áo dài truyền thống và rất 

xinh xắn của dân tộc, lẽ nào anh không thấy? Mà nếu không 

bận, đi ra đường cho cảnh sát bắt về tội “Công súc tu sĩ” à? 

-Tôi nói bận, đây là bận bịu, chứ đâu phải mang cái nghĩa 

như cô Liên vừa giải thích… 

-Cứ cho là như thế đi. Vậy thì vế thứ hai còn “ngộ” hơn nữa: 

Tụi em bận bịu thì làm sao thong dong đi vào quán nước… 

Thụy thểu não lắc đầu trước sự lém lỉnh của cô gái xinh đẹp.   

Lài lên tiếng, đỡ đòn cho Thụy: 

-Thôi! Mấy nhỏ đừng phá anh Thụy nữa mà! 

Thùy Linh chu dài đôi môi xinh xinh: 

-Anh Thụy…anh Thụy…Lúc nào cũng anh Thụy… Mau 

mau khai ra, quen biết từ khi mô mà thân mật dữ dzậy? 

Ngọc Liên cũng nhập cuộc: 

-Đúng vậy, khai ra cho mau, nếu không sẽ dùng cực hình... 

Lài giả vờ nhăn nhó, khiến gương mặt cô càng trở nên đáng 

yêu hơn: 

-Từ từ rồi nói, làm gì mà hung tợn vậy? Mấy nhỏ còn nhớ 

đêm văn nghệ mừng ngày khai trường của tụi mình hông? 

Ngọc Liên đáp lời bạn: 

-Sao lại không? Đêm đó nhà ngươi hát bài “Người yêu của 

lính” làm mấy anh dân vệ ngẩn ngơ cả ra chứ gì! 

Thùy Linh phụ họa: 

-Công nhận đêm đó nhỏ Lài xuất thần thiệt! 

-Vậy còn nhớ người có giọng tenor cao vút cũng hát một bản 

nhạc về lính không? 

-Bài “Sao em không đến" của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Chỉ có 

hai chữ: Tuyệt vời!  

Ngọc Liên nhanh nhẩu đáp, và cô cất giọng vào điệp khúc: 

...Sao em không đến, sao em không đến 

Để nắng chiều tắt trên cây xoan già 

Quạnh vắng mình tôi bâng khuâng trông chờ 

Nghe lòng thương thương nhớ nhớ 

Nhớ thương người em nơi chốn xa. 

Không gian như chùng hẳn xuống trước giọng kim thánh 

thót của cô học trò thơ ngây. Lài gật gù: 
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-Có trí nhớ tốt lắm! Anh Thụy đó! 

Bốn ánh mắt phượng tròn xoe, dồn tia nhìn vào Thụy, khiến 

làn da sạm nắng trên mặt anh chuyển sang màu mận chín. 

-Các cô… các cô quá khen rồi… 

Ngọc Liên quay sang Lài, cật vấn tiếp: 

-Nói theo toán học thì đó mới là "điều kiện ắt có" chứ chưa 

"đủ". Lài ngập ngừng:  

-Anh Thụy là...thày dạy kèm toán cho ta...   -Ồ... 

Cái quán vắng lại lao xao những thanh âm trong trẻo mang 

đầy vẻ ngạc nhiên, Thùy Linh chặc chặc lưỡi: 

-Hèn chi! Từ đứa chỉ trên trung bình một chút về môn toán, 

bỗng dưng trở nên xuất sắc nhất nhì trong lớp. Tao tưởng có 

phép nhiệm màu nào nữa chứ. 

-Nhỏ Lài xấu thiệt đó nha! Có "bảo bối" mà giấu biệt há! 

Ngọc Liên trách móc. 

-Nhà mấy nhỏ ở xa quá, vả lại, ta đâu biết anh Thụy có đồng 

ý nhận thêm học trò không. Lài đính chính. 

-Chứ hổng phải chỉ muốn giữ cho mình ên nhà ngươi hả?  

Thấy hai người bạn đã dồn Lài vào tận chân tường, Thụy 

phải lên tiếng: 

-Nhà cô Lài ở gần đồn, nên mỗi buổi chiều, tôi ra hướng dẫn 

cô vài tiếng để trả công cô đã dạy tôi cách gặt lúa, trầm lá 

dừa. Chứ tôi có mở lớp dạy kèm đâu. Mấy cô đừng trách cô 

Lài, tội nghiệp. Ngọc Liên chĩa mũi dùi sang Thụy: 

-Vậy chừng nào anh trở lại đây mở lớp, đừng quên tụi em 

nha! Năm tới thi Tú tài một, nếu có được nơi học thêm mới 

không sợ "trượt vỏ chuối". 

-Tôi là một người lính, nhiệm vụ với quân đội trên hết. Hơn 

nữa... -Hơn nữa chuyện gì vậy anh? Thùy Linh cắt lời Thụy. 

-Tôi về đây thực tập bốn tuần lễ. Hôm nay là ngày cuối cùng, 

sáng mai tôi phải trình diện trên tỉnh rồi. Nên không dám 

hứa. Những ánh mắt đang sôi nổi bỗng chùng xuống mang 

màu sắc ảm đạm. Ngọc Liên đăm chiêu: 

-Tiếc quá! Trường em sắp có buổi văn nghệ cuối năm, phải 

chi anh còn ở lại ăn tết với Nha Mân thì vui biết mấy. 

-Rất tiếc, tôi còn bận quân vụ... 
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Nét buồn hiện rõ hơn trên khóe mắt long lanh của Lài. Giọng 

cô thật nhẹ: 

-Anh về đây cả tháng rồi, sao không tới thăm...tía...em! 

-Có đó chứ! Tôi đến nhà thăm chú Chín hai lần, nhưng 

không gặp được cô Lài. Cũng nhờ chú Chín cho biết các cô 

đi học về ngang lối này, nên tôi tới đây ngồi chờ. May mắn 

hôm nay gặp được...các cô! 

-Anh may mắn gặp cố nhân chứ gom tụi em vô đó làm chi! 

Ngọc Liên lý lắc bắt bẻ Thụy, rồi cô nháy mắt với Thùy 

Linh: 

-Tụi mình rút lui thôi nhỏ Linh! Đừng ở đây làm kỳ đà cản 

mũi người ta tâm sự. 

-Ừa! Cũng muộn rồi, mình "dzìa" thôi! 

Thùy Linh nói xong, cả hai cô toan đứng dậy. Lài vội chống 

chế: -Mấy nhỏ nói tào lao không hà! Có tâm sự gì đâu! 

Thụy liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói chậm rãi: 

-Giữa tôi và cô Lài không có mối quan hệ như các cô suy 

đoán đâu. Chỉ là "Tình quân dân cá nước" thôi. Đây là lần 

thứ hai tôi có duyên may được đến vùng đất này. Lần đầu 

quen biết cô Lài, lần này được gặp gỡ thêm hai mỹ nữ Nha 

Mân là niềm vui lớn lao đối với tôi. Buổi hội ngộ hôm nay sẽ 

là một kỷ niệm đẹp, tôi luôn ghi nhớ. Trời cũng chiều rồi, 

các cô về đi kẻo muộn. Nếu hữu duyên, chúng ta sẽ có ngày 

gặp lại... 

        Ba chiếc xe đạp mang theo mấy tà áo dài trắng đã khuất 

dần giữa sương chiều ảm đạm, mà thanh âm những tiếng 

cười trong trẻo còn văng vẳng nơi tâm hồn người lính trẻ. 

Thụy châm lửa, kéo một hơi Pallmall thật dài.  

Làn khói thuốc uốn éo thành những vòng tròn lung linh 

huyền ảo. Thấp thoáng đâu đó là hình ảnh yêu kiều của 

những bông hoa biết nói xinh xắn với tà áo dài trắng trinh 

nguyên, mà anh biết rằng sẽ khó phai mờ trong tiềm thức. 

                                                              

               Dương thượng Trúc / Mùa Xuân Đinh Dậu / 2017 
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     ĐIỆP MỸ LINH 
  

      Điệp Mỹ Linh là bút hiệu của                 

Nguyễn Thị Thanh Điệp,  

           Sinh tại Dalat.  

                                     Cựu học sinh:   

                       Trường Domain de 

Marie, Đà Lạt 

                         Trường TH Võ Tánh Nha Trang. 

                                Đại Học Luật Khoa Saigon. 

     Bắt đầu viết từ năm 1961 và có bài đăng trên Đuốc 

Thiêng, Tin Sáng và Tia Sáng với vài bút hiệu khác nhau 

như: Nguyễn Thị Kiều Lam, Thanh Điệp, Thủy Điện và Điệp 

Mỹ Linh. 

 Sang định cư tại Hoa Kỳ, năm 1975, Tiếp tục viết dưới 

bút hiệu Điệp Mỹ Linh  

Hội viên Pen Inter.    

  Tác phẩm đã xuất bản: 

 Một Đoạn Đường (Tập truyện) 

 Bước Chân Non (Tập truyện) 

 Cuồng Lưu (Truyện dài) 

 Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 (Tài liệu lịch sử) 

 Sau Cuộc Chiến (Truyện dài) 

 Đưa Tiễn (Tập truyện) 

 Tưởng Như Trở Về (Tập truyện 

 Tìm Vết Chân Xưa (Tập truyện) 

 Trăng Lạnh (Tập truyện) 

 Chỉ Còn Là Kỷ Niệm (Tập truyện) 

 

http://www.diepmylinh.com/buoc-chan-non
http://www.diepmylinh.com/cuong-luu
http://www.diepmylinh.com/hqvnch-ra-khoi
http://www.diepmylinh.com/sau-cuoc-chien
http://www.diepmylinh.com/dua-tien
http://www.diepmylinh.com/tim-vet-chan-xua
http://www.diepmylinh.com/trang-lanh
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SÔNG NƯỚC TRỞ VỀ 

                                                  Điệp Mỹ Linh 

       Sau một lúc nhìn đoàn ghe nằm san sát đang nhấp nhô 

nhè nhẹ trên triền sóng của “biển không”(1) và nghe tiếng 

giây cáp chạm vào cột buồm bằng kim loại tạo nên chuỗi âm 

thanh trong vắt, đều đặn, Thúy-Quýnh ngẫng mặt, mắt hơi 

khép lại, hít đầy phổi luồng không khí mát rượi của vịnh San 

Diego êm đềm. Cuối chân cầu gỗ, tại bến tàu Siddler Cover 

thuộc San Diego Club, hai Navigators – danh từ Tân dùng 

cho chính chàng và cho cả Vinh, chồng của Thúy-Quỳnh – 

đang loay hoay hạ thủy chiếc ghe buồm. 

        Hai cánh buồm no gió, căng phồng. Với dáng người cao 

dong dỏng, mái tóc ngắn và nụ cười lúc nào cũng như sắp nở 

trên môi, Tân liếng thoắng, nhanh nhẹn trong mọi cử chỉ 

quen thuộc. Trái lại, với mái tóc muối tiêu, gương mặt hằn 

nhiều nét tàn phá của thời gian, Vinh chậm rãi, có vẻ trầm tư 

như chàng đang mang nặng khối suy tư trong hồn. Thấy Tân 

vừa cài chiếc phao đỏ vào cổ Thúy-Quýnh vừa dặn dò những 

điều cần thiết, Vinh muốn cho Tân biết rằng ngày xưa Thúy-

Quỳnh đã từng tháp tùng nhiều đơn vị tác chiến cũng như 

trên chiến hạm của Hải-Quân V.N.C.H. mà chưa bao giờ 

Thúy-Quỳnh phải mang phao; nhưng nghĩ sao, Vinh lặng 

yên, nhìn bâng quơ lên nền trời trong xanh. Con thuyền lướt 

nhẹ về phía San Diego Coronado Bridge, chiếc cầu cao lê 

nghêu, nối liền hai thành phố San Diego và Coronado. Nhìn 

những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đang thoi thóp trên 

đỉnh những tòa nhà cao vút trong khi bóng hoàng hôn đang 

len lén trở về, Thúy-Quỳnh chợt cảm thấy lòng ray rứt, bâng 

khuâng một cách lạ lùng. 

         Từ xa, ngược chiều với chiếc thuyền buồm nhỏ nhắn, 

một chiếc thuyền máy lướt nhanh, tạo nên những lượn sóng 

cuồn cuộn, làm tròng trành chiết thuyền nhỏ. Mặc dù rất 

ngạc nhiên khi thấy Thúy-Quỳnh không lộ vẻ sợ hãi hay 

cuống quít, Tân cũng nói lớn: 
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- Cô coi chừng ướt. Vịn vào giây buồm đi! 

Thúy-Quỳnh làm theo lời Tân rồi nhìn chàng, cười. Tân 

muốn hỏi Thúy-Quỳnh xem nàng có lạnh hay không; nhưng 

chợt thấy nụ cười của Thúy-Quỳnh vụt tắt và dường như 

nàng lại rơi vào thế giới của riêng nàng, Tân im lặng. 

Tuy mới gặp nhau chỉ mấy tiếng đồng hồ từ khi đón Vinh và 

Thúy-Quỳnh ở sân bay, Tân vẫn cảm thấy như chàng rất mến 

và thân thiết với cả hai, từ lâu. Mối tình cảm này đến từ 

những cuộc điện đàm viễn liên, bắt nguồn từ những lời thư 

khen tặng của Tân dành cho Thúy-Quỳnh, sau khi Tân đọc 

những tác phẩm của nàng. Nhờ những liên hệ đó, khi gặp 

nhau, cả ba người chuyện trò “dòn tan” như những người 

bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng lạ! Kể từ khi Tân đưa Vinh 

và Thúy-Quỳnh đến bến tàu cho đến bây giờ, cả Vinh và 

Thúy-Quỳnh đều trở nên trầm tư, ít nói, ánh mắt trở nên 

buồn và xa vắng lạ lùng! Để tôn trọng những suy tư của 

Vinh và Thúy-Quỳnh, Tân cũng im lặng, tựa người vào mạn 

thuyển, tay vẫn để trên tay lái, mắt lơ đãng nhìn sang bờ đối 

diện. Trong tầm mắt của Tân, những chiến hạm màu xám 

đậm đang neo sát nhau, che khuất quân cảng San Diego 

Naval Station. Nhìn chiếc hàng không mẫu hạm USS Ranger 

CV-61 đang đại kỳ, Tân cố vẽ ra trong trí chàng hình ảnh 

chiếc hàng không mẫu hạm USS Independence CV-62 đang 

công tác dài hạn tại Nhật mà chàng sẽ phục vụ. 

       Là một thanh niên, Tân mang nỗi khao khát của kẻ thích 

tìm tòi, thích khai phá, thích phiêu du cho nên chàng chọn 

quân chủng Hải-Quân khi chàng học năm thứ tư tại 

University of Washington ở Seattle. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư 

điện, Tân được huấn luyện tại OCS – Officer Candidate 

School – tại Rhode Island.  

       Ra trường với cấp bậc Hải-Quân Thiếu Úy, Tân được 

đưa sang tu nghiệp bổ túc tại Surface Warfare Officers 

School Pacific, thuộc Amphibious Base, thành phố 

Coronado. Cuối tuần này là lễ mãn khóa tu nghiệp, chuẩn bị 

chờ ngày ra khơi. 
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Kể từ khi nhận được lệnh phục vụ trên hàng không mẫu hạm, 

Tân mang nỗi háo hức của một người muốn biết “mùi” biển, 

muốn trở thành Hải-Quân…thật! Đôi khi sự háo hức ấy bồng 

bột dâng cao như những ngọn sóng cong vòng và Tân như 

tay surfer chuyên nghiệp đang cúi rạp mình, chân lách nhẹ 

chiếc surfboard, lướt nhanh trong lòng sóng xanh biếc và 

nghe bọt biển òa vỡ lao xao. 

        Một nhân vật trong truyện ngắn Hân và Thi của Điệp-

Linh cho rằng “biển một bên, em một bên”. Nhưng riêng 

Tân, biển là tất cả. Biển cho chàng nhiều suy tư, nhiều mơ 

ước. Biển vỗ về chàng trong cơn say sóng ngầy ngật khi con 

thuyền nhỏ đưa chàng vượt biên. Biển cho chàng những giây 

phút chạnh lòng trên bước đường phiêu bạc. Biển thét gào, 

réo gọi những ray rức trở về mỗi khi chàng lặng nhìn bãi 

Coronado phơi mình trong nắng ấm. Biển cho chàng những 

giây phút lặng lẽ bên ngọn hải đăng để lòng chàng vọng về 

quê cũ, nơi người Mẹ hiền đang khắc khoải nhớ thương con. 

Biển làm sống lại trong lòng chàng hình ảnh lãng mạng đến 

tuyệt vời của mối tình không trọn bên những ngọn đồi đầy 

thông xanh và tuyết trắng. Cũng vì Tân nặng tình với biển 

cho nên những tác phẩm của Thúy-Quỳnh tác động mạnh 

vào tâm thức của chàng. Giờ đây, trên dòng nước ngược, 

trong khi Tân muốn biết Thúy-Quỳnh nghĩ gì mà trầm ngâm 

thì chính Thúy-Quỳnh lại đang dõi mắt theo những cánh 

buồm xanh trắng xa xa, lòng bồi hồi nhớ lại một chiều Hè 

lộng gió bên bến Cầu-Đá Nha trang. 

        Thời điểm đó, Vinh là hạm phó một trục lôi hạm đang 

cặp bến Cầu-Đá và Thúy-Quỳnh là sinh viên năm thứ II 

trường Luật về Nhatrang nghỉ Hè. Anh của Thúy-Quỳnh là 

giáo sư hướng dẫn lớp Đệ Nhị, đưa nhóm học sinh và Thúy-

Quỳnh đi cắm trại bên Hòn Bảy Miếu. Vinh được Hạm 

Trưởng chỉ định tháp tùng chiếc “ca-nô” chở nhóm học sinh. 

Suốt đoạn hải hành ngắn, từ Cầu-Đá đến Hòn Bảy Miếu, 

Vinh và Thúy-Quỳnh không hề để ý nhau. Nhưng tối đến, 

bên ánh lửa trại bập bùng, Vinh ngồi bệt trên cát, vừa đệm 

Tây Ban Cầm vừa hát ca khúc Bernadine của Pat Boone thì 
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Thúy-Quỳnh cảm thấy tim nàng tê dại! Thấy Vinh gật đầu 

làm nhịp theo từng thì mạnh (temps fort) trong những tràng 

hợp âm trầm của điệu Swing, Thúy-Quỳnh chợt liên tưởng 

đến một cảnh rất đẹp của Ricky Nelson trong phim Rio 

Bravo. Vì không có micro, tiếng hát của Vinh loãn đi; nhưng 

không sao, gió khơi đang đưa nhẹ giọng ca của Vinh vào tận 

ngõ ngách của những trái tim thiếu nữ đang rạo rực yêu 

đương. Khi ban hợp ca của nhóm học sinh đồng ca nhạc 

khúc Nhạc Rừng Khuya của Lam-Phương, một nam sinh 

đệm Tây Ban Cầm và Vinh lật ngược Tây Ban Cầm của 

chàng, dùng tay đánh phía sau thùng đàn theo điệu Rhumba, 

giả tiếng trống. Thúy-Quỳnh vừa hát theo nho nhỏ vừa khơi 

cao ngọn lửa. Vinh hất đầu làm hiệu, có ý mời Thúy-Quỳnh 

đến với “ca đoàn”. 

       Bên bờ đảo vắng, những giọng ca tài tử hòa với tiếng 

Tây Ban Cầm dìu dặt cùng với tiếng “trống giả” dồn dập 

khiến Thúy-Quỳnh cảm thấy nao nao trong lòng. Từ đó, 

Vinh cứ kiếm cớ ngồi cạnh Thúy-Quỳnh và hỏi nàng những 

câu vu vơ. Và cũng từ đó, Thúy-Quỳnh thầm nhủ: “Mấy anh 

chàng Hải-Quân thật là lãng mạng và đa tình!” 

      Mới đó mà Vinh đã lìa biển Mẹ, đã xa sông nước Cữu-

Long gần nửa thế kỷ! Trong khoảng thời gian ấy, Vinh tưởng 

chàng có thể chôn vùi quá khứ để chấp nhận cuộc sống thừa; 

nhưng hôm nay, vịnh San Diego im lìm nhưng trong lòng 

Vinh niềm đau đang trở giấc, dĩ vãng đang thét gào! Nhìn 

những chiến hạm bất động, sau khi nhận ra chiếc nào thuộc 

loại tuần dương, chiếc nào thuộc loại hộ tống, chiếc nào 

thuộc loại hải vận hạm, v.v…Vinh thở dài! Hồn Vinh ngất 

lịm vì nhớ thương chập chùng! 

Như không chịu nỗi sự “hành hạ” từ ngoại cảnh, Vinh đề 

nghị Tân quay buồm trở về. 

Tối đến, từ cửa sổ lầu năm của khu sĩ quan độc thân, B.O.Q. 

(Bachelor Officers Quarters) nhìn ra bờ biển Coronado, Vinh 

có cảm tưởng như chàng đang ở Trung Tâm Huấn Luyện 

Hải-Quân Nha-Trang. Cũng vòng biển cong cong; cũng ngọn 

đồi nhỏ xa xa và ánh hải đăng cuối vòng cung cát trắng; cũng 
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những dãy nhà ngăn nắp; cũng lính gác cổng; cũng thấp 

thoáng mấy chàng Hải-Quân lang thang từ câu lạc bộ; chỉ 

khác một điều là không có một chiếc quân xa nào trong 

doanh trại Amphibious này. 

Trong khi Vinh muốn được yên lặng một mình để chiêm 

nghiệm câu: “Quand ce n’est pas de ce qui est, je rêve de ce 

qui a été , de ce qui n’est plus” của Jack London 
(2) 

thì Tân 

và Thúy-Quỳnh đếm từng bước chân trần trên bờ cát mịn.  

Đi được một khoảng ngắn, Thúy-Quỳnh nhìn những vì sao 

lấp lánh trên nền trời đêm, nói như mơ: 

- Ngày xưa, khi chú là Hạm-Trưởng, trong vài lần cô xuống 

chiến hạm thăm, chú thường hay nhìn trời và giải thích cho 

cô về các chòm sao như Tiểu Hùng Tinh, Đại Hùng Tinh, 

v.v…Bây giờ…già, cô quên rồi. 

Tân tròn mắt nhìn Thúy-Quỳnh: 

- Cô mà già! Đọc văn của cô Tân thấy tâm hồn của cô rất trẻ 

trung và cô nghệ sĩ lắm! 

- Càng nghệ sĩ càng khổ, Tân ơi! 

- Tại sao vậy, cô? 

- Theo cô, nghệ sĩ thường có tâm hồn ướt át, bén nhạy, tình 

cảm lênh láng và sống hơi xa thực tế. 

- Tân thấy những điều đó hơi đúng đối với cô. 

Bị Tân nói đúng “tim đen”, Thúy-Quỳnh cười: 

- Mới gặp sao Tân biết hết vậy? 

- Trời! Đọc sách của cô, nói điện thoại với cô thì hiểu cô 

chứ. 

Thúy-Quỳnh dừng bước, nhìn ra khơi, chuyển đề tài: 

- Bãi biển này đẹp quá, làm cô nhớ nhà dễ sợ. 

- Tân cũng vậy. Mỗi chiều đi qua bãi biển này Tân buồn vì 

nhớ mấy lần vượt biên. 

Thúy-Quỳnh nhìn Tân, phân vân, chưa biết có nên hỏi Tân 

chi tiết về những lần vượt biên ấy hay không thì Tân tiếp: 

- Nhiều khi nhìn biển Tân nhớ Mẹ ghê lắm. Khi hay tin Tân 

đi lính, Mẹ buồn… 

- Làm Mẹ ai cũng vậy cả, Tân à! 
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- Tân hiểu chứ. Nhưng đôi khi Tân vẫn tự hỏi tại sao mình 

lại đi lính cho Mỹ? 

- Tân đừng nên mặc cảm. Tân nên hiểu rằng người Việt mình 

có câu: “Ăn cây nào, rào cây nấy.” Đất nước này cưu mang 

mình, mình phải có bổn phận góp sức bảo vệ đất nước này, 

đúng không? 

- Dạ, Tân hiểu. 

- Những người như Tân sẽ xóa bớt ấn tượng bẩn thỉu do 

nhóm bác sĩ Việt-Nam gian lận Medicare tạo nên. Những 

người như Tân mới làm mờ đi hình ảnh những người Việt-

Nam làm nghề tự do, rồi trốn thuế để hưởng phúc lộc của 

chính phủ Mỹ như xin foodstamps, housing, Medicaid, v.v… 

- Cảm ơn cô đã cho Tân những ý niệm đó. 

Tân dừng lại một chốc rồi lắc đầu, tiếp; 

- Tân thích Hải-Quân từ ngày Tân còn bé kia. Tiếc một điều 

là khi Tân lớn thì Hải-Quân mình không còn nữa, cho nên 

Tân không được là một trong những…họ. 

Thúy-Quỳnh cười. Tân ngạc nhiên: 

- Tại sao cô lại cười? 

- Tân muốn nói đúng tiếng Việt không? 

- Dạ, muốn chứ. 

- Thật ra Tân nói và viết tiếng Việt rất khá; chỉ thỉnh thoảng 

gặp trở ngại thôi. 

- Chẳng hạn? 

- Chữ “họ” ở câu cuối cùng rặc Mỹ đó. Tân dịch sát nghĩa 

mấy chữ “one of them”, phải không? 

Tân cười vang: 

- Vậy thì phải nói như thế nào, cô? 

Sau khi giải thích cho Tân hiểu cách nói của ba miền, Thúy-

Quỳnh thân mật nhìn Tân: 

- Tân là độc giả số một của cô đó. 

- Trời! “Ngon” vậy? Tại sao, cô? 

- Trong kiếp sống lưu vong, mỗi ngày những người Việt vào 

lứa tuổi ham thích đọc sách Việt sẽ chết đi; trong khi đó, có 

bao nhiêu người thuộc thế hệ của Tân còn tìm tòi đọc sách 

Việt? 
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- Tân biết cô nói gì rồi. Ai Tân không biết chứ riêng Tân, nói 

tiếng Việt, ăn cơm Việt, đọc sách Việt, nghe nhạc Việt… 

Thúy-Quýnh nghịch, chen vào: 

- Lấy vợ người Việt nữa chứ. 

Tân vỗ hai tay vào nhau, nhảy cao lên, reo vui: 

- Dĩ nhiên! Không hiểu cô nghĩ sao chứ Tân thấy sống ở đời 

mà không có lý tưởng, không có mục đích, chỉ biết học, lấy 

mảnh bằng rồi cưới vợ, sinh con thì chán chết, phải không, 

cô?     - Đúng! 

- A, theo cô, mình yêu tiếng Việt, yêu nước Việt đâu có 

nghĩa là mình phải chấp nhận tất cả những cái tốt và cái xấu 

của phong tục và tập quán của  người Việt, phải không, cô? 

Thúy-Quỳnh hơi ngẩng ra một giây, không ngờ “anh chàng” 

này hỏi tới tấp như vậy: 

- Tân phỏng vấn cô đó hả? 

- Dạ, đâu có. Tân chỉ muốn cô giải thích cho Tân hiểu; vì từ 

ngày đến Mỹ, cô là người lớn tuổi đầu tiên mà Tân quen. 

- Người Mỹ thường nhắc những “good old days” nhưng họ 

chấp nhận sự thay đổi theo đà tiến hóa của con người, của 

khoa học và kỹ thuật. Người mình bảo thủ hơn, cái gì xưa 

cũng cho là đúng, là hay rồi hô hào bảo vệ tất cả phong tục 

cổ truyền. Ai chọn sự đổi thay thì bị cho là lai căng, vọng 

ngoại. Theo cô, có những phong tục mình không nên duy trì 

nữa. 

- Tỷ dụ? 

- Tỷ dụ như tinh thần “trọng nam khinh nữ”, như “được hào 

con hơn hào của”. Vì quan niệm như vậy cho nên người xưa 

thường cầu khẩn để được sinh con trai “nối dòng”. Và người 

xưa cứ đẻ, để hoài, nuôi không nổi rồi trút tất cả gánh nặng 

cho người trưởng nam. Tại sao không tạo cho đàn con tinh 

thần tự lập mà chỉ đặt trách nhiệm và bổn phận lên vai người 

trai trưởng để cả đàn con nuôi tinh thần ỷ lại? 

- Đúng! Tân đồng ý với cô. Tân nghĩ cô nên đưa tư tưởng 

này vào tác phẩm của cô. 

- Có rồi, trong truyện dài Cuồng Lưu. 

- All right! 
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Cứ sau phút vui đùa Tân lại trở nên nghiêm nghị: 

- Cô thấy, người mình, dù xưa hay nay, cũng nặng tinh thần 

ỷ lại. Miền Nam mất cũng vì mình ỷ lại là tụi Mỹ không thể 

nào bỏ miền Nam Việt-Nam; vì miền Nam là tiền đồn chống 

Cộng ở Đông Nam Á! Không biết bây giờ những người đó 

đã sáng mắt chưa? 

- Tân cẩn thận. Đụng chạm lắm đó. 

- Tân là lính, nghĩ sao nói vậy. 

Dõi mắt nhìn ngọn hải đăng, Tân nhíu mày rồi tiếp: 

- Cô giải thích cho Tân câu này được không, cô?     - Câu gì? 

- “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. 

- Cô không học Hán văn cho nên cô chỉ hiểu đại ý là: 

Người đàn bà, khi ở nhà, vâng lời Cha; lấy chồng, phục tòng 

chồng; chồng chết ở với con. Câu cuối cùng còn hàm ý là 

người đàn bà không nên lập gia đình một lần nữa. 

- Tân cũng hiểu đại khái như vậy; nhưng theo cô thì sao? 

- Cô đồng ý câu đầu, hai câu sau phải xét lại. 

- Đúng! Sao cô nói chuyện hợp với Tân ghê. 

- Cô nghĩ, lấy phải người chồng hay người vợ thiếu đạo đức, 

kém giáo dục hoặc tâm hồn hẹp hòi cũng giống như mình 

mắc bệnh ung thư vậy. Hoặc là mình chấp nhận giải phẫu để 

sống thêm một thời gian, hoặc là để yên như vậy cho cái chết 

đến nhanh. Đằng nào thì cũng đau đớn cả! 

- Nếu là cô, cô chọn thái độ nào? 

- Nếu là cô, cô chọn thái độ dứt khoát để cả hai khỏi phải 

chịu đựng nhau và con cái khỏi phải đau khổ, nhưng… 

- Nhưng… sao, thưa cô? 

- Ở đời có những việc mình muốn lắm mà không thể hoặc 

chưa thể thực hiện được. 

- Tân tưởng muốn là được. Lúc nào Tân cũng nghĩ như vậy 

cả. 

- Tân còn trẻ, hiếu thắng, năng động cho nên Tân nghĩ như 

vậy. Nhưng theo tuổi đời, Tân sẽ nhận biết rằng không phải 

bất cứ điều gì mình muốn mình cũng có thể thực hiện được 

cả. 
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- Cô có lý. Còn chồng chết ở với con, đừng lập gia đình nữa, 

cô nghĩ sao? 

- Cô nghĩ, lập gia đình một lần nữa hay không là do quyết 

định của chính người phụ nữ đó. Tình thương của con tuy 

quý và cần thiết, nhưng hoàn toàn khác hẳn với 

companionship giữa một người đàn ông và một người đàn 

bà. 

- Nếu Tân là con gái, quan niệm sống của cô sẽ giúp ích cho 

Tân rất nhiều. 

- Như vậy có nghĩa là Tân không đồng ý với cô vì Tân là con 

trai, phải không? 

- Chắc vậy đó, cô.        - Tân đặc sệt…Việt-Nam! 

- Cô thấy có sự cảm thông giữa người Việt còn ở lại Việt-

Nam và người Việt di tản không, thưa cô? 

Tân chuyển đề tài bất ngờ khiến Thúy-Quỳnh hơi lúng túng. 

Chỉ một thoáng thôi, Thúy-Quỳnh đáp: 

- Không! 

- Đúng! Nhưng lỗi của bên nào, cô? 

- Lỗi của cả hai bên; nhưng phần nặng hơn là do người Việt 

di tản. 

- Có phải vì sự khoe khoang lố bịch, sự láo lếu không biết 

ngượng và bị mặc cảm dày vò cho nên người di tản đã tạo sự 

ngộ nhận to lớn trong lòng bà con bên nhà hay không, cô? 

- Đúng. 

- Mình có thể thay đổi được gì? 

- Chịu! Khoe khoang và ỷ lại là hai căn bệnh không thể chữa 

được của người mình. Điều khôi hài là có nhiều người sang 

Mỹ sau 75, đã là nạn nhân của sự ngộ nhận đó; nhưng chỉ 

một thời gian ngắn sau, họ lại cố tình tạo ra những ý tưởng 

nhầm lẫn cho bà con còn lại ở bên nhà. 

- Còn về thế hệ di tản thứ hai, cô có nghĩ rằng người trẻ mất 

gốc lắm không? 

- Tân muốn nói đến lớp trẻ có văn hóa hay lớp trẻ bụi đời 

hay lớp trẻ lai thiếu may mắn? 

- Lớp trẻ như những người trong gia đình cô và Tân. 
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- Lớp người đó là sự chắt lọc tinh khiết từ tập thể người Việt 

tỵ nạn. Theo cô, họ có nhiều cái hay lắm. Lúc đầu, tuy hơi 

lấn cấn trước sự va chạm giữa hai nền văn hóa, nhưng họ 

thích nghi trong một giai đoạn kỷ lục. Họ hấp thụ những cái 

hay trong môi trường họ đang sống. Họ mạnh dạn nói lên 

những gì họ nghĩ và họ thẳng thắn không chấp nhận những 

gì không thực tế, không hợp thời của nên giáo dục nệ cổ. 

- Cảm ơn cô đã nghĩ như vậy. Nhiều người, mỗi khi nói 

chuyện với người trẻ thường hay chê bai, chỉ trích dạy đời 

không hà! 

- Cô nghĩ, giới trẻ, mình phải gần họ, phải hiểu họ thì khoảng 

cách giữa hai thế hệ mới không bị xoi mòn thêm. 

Tân im lặng, gật gù như “ông cụ non”.  Chỉ một chốc thôi, 

Tân đề nghị: 

- Bây giờ mình trở về phá chú chơi. 

- Phá bằng cách nào? 

- Mình đàn, hát, không cho chú ngủ. Vậy là phá rồi. 

- Tân chơi nhạc cụ gì?   - Dạ, Tây Ban Cầm. Còn cô? 

- Làm thế nào Tân biết cô chơi nhạc? 

- Trời ơi! Một nhà văn không biết nhạc không thể đưa những 

chi tiết về âm nhạc vào tác phẩm như cô đâu. 

Thúy-Quỳnh cười. Tân tiếp: 

- Cô không thích nhạc Rock chứ? 

- Rock nhè nhẹ như Rock and Roll Come True thì cô thích; 

còn Rock như Big City Night hoặc Rock Like Hurricane 

hoặc Thriller, Beat It thì cô chịu thua. 

Hai người ra đến đường nhựa, nhìn hai đầu đường để tránh 

xe. Tân vượt nhanh qua bên kia đường. Quay lui, thấy Thúy-

Quỳnh còn đứng lại, Tân đưa tay vẫy vẫy: 

- Come on, cô. 

Thúy-Quỳnh thong thả bước sang, nét mặt tự nhiên trầm hẳn 

xuống. Tân tò mò: 

- Sao tư nhiên trông cô buồn vậy? Đi bộ nhiều, cô mệt, phải 

không? 

- Không. Tại vì cử chỉ của Tân làm cô nhớ cậu con út của cô. 

Cậu ta đang theo học tại viện âm nhạc Musicians Institute ở 
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Hollywood. Anh chàng cao lớn, nhưng ngây thơ lắm. Mỗi 

khi băng qua đường với cô, anh chàng cũng ngoắc tay giống 

Tân vậy. Khi cô sang đến nơi, anh chàng bẹo má cô và nói 

tiếng Việt “ba rọi”: “My mommy is so… ‘dê thuông!’” 

Tân quay nhìn ra xa, giọng buồn buồn: 

- Oh! I miss my mommy! 

Thúy-Quỳnh muốn an ủi Tân, nhưng nghĩ hoài không tìm 

được lời nào thích hợp, đành im lặng đi bên Tân. 

Về đến phòng, sau khi chơi với Vinh vài ván cờ tướng, Tân 

chụp guitar và đề nghị: 

- Hát đi, cô.   - Ai đàn mà hát? 

- Dạ, Tân. Tân vừa đàn vừa chơi cờ được mà. 

Thúy-Quỳnh thầm nghĩ: Lại một anh chàng Hải-Quân lãng 

mạn và đa tình nữa đây!  

Tân vừa đệm đàn vừa ư hử theo dòng nhạc, mắt vừa chăm 

chú nhìn vào bàn cờ theo dõi “nước” cờ của Vinh. 

Riêng Vinh, cả một thời tuổi trẻ, cả một vùng kỷ niệm, cả 

một trời thương nhớ đang bị ngoại cảnh và nhân dáng của 

Tân khuấy động trong lòng cho nên Vinh chẳng suy nghĩ 

được gì cả! Thua Tân liên tiếp hai bàn, Vinh chán nản đứng 

lên: 

- Thôi, cô cháu đàn ca, hát hò gì thì hát hò; chú vào phòng, 

nghỉ. 

Sau khi Vinh đóng cửa phòng, Tân vừa đẩy tập nhạc về phía 

Thúy-Quỳnh vừa nói: 

- Tập nhạc đây, cô. 

Vừa lật từng trang để tìm những nhạc khúc nàng thích, 

Thùy-Quỳnh vừa hỏi: 

-Dường như giây đàn lên không đúng diapason (âm thanh 

biểu), phải không, Tân? 

Tân tròn mắt ngạc nhiên: 

- Làm thế nào cô nhận biết được? 

- Tai của cô đã quen với âm nhạc từ ngày cô còn bé lận, Tân 

à! 

Thấy Thúy-Quỳnh lật đến nhạc khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em 

của Trường Sa, Tân nhắc: 
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- Dường như cô đã đề cập đến nhạc phẩm này trong một 

truyện ngắn, phải không, cô? 

- Không nhớ. Tân biết nhạc phẩm này Trường Sa sáng tác 

vào thời điểm nào hay không? 

- Dạ, thời gian đó Tân còn bé xíu, làm sao biết được. 

- Trường Sa sáng tác ca khúc này khi anh ấy chỉ huy một đơn 

vị Tuần Thám tại Mộc Hóa. 

- Tại sao cô biết? 

- Biết chứ. Lúc đó chú là chỉ huy trưởng Liên Đoàn 5 Tuần 

Thám và Trường Sa chỉ huy một trong mấy Giang Đoàn đó. 

Tân đột ngột ngưng đàn, reo lên: 

- Trường Sa là Hải-Quân mình hả, cô? All right! Hải-Quân 

mình số dách! 

Tân và Thúy-Quỳnh hát nghêu ngao được vài bài, đến ca 

khúc Nhớ Nha-Trang của Minh-Kỳ, tiếng đàn của Tân trở 

nên dìu dặt, thiết tha như lời sóng thì thầm với cát ngoài bãi 

Coronado. Đến đoạn giữa, Thúy-Quỳnh vào lỗi nhịp, Tân vội 

“rải” một tràng hợp âm rời (accord plaque) kịp thời “lấp” 

nhịp sai. Thúy-Quỳnh nhìn Tân, vừa hát vừa cười như nhận 

lỗi. Đến hai chữ  cuối cùng trong câu “…để cô gái xuân ngây 

nhìn thương mến…đầy vơi!” Thúy-Quỳnh hơi chậm lại và 

nàng không hát đúng theo âm chủ (tonique) mà lại hát note 

ngũ trình (quinte) của nhạc khúc được viết âm giai Ré 

Trưởng. Dứt bản nhạc, Tân đột ngột than:  - Buồn quá! 

Cũng cảm thấy buồn khi nghĩ đến cảnh cô đơn của Tân giữa 

những người khác chủng tộc trên Hàng Không Mẫu Hạm và 

sự nguy khốn mà Hàng Không Mẫu Hạm đó sẽ phải trực 

diện, nhưng Thúy-Quỳnh phải an ủi Tân: 

- Ba năm sẽ qua nhanh lắm. Vả lại, mỗi năm Tân được đi 

phép, trở về Mỹ mà. 

- Năm đầu tiên có thể không được đi phép. Mỹ nó huấn 

luyện sĩ quan nghiêm khắc lắm, cô ơi! Lúc nào sĩ quan cũng 

phải đặt quyền lợi của thuộc cấp lên trên quyền lợi của mình. 

- Cô biết. 

Như không muốn khơi dậy nỗi buồn đang chỉu nặng trong 

hồn, Tân chuyển đề tài: 
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- Cô có làm thơ không, cô?  - Không. Tân thích thơ lắm, phải 

không?  

Tân phát  ra âm thanh giữa hai chữ “a” và “ê” rồi đưa tay 

mặt lắc lắc. Thúy-Quỳnh cười: 

- Tân thích thơ tiếng Việt  hay thơ tiếng Anh? 

- Tân thì cô biết rồi; cái gì cũng chỉ Việt-Nam thôi. 

- Thơ tiếng Anh cũng có cái hay của nó. 

- Thỉnh thoảng Tân đọc vài bài, nhưng sự cảm nhận trong 

Tân rất ít. 

- Cô sẽ đọc một bài thơ tiếng Anh xem Tân nghĩ sao, nha. 

Tân chưa kịp đáp, Thúy-Quỳnh đã cười dòn, đùa: 

-Thơ tiếng Anh mà cô đọc lên thì tội nghiệp cái tai của Tân 

quá! Thôi, đưa giấy bút, cô viết cho. 

Bên chiếc bàn nhỏ, Tân chăm chú theo từng nét chữ của 

Thúy-Quỳnh: 

AN EMPTY REFLECTION 

 As I stared into the mirror each morning, 

I saw a reflection of a girl you once loved. 

And asked her: Why do you love him so much? 

Searching for an answer, tears rolled down her face. 

She looked at me but no words were spoken. 

Only then did I realize she was lost as I was! 

Wiping her tears, I said love should not hurt so. 

She gently smiled, but there was sadness in her eyes. 

Though our eyes met, her thoughts were far away. 

I reached out for her and found nothing but emptiness! 

Suddenly I felt cold anh lonely! 

Day after day, she has yet to answer my question.  

And I have yet to know what it is like to be loved! 

 Tân ngạc nhiên: 

- Của ai vậy, cô? Người Mỹ hay Việt? 

- Của Hồ Nguyễn Xuân Hương, một người thuộc thế hệ của 

Tân. Cô nàng này nhận được hai giải Golden Poet 

Trophies… Thúy-Quỳnh vừa nói ngang đó, vội ngưng, vì 

Vinh vừa hé cửa, bảo: 
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- Thôi, khuya rồi, đi ngủ cho Tân ngủ; mai còn dậy sớm dự 

lễ. 

***  Từ cao ốc sĩ quan độc thân đi sang phòng hành lễ Jones 

Hall với Tân và Vinh, Thúy-Quỳnh cảm thấy buồn buồn; vì 

hình ảnh của Tân trong quân phục đại lễ gợi lại trong hồn 

nàng nhân dáng của Vinh vào những dịp lễ theo truyền thống 

Hải-Quân. Nhưng khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Tân điểm 

nụ cười vô tư, không thể nào Thúy-Quỳnh không liên tưởng 

đến khuôn mặt tươi thắm, xinh đẹp của các con trong những 

buổi lễ ra trường tại Rice University, University of Houston 

và Musicians Intitute tại Hollywood, California. 

Ba người đi chầm chậm trên lối đi bằng xi-măng, vòng theo 

thảm cỏ non. Từ nhiều nẽo trong doanh trại, những khóa sinh 

trong quân phục đại lễ, các sĩ quan huấn luyện trong quân 

phục tiểu lễ, đang tiến đến địa điểm hành lễ. Vừa đi Tân vừa 

kể tiểu sử của Hải-Quân Thiếu Úy Herbert C. Jones mà Hải-

Quân Hoa-Kỳ đã dùng tên của Ông đặt cho Trung Tâm cử 

hành những buổi lễ mãn khóa tu nghiệp. 

       Năm 1941, Hải-Quân Thiếu Úy Herbert C. Jones phục 

vụ trên chiến hạm USS Caliafornia BB-44, thuộc Pacific 

Fleet của Hoa-Kỳ. Ngày 7 tháng 12 năm 1941 phi cơ Nhật 

bất ngờ tấn công hải cảng Pearl Harbor. Chiến hạm USS 

California bị phi cơ Nhật oanh kích nặng nề. Mặc dù bị 

thương nặng, Thiếu Úy Jones vẫn bình tĩnh, can đảm và liều 

lĩnh tản thương tất cả nạn nhân trên chiến hạm. Cuối cùng, 

Thiếu Úy Jones đã anh dũng ở lại chiến hạm và chết theo 

tàu! 

Vào đến Jones Hall, thấy ảnh của Hải-Quân Thiếu Úy  

Herbert C. Jones trong quân phục đại lễ, cầm kiếm, được 

phóng lớn trên nền cờ Mỹ, treo trên tường, Thúy-Quỳnh chợt 

nghĩ đến cố Hải-Quân Thiếu Tá Lê Anh Tuấn, người đã tuẩn 

tiết trên sông Vàm Cỏ Tây vào khuya 1 tháng 5 năm 1975 

khi miền Nam Việt-Nam thất thủ! 

       Nhìn quanh tòa nhà, Thúy-Quỳnh nhận thấy lối kiến trúc 

của Jones Hall thật cầu kỳ. Chung quanh cao ốc là phòng 

học, phòng thí nghiệm, phòng huấn luyện, phòng thực tập 
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(Simulator), v.v…Ở giữa là khoảng trống lộ thiên, rất lớn, 

hình chữ V. Buổi lễ ra trường của khóa sinh thuộc Surface 

Warfare Officers School Pacific được tổ chức tại đây. 

Khi tất cả khóa sinh theo nhau, tuần tự, bước vào những 

hàng ghế ngay trước khan đài, Thúy-Quỳnh cảm thấy rưng 

rứt trong hồn. Nếu tất cả khóa sinh cùng quỳ xuống, đưa cao 

tay thề trung thành với Tổ Quốc và trên không vài chiếc máy 

bay thả khói màu thì quang cảnh này có khác chi những buổi 

lễ mãn khóa tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải-Quân Nha 

Trang dạo nào! Lúc tất cả khóa sinh sắp hàng để được gọi 

tên lên nhận văn bằng từ Đô Đốc Conrad C. Lautenbacher 

Jr., Thúy-Quỳnh thấy Tân như lạc lõng bên những sĩ quan 

người Mỹ, hồn nàng chĩu nặng xót xa. 

Trước khi vào dùng tiệc trà ở phòng bên cạnh, Vinh đến bắt 

tay, chúc mừng Tân với nụ cười vui nhưng ánh mắt lại chan 

chứa u hoài! 

- Chú chúc mừng Tân. 

- Cảm ơn chú. Chú thấy buổi lễ như thế nào? 

- Đơn sơ nhưng đẹp và ý nghĩa vô cùng. Lời hiếu thị của ông 

Đô Đốc rất hàm xúc và cảm động. 

Vừa cùng Tân tiến về Thúy-Quỳnh Vinh vừa nói: 

- Cô chụp cho Tân nhiều ảnh lắm.- Dạ, Tân thấy. 

Vừa bắt tay Tân, Thúy-Quỳnh vừa nói những lời cầu chúc tốt 

đẹp nhất cho một chuyến ra khơi. Tân cười. 

- Vui không, cô? 

- Vui lắm. Cô cảm ơn Người Đem Sông Nước Trở Về./. 

 

ĐIỆP MỸ LINH   http://www.diepmylinh.com 

(1) Danh từ của Hải Quân, có nghĩa là biển rất êm. 

(2) Tạm dịch: “Khi thực tại không phải thế, tôi mơ cái đã 

thế, cái không còn nữa!” 

 

 

 

 
 

http://www.diepmylinh.com/
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NGUYỄN ĐỨC NHƠN  
 

 

Tiểu Sử 

 

Nguyễn Đức Nhơn  

Tên thật cũng là bút hiệu 

Những bút hiệu khác:  

Xuân Du – Đoàn Thạch Ngọc – Phan Thuận 

Nguyên Quán:  
Phan Thiết, Bình Thuận 

Sinh hoạt văn học: 

Chủ nhiệm Diễn Đàn Văn Học Trầm Hương 

Cựu Phó chủ tịch Văn Bút Nam Hoa Kỳ  

Tác phẩm: Giao Mùa, Mùa Gió Bấc 

 

http://www.hoiquantramhuong.org 
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Tráng sĩ 
 

Cát bụi biên cương mòn vó ngựa 

Tóc râu một bóng nhuốm tà huy 

Tráng sĩ chỉ trời vung kiếm báu 

Hùng tâm tráng khí mờ chân mây 

Biên cương hề ! Đêm sâu hun hút 

Sa trường gió lộng thổi cuồng sa 

Tráng sĩ giật mình khua kiếm trận 

Nghe trong gươm giáo khúc tình ca 

Trời Nam một dải mù sương khói 

Chiến trường mong da ngựa bọc thây 

Tráng sĩ trời Nam hề ! Tráng sĩ 

Hồn thiêng sông núi vẫn còn đây 

Tráng sĩ mơ về con phố nhỏ 

Có người thiếu phụ bồng con thơ 

Tựa cửa chờ chồng nơi chiến địa 

Tháng ngày qua như chiếc thoi đưa 

Cát bụi sa trường mù mịt bay 

Vang vọng đất trời vó ngựa phi 

Tráng sĩ Trời Nam hề ! Tráng sĩ 

Ngàn năm sông núi vẫn còn đây. 
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Nhớ Y UYÊN 
  

Rừng chồi im phăng phắc 

Ta một bóng xiêu xiêu 

Vai trần chân bám đất 

Nặng một gánh đìu hiu 

Kẽo kịt trên đường mòn 

Ngõ về xa hun hút 

Bóng của buổi chiều tà 

Đuổi theo ta bén gót 

Ngang qua đồi Nora 

Ngậm ngùi bao ký ức 

Một sáng nào năm xưa 

Anh giã từ chiến cuộc 

Một dặm đường anh qua 

Bỏ sau lưng một kiếp 

Chiều nay ngồi trên đồi 

Ta nghe buồn da diết 

Tựa lưng gốc cây già 

Ngủ vùi trong mộng mị 

Chợt bóng anh hiện về 

Cùng ta ngồi uống rượu 

Ta cựa mình ngơ ngác 

Nhìn quang gánh hững hờ 

Con dốc dài trở giấc 

Thở khói chiều lưa thưa 

Ta lặng lẽ lên đường 

Mấy mùa phơi râu tóc 

Nhuộm trắng cả mái đầu 

Trong nỗi buồn se sắt 

Ta ngó về phương xa 

Từ một nơi vô định 

Con chim trời bay qua 

Ta rùng mình ớn lạnh. 
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Người đàn bà ở căn chung cư số 13. 
 

Có tiếng động mạnh trên tầng lầu 2. Tôi bước vội ra sân nhìn 

lên, nhưng chỉ kịp thấy cánh cửa căn chung cư đóng sầm lại 

rồi im bặt. Tôi chờ thêm vài phút xem có chuyện gì xẩy ra 

nữa hay không thì điện thoại trong nhà bật reo. Tôi vội trở 

vào nhấc máy và sững sờ khi nghe đầu dây bên kia: 

- Anh Hải ơi! anh lên khóa cửa giùm em. Hồi chiều ra đi em 

quên khóa. Cảm ơn anh. 

- Alô... alô... tôi chưng hửng, càu nhàu, con khỉ! 

chưa kịp hỏi gì đã cúp, đồ điên... 

Hôm sau, khi gặp bà Trang, tôi chưa kịp mở lời 

phân trần... thì bà nhìn tôi tươi cười nói: 

- Cám ơn anh đã khóa cửa giùm em. Nghe bà Trang nói, tôi 

chới với không biết phải ứng đáp thế nào vì tôi có khóa cửa 

giùm bà bao giờ đâu! Chìa ở đâu mà khóa! Bất chợt, tôi nghĩ 

đến một điều, ở Mỹ chìa khóa nhà ai nấy giữ, đâu có tùy tiện 

đưa cho người khác được. À, mà sao bà ta lại nghĩ là mình 

có chìa khóa nhỉ? Nếu bà bị mất đồ thì sao? Nghĩ đến đây tôi 

đâm hoảng nhưng cố lấy bình tĩnh hỏi: 

- Chị có bị mất mát gì không? 

Bà Trang cười tươi như hoa: 

- Dạ không, nhờ anh khóa cửa nên không xẩy ra chuyện gì. 

Tôi bực mình hỏi: 

- Này chị Trang, khóa cửa của chị có mấy chìa vậy? 

Bà Trang trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên: 

- Anh hỏi làm chi vậy. Anh Hải ơi, ở Mỹ đừng hỏi những 

việc như vậy, không tốt đâu. Tôi kêu trời không thấu nhưng 

nhìn cái vẻ vô tư ngớ ngẩn của bà, tôi đành gượng gạo nói, 

đúng... đúng..., chị nói đúng! À này chị Trang, tôi làm gì có 

chìa khóa của chị mà chị nhờ tôi khóa cửa? Chị có chắc là 

khi trở về, cửa của chị đã được khóa không? Bà Trang nhìn 

tôi với vẻ ngơ ngác, cặp mắt láo liên hình như đang nghĩ đến 
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một điều gì đó, rất quan trọng. Bà thở dài sườn sượt nói: - 

Xin lỗi... xin lỗi... em lẩm cẩm quá. Bà vừa nói vừa vội vã 

bước lên thang gác... 

Gần một tháng nay căn chung cư số 13 của bà Trang cửa 

đóng im ỉm, cũng không thấy xe bà đậu ở parking lot. Tôi 

không rõ bà đi xa hay đã đổi chỗ ở? Tuy căn nhà bỏ trống, 

nhưng thỉnh thoảng lại nghe có tiếng chân người đi tới, đi 

lui, nện gót giầy thình thịch trên sàn nhà. Đôi khi lại có ánh 

sáng lờ mờ của loại đèn ngủ phát ra từ khung cửa sổ. Tôi vốn 

là người không tin ma quỷ, nhưng với những hiện tượng kỳ 

lạ trên tầng lầu 2, khiến tôi khó tìm được giấc ngủ thanh 

thản, nhất là về ban đêm. Tôi đâm lo và không biết tại sao lại 

cảm thấy buồn buồn sau những ngày không gặp bà Trang! 

Nhiều đêm tôi cứ trằn trọc, thao thức mãi cho đến nửa đêm 

mới chợp mắt được. Tôi đến ở đây gần được một năm. Tôi 

không vợ con và cũng chẳng có bạn bè, thân thuộc gì. Có thể 

nói bà Trang là người thân quen duy nhất của tôi. Bà cũng 

như tôi. Độc thân. Tính tình trầm lặng. Không thích giao du 

bạn bè. Bà làm thu ngân viên cho một trung tâm bán lẻ. 

Ngoài thời gian đi làm và đi chợ, hầu như lúc nào bà cũng có 

mặt ở nhà. 

Căn nhà số 13 yên tịnh lạ thường và bà Trang cũng bặt vô 

âm tín. Một hôm khi đi làm về, tôi thấy một miếng giấy nhỏ 

dán trên khung cửa, chữ viết bằng mực đỏ, nhòe nhoẹt từa 

tựa như viết bằng máu. Miếng giấy chỉ viết có mấy dòng 

“Anh Hải ơi! Ngày 13 tháng này anh lên gác đốt vài nén 

hương trên kệ thờ giùm em nhé. Cảm ơn anh nhiều” Tôi đọc 

mấy dòng chữ mà dở khóc dở cười, lầm bầm trong miệng, ở 

căn nhà số 13 mà còn nhờ mình ngày 13 lên gác đốt nhang. 

Trời ơi, con số 13 đâu có đem ra đùa cợt được. Tôi tính 

nhẩm, từ đây đến ngày 13 còn khoảng hơn một tuần. Thế là 

tôi cứ nơm nớp chờ đến ngày 13 xem có việc gì xẩy ra hay 

không? 

Đang ngồi đọc báo ở phòng khách thì điện thoại reo. Tôi 

nhấc lên nghe nhưng điện thoại cứ rít rít, è è không làm sao 

nghe được. Giọng nói ở đầu dây bên kia cũng nhòe nhoẹt, 
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đứt quãng, chỉ nghe được mấy tiếng Trang đây... Trang đây... 

rồi sau đó là những tạp âm nghe đến rợn người. 

Đó là vào một chiều Chúa nhật trời nhá nhem tối. Bên ngoài 

mưa tầm tã. Những giọt nước từ trên hành lang căn gác nhỏ 

xuống khóm bạc hà trước hiên nghe lộp độp, lộp độp, thật 

buồn. Tôi mở cửa bước ra ngoài. Một cảnh tượng làm tôi 

suýt đứng tim đang hiện ra trước mắt. Những giọt máu từ 

trên hành lang căn gác rơi xuống đọng trên mấy phiến lá bạc 

hà, rồi nhiễu từng giọt xuống bộ xương người làm bằng chất 

nhựa trắng mà tôi đã đặt ở dưới mái hiên trong ngày 

Halloween. Tôi bước vội vào nhà định gọi 911. Nhưng kịp 

nghĩ lại, không lẽ có kẻ giết người vào giờ này? Tôi do dự 

một chút rồi quyết định lên gác xem việc gì đã xẩy ra. Tôi 

cẩn thận rón rén từng bước đến trước căn nhà số 13. Tôi 

ngẩn người khi phát hiện ra ngay ở mép hành lang, ai đó đã 

để một hộp sơn màu đỏ (loại pha nước). Nước mưa tạt vào 

làm tràn hộp sơn rồi theo kẽ hở chảy xuống tầng dưới. Tôi 

lững thững bước xuống cầu thang mà nghe lòng buồn rười 

rượi!... 

Vào nhà ngả lưng trên sofa, tôi ngẫm nghĩ, có lẽ gần đây 

mình bị ám ảnh bởi căn nhà số 13, nên không kịp nhận định, 

quan sát kỹ càng mới tưởng tượng ra cái chuyện buồn cười, 

lảng nhách này! Nhưng rồi tôi lại nghĩ, tại sao hộp sơn để 

ngay trước căn nhà số 13 mà không để ở một căn chung cư 

nào khác? Tại sao hộp sơn lại mở nắp ra? Tại sao lại chọn 

đúng vào buổi tối nhá nhem, trời mưa tầm tã này? Hay là có 

kẻ dùng sơn đỏ để hăm dọa, cảnh cáo mình? Tại sao và tại 

sao?... Hàng loạt câu hỏi khó trả lời lần lượt hiện ra trong 

đầu tôi... 

Ngày 13 đã đến. Khi làm về, tôi đứng ở parking lot rất lâu để 

quan sát kỹ càng căn nhà bà Trang. Cửa vẫn đóng. Không 

thấy có hiện tượng gì khác lạ. Tôi vào nhà thay quần áo rồi 

vô bếp lục thức ăn. Bưng tô cơm có trộn xì dầu và cải mặn 

vào phòng khách, tôi vừa ăn vừa nghĩ đến những mẩu 

chuyện rùng rợn mà người ta đã kể cho tôi nghe về con số 

13. Câu chuyện đầu tiên xẩy ra vào thời Đệ nhị Thế chiến, 
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một quả đại pháo của quân Đức rớt ngay giữa một nhóm lính 

Mỹ gồm 13 người, tất cả đều tử thương. Từ đó về sau người 

ta rất úy kỵ con số 13 và cũng từ đó người ta sáng tác ra 

không biết bao nhiêu chuyện ly kỳ quái đản có liên quan đến 

con số 13, với một kết luận chắc nịch, 13 là con số xui tận 

mạng! 

Ngồi nghĩ ngợi lung tung một hồi đâm chán, tôi mở cửa ra 

ngoài cho thư giãn một chút, nhưng bầu trời xám ngắt, cảnh 

vật âm âm, tôi vội trở vào nhà vì thấm lạnh. Ngồi một mình 

ở phòng khách, tôi cảm thấy buồn bã, cô đơn, trống vắng vô 

cùng. Thú thật, cái cảm giác này chỉ đến với tôi trong những 

ngày không gặp bà Trang. Nhưng lắm lúc tôi lại cảm thấy 

băn khoăn vì những hiện tượng quái lạ trên tầng lầu 2. 

Ngày xưa, khi còn trẻ, tôi đã say mê đọc Liêu Trai Chí Dị 

của Bồ Tùng Linh. Vì vậy, không ít thì nhiều, cũng bị ảnh 

hưởng bởi những mối tình tuyệt đẹp giữa người và yêu tinh. 

Tôi không phải là một anh học trò nghèo mải mê đèn sách. 

Bà Trang cũng không phải là một con chồn tinh. Ấy thế mà 

tôi cứ thấp tha thấp thỏm trong lòng. Tôi uể oải đứng lên, 

định lái xe chạy một vòng cho khuây khỏa, nào ngờ mới mở 

cửa ra, thì bà Trang đang từ nơi đậu xe lù lù bước tới. Tôi 

đứng sững như trời trồng, miệng cứ ú ớ mãi. Bà Trang hơi 

ngạc nhiên nhưng cũng kịp nhận ra ở tôi có một việc gì đó, 

không được bình thường. Bà đoán như vậy rồi vội vàng lên 

tiếng: 

- Làm sao vậy anh Hải? Không hoan nghênh em trở về à? 

Tôi vội lấp liếm cho qua chuyện: 

- Đâu có! Chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Bà Trang tiếp, lạnh quá! 

Em vào nhà được không? Tôi mời bà vào nhà với một nỗi 

băn khoăn lo lắng. Ngồi vào ghế xong, bà Trang cất giọng 

hỏi: 

- Hôm nay anh có lên gác thắp giùm em mấy nén hương 

không vậy? 

Nghe bà Trang hỏi tôi đâm bực mình nhưng cố làm ra vẻ tự 

nhiên: 
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- Chị Trang ơi! Chị biết tôi không có chìa khóa của chị mà 

sao chị cứ nhờ khóa cửa hoài vậy?! Bà Trang hơi ngơ ngác 

một chút rồi lên tiếng: 

- Chết rồi, em lại lẩm cẩm nữa rồi. Xin lỗi anh nhé. Tôi nói: 

- Không có gì. 

Im lặng một chút. Bà Trang nhìn quanh căn nhà với một vẻ 

chăm chú khác thường. Tôi đánh tan sự im lặng: 

- Này chị Trang, hai tháng nay chị đi đâu vậy? Tôi có gọi 

cell phone mấy lần mà không được. 

Bà Trang nhìn tôi với nét buồn vời vợi nói: 

- Mấy tháng nay em không dùng cell phone anh à! 

Tôi định hỏi bà thêm một câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì 

bà Trang tiếp: 

- Anh Hải à! Nếu em có một việc đáng buồn nào đó muốn 

tâm sự với anh thì anh có chịu nghe không? 

Tôi trả lời không do dự: 

- Nghe chứ! Nhưng tôi sợ không giữ được bí mật khi nghe 

những điều ấy! 

Bà Trang thở dài nói: 

- Thực ra cũng chẳng có bí mật gì cả. 

Bà vừa nói dứt câu thì gục đầu xuống bàn khóc tức tưởi. Tôi 

đâm hoảng, bối rối không biết phải ứng xử thế nào trước sự 

việc xẩy ra đột ngột như vậy. Tôi còn đang ngồi chết trân thì 

bà Trang ngước mặt lên, vừa đưa tay quẹt nước mắt vừa thì 

thầm qua hơi thở: 

- Anh lên gác với em được không? 

Tôi giật mình. Một ý nghĩ không được lành mạnh hiện ra 

trong đầu tôi. Bà Trang thấy tôi lưỡng lự nên hỏi lại. Tôi gật 

đầu, nhưng trong thâm tâm có một chút băn khoăn, ngần 

ngại. Đây là lần đầu tiên bà mời tôi lên nhà. 

Bà Trang mở cửa rồi vói tay vặn nút điện. Ánh sáng từ chiếc 

đèn màu vàng nhạt trên trần nhà tỏa xuống một thứ ánh sáng 

yếu ớt, nhờn nhợn nhưng cũng đủ cho tôi quan sát tường tận 

mọi vật bày biện trong nhà. Tôi để ý đến cái kệ thờ bằng gỗ, 

sơn màu đỏ gắn trên tường nhà. Trên kệ thờ là ảnh một 

người đàn ông còn khá trẻ, khoảng ba mươi, ba mươi lăm gì 
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đó. Phía trước tấm ảnh là một lư hương bằng đồng, đầy ắp 

chân nhang. 

Bà Trang loay hoay trong bếp một hồi rồi bưng ra ba ly cà 

phê. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra ngay. Bà Trang lấy 

một ly để lên kệ thờ rồi đốt nhang cắm vào lư hương. Bà làm 

mấy việc này một cách tự nhiên và thành thạo. Bà nhìn tôi 

hỏi: 

- Anh Hải làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? Tôi lúng túng 

chưa kịp trả lời thì bà chỉ ly cà phê nói tiếp: 

- Mời anh. Em không biết uống cà phê, nhưng hôm nay trời 

lạnh, em uống với anh một ly. 

Tôi tò mò hỏi: 

- Không biết uống mà sao chị có sẵn cà phê trong nhà vậy? 

Bà Trang trả lời một cách tự nhiên: 

- Dạ hôm nay là ngày giỗ anh Long, hồi nãy, trên đường về, 

em ghé chợ mua một gói để cúng anh ấy. Tôi biết rõ Long là 

chồng bà Trang nhưng giả vờ hỏi: 

- Anh Long nào vậy? 

Bà Trang vừa đưa tay chỉ lên kệ thờ vừa trả lời hồn nhiên 

như một đứa bé: 

- Ảnh đó, chồng em đó. 

Tôi ồ lên một tiếng rồi lảng sang chuyện khác: 

- Mấy tháng nay chị Trang đi đâu vậy? 

Bà Trang trả lời ngay, không một chút suy nghĩ: 

- Em đi lấy chồng. 

Tôi chưng hửng. Bà Trang nói tiếp, mà không được đâu anh 

à, thà ở vậy còn sướng hơn. Bà Trang nói như để phân bua, 

còn tôi thì như một quả banh, bị bà ta nhồi tới nhồi lui đến 

tối tăm mày mặt! 

Một phút im lặng. Mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ 

riêng. Bỗng dưng bà Trang giương cặp mắt tròn xoe nhìn tôi 

nói nhanh: 

- Hôm trước em có về nhưng không gặp anh. Em về để thắp 

hương cho anh Long và sơn lại cái kệ thờ. Hôm đó em lu bu 

quá nên để quên cái hộp sơn ở trước nhà bị trời mưa trôi đi 
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hết lại còn bị office cằn nhằn đòi em phải kêu người đến sơn 

lại. Tôi ngớ người lẩm bẩm 

- Thì ra là vậy! 

Bà Trang nhìn tôi ngơ ngác: 

- Anh lầm bầm cái gì đó?: 

- Ờ không, tôi định hỏi chị Trang chừng nào đi lại? 

- Bà Trang thở dài sườn sượt nói: 

- Còn đi đâu nữa, em sợ quá rồi. 

Những câu úp mở của bà Trang càng gợi thêm tính tò mò 

của tôi. Tôi quyết định từ bà Trang phải khám phá cho bằng 

được những sự việc kỳ quái mà mấy tháng nay nó luôn ẩn 

hiện trong đầu tôi. 

- Chị Trang à! Có việc này tôi hơi tò mò một chút, chị đừng 

giận nhé. Bà Trang nhìn tôi với vẻ thản nhiên nói: 

- Anh cứ hỏi, có sao đâu! 

Tôi mạnh dạn hỏi: 

- Chị nói đi lấy chồng sao còn tính về đây ở luôn? 

Bà Trang trả lời một cách thản nhiên thật thà: 

- Chuyện hơi dài dòng, anh chịu khó ngồi nán lại một chút 

nhé. Cách đây 2 tháng, tình cờ em gặp một người đàn ông. 

Nhà ông ta ở cách đây chừng một giờ lái xe. Ông ta là chủ 

một cửa tiệm nhỏ. Ông ấy vung vãi tiền bạc để chinh phục 

em. Nhắc đến thật xấu hổ. Lúc đó em bị tiền bạc làm mờ mắt 

nên đồng ý ở chung với ông ta. Nào ngờ, người chồng mới 

này của em là một người ghen tuông bậc nhất trên đời. Ông 

ta kềm kẹp giám sát em còn hơn một cai tù. Thậm chí còn 

cấm không cho em nói chuyện điện thoại với bất cứ người 

nào. Tuy vậy, thỉnh thoảng, em cũng tìm cách lén về nhà dọn 

dẹp đồ đạc, thắp nhang cho anh Long rồi trở về ngay. Những 

lần như vậy, em biết anh có ở nhà, nhưng không dám quấy 

rầy giấc ngủ của anh. Với cái cảnh sống như ở tù này làm 

tinh thần em sa sút rất nhiều. Hồi sáng này như tức nước vỡ 

bờ, em cãi với ông ta một trận rồi cuốn gói về đây. 

Nghe bà Trang kể xong, tôi thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm, 

làm ầm ầm, còn nói là sợ người ta mất ngủ. Bà Trang giương 

cặp mắt tròn xoe hỏi: 
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- Anh nói gì? Tôi trả lời ú ớ, à không, không có gì. 

Bà Trang lớ ngớ, không hiểu rõ tôi muốn nói gì, nhưng bà 

cũng không mấy quan tâm về câu nói ỡm ờ của tôi. Hình như 

bà đang nghĩ về một điều gì khác, quan trọng hơn. Bà nhìn 

tôi im lặng, thở dài... Đồng hồ trên tường gõ nhẹ 12 tiếng, tôi 

thấy ngồi thêm bất tiện nên từ giã bà Trang với một niềm vui 

thấp thoáng trong lòng. 

                                                                  Nguyễn Đức Nhơn 
 

 

 

Thao thức 
 

Trên đất khách tôi vẫn ngồi uống rượu 

Vẫn thì thầm theo gió thổi hiu hiu 

Vẫn lắng nghe từng cơn thổn thức 

Nhớ thương thầm người con gái tôi yêu 

Tình đã chết từ khi còn đi học 

Lặng nhìn theo tà áo gió tung bay 

Tà áo trắng ngày xưa không trở lại 

Tôi nghẹn ngào trên nỗi nhớ khôn nguôi 

Đời phẳng lặng như hồ thu vắng gió 

Sao lòng tôi lại nổi phong ba 

Mối tình đầu người nào cũng có 

Chỉ mình tôi buồn khóc buổi chia xa 

Em hỡi em, giờ em ở đâu 

Để mình tôi ngồi đếm lá thu sầu 

Em có biết nơi nghìn trùng xa cách 

Có một người thao thức suốt canh thâu. 

 

Nguyễn Đức Nhơn / 29 - 7 - 2017 
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 TRẦN HỒNG VĂN 

                        Tên thật: Đặng Thiệu 

 

Nhà Văn 

Tiến Sĩ 

Phóng tác gia 

Hội viên Pen Inter. 

Cựu Chụ Tịch VBNHK 

Cộng Tác với hầu hết  

các tạp chí văn học Hải ngoại. 
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Truyện Ngắn Do Thái   

Hoa Với Lá  

Chỉ Một Màu Trắng Đục 
 
           Tác giả: Gideon Telpaz đậu cao học văn chương tại 

Hebrew University. Ông chuyên viết truyện dài, truyện ngắn, 
kịch bản và phê bình văn học. Năm tuyển tập truyện ngắn đã 

được xuất bản. Ông từng đoạt các giải thưởng Acum Prize, 

Anna Frank Prize, Valenrod Prize và giải nhất về kịch bản 

vào năm 1967 do hội đồng văn chương và kịch nghệ Do Thái 

trao tặng. 

                                                                   *Trần Hồng Văn phóng tác 

        Vào lúc 7 giờ 45 phút sáng, ánh nắng ban mai chiếu 

xuống cửa sổ bệnh viện với những tia sáng vàng tươi. Sau khi 

đậu chiếc xe vào chỗ dành riêng, Dương Văn Hiếu, viên y sĩ 

bước ra khỏi xe. Một tràng tiếng vang o o từ xa vọng lại, ông 

ta ngừng chân trên con đường trải sỏi và nhìn lên bầu trời. 

Sương ban mai còn hờ hững treo trên những ngọn núi phía xa 

và bầu trời hoàn toàn trong sáng. Cuối cùng ông ta nhận ra 

tiếng vang trên chỉ là tiếng động của chiếc máy trộn xi măng 

nơi cánh mới của bệnh viện đang được xây cất thêm. 

Dương Hiếu băng qua sân cỏ, đi vào cửa đối diện với phòng 

cấp cứu rồi xuống cầu thang vào phòng thay quần áo. Cảm 

giác lành lạnh của chiếc áo xanh mặc bên trong làm ông thấy 

thoải mái. Khoác vội chiếc áo choàng trắng ra ngoài, ông 

bước ra phía cầu thang máy để lên lầu thứ năm. Tại khu y tá 

làm việc, một cô y tá trẻ đang cắm cúi trên cuốn sổ dầy, lọn 

tóc sau gáy được buộc bằng một sợi dây cao su, tay áo cuộn 

cao khỏi khuỷu tay, đôi môi dày mọng đỏ. 

Mắt chăm chú nhìn vào biểu đồ báo cáo hàng đêm, viên y sĩ 

nói với cô: 

- Nói cho tôi biết tại sao chưa có chàng nào bắt cóc đi vậy, 

cô Nga? 
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Tại sao phải vậy, thưa bác sĩ? - Cô y tá chúm môi ngửng lên 

nhìn ông. 

Ông nhìn chăm chăm vào mắt cô: 

- Vẫn mơ mộng vì yêu đương à? 

- Ai mà chả vậy. 

Yêu đương là một căn bệnh, giống như bệnh của loài sò vậy. 

- Chữa bệnh là nghề của tôi mà, thưa bác sĩ. 

Cánh cửa phòng bên cạnh bật mở. Trên những chiếc giường 

trắng toát, những bệnh nhân đang ăn điểm tâm. Một luồng 

gió nhẹ thổi qua các cửa sổ mang theo hơi hướng núi rừng. 

Viên y sĩ nhắm mắt lại, hít một hơi dài không khí trong lành 

buổi sáng sớm. Khi ông mở mắt ra thì thấy bác sĩ Phương 

đang đi lại phía mình. 

- A, ông đã ở đây rồi, tôi tìm hoài ở dưới nhà mà 

không thấy. Đừng nói với tôi là ông chưa nghe tin tức mới 

nhất nhé. Báo động đỏ. 

Đầu óc như tê dại, ông nhìn qua cửa sổ. Bầu trời vẫn trong 

xanh nhưng không khí hầu như đặc quánh và rung động. Một 

chiếc máy bay trực thăng thoáng hiện ở một chân trời. 

Phương nói tiếp: 

- Họ xếp tôi với ông vào cùng một toán. Ông có xuống 

dưới bây giờ không? 

Ông lắc đầu, Phương nhướng mắt nhìn, môi mấp máy định nói 

gì rồi bước đi về phía thang máy. Khi Phương đã đi khuất, 

ông bước vào phòng dành cho bác sĩ và đóng cửa lại. Qua 

khung cửa sổ, các tế bào mắt bắt đầu phân biệt màu sắc cảnh 

vật: màu xám nhạt của các cây olive và cây thông trên các 

trườn dốc, màu xám tro của bãi đất, màu đen sậm của con 

đường trải nhựa chạy vòng qua ngọn đồi phía dưới tu viện. 

Phía xa, lớp sương phủ trên các ngọn núi đã tan và đỉnh đã 

hiện lên rõ. Từ hướng đông, một chiếc trực thăng xuất hiện 

trên nền trời xanh nhạt, chiếc bóng trườn chạy nhấp nhô qua 

những ngọn đồi, tiếng máy rầm rầm rì rì vọng lại qua các 

rặng núi. Rồi một lúc sau, nó hạ dần xuống sân bệnh viện. 

Những cánh quạt to lớn tiếp tục quay tròn như muốn cắt 

khoảng không khí ra thành những lát mỏng. Ba chiếc xe cấp 
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cứu phóng vội ra, các sinh viên tập sự khiêng cáng phóng 

xuống, chạy rạp dưới làn không khí cuồng loạn. Khi các 

thương bệnh binh đã được chuyển hết ra khỏi chiếc trực thăng, 

những chiếc xe lần lượt lăn bánh về phía phòng cấp cứu thì 

chiếc trực thăng từ từ cất lên khỏi mặt đất, nó lượn một vòng 

trên khu bệnh viện rồi bay trở lại về phía hướng đông, sau 

cùng mờ dần, chỉ còn để lại trên nền trời một hình bóng nhỏ 

như một con chim, con châu chấu, một con ong, một con 

ruồi, rồi cuối cùng biến mất hẳn sau rặng núi. 

Viên y sĩ rời khỏi khung cửa sổ đi trở về khu y tá. Cô y tá 

Nga đứng bất động đang chăm chú nghe bản tin phát ra từ 

chiếc máy phát thanh nhỏ để trên bàn, một cuộc hành quân 

đại quy mô đã thực hiện vào buổi sáng nay với mục đích tiêu 

diệt những căn cứ quân khủng bố dọc theo khu phi quân sự. 

Cô ta tắt chiếc máy phát thanh rồi quay sang nói với ông: 

- Chiến tranh chẳng bao giờ chấm dứt, phải không bác sĩ? Bên 

nào sẽ thắng cuộc chiến này? 

Cô ta không cười nữa, giọng nói run run đầy lo lắng. 

Viên y sĩ bước vào thang máy đi xuống từng lầu trệt. Phòng 

cấp cứu giờ đây nhộn nhịp hẳn lên. Trên tấm bảng thông cáo, 

vài miếng giấy mới đã được gắn lên. Phương nói đúng: cùng 

một toán. 

Những chiếc cáng này tiếp cáng kia được mang vào phòng. 

Mùi hôi hám khó chịu phút chốc tràn ngập căn phòng: mùi 

máu tanh tưởi, mùi thịt cháy trộn lẫn với mùi quần áo trận ướt 

đẫm mồ hôi. Chỉ một năm trước đây khi chiến tranh ở mức 

khốc liệt, ông ở trong lữ đoàn thủy quân lục chiến, lúc đó 

mỗi ngày số thương vong một gia tăng, một bệnh viện dã 

chiến tạm thời được xây dựng ngay sau một vườn cam làm khu 

ranh giới với phía địch quân, phía bên kia là một vườn cây ăn 

trái và dãy hàng rào là rãy cây xương rồng. Từ phía bên này 

ông có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng địch quân mang 

mặt nạ qua lại, thỉnh thoảng có tiếng súng bắn bâng quơ. 

Ông làm việc đêm ngày, lo cho các thương binh trước khi 

một viên đạn găm vào tay. Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc. 

Sau khi chỉ dẫn cho viên phụ tá băng bó vết thương cho chính 
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mình, ông tiếp tục săn sóc các thương binh. Suốt đêm quân 

địch từ vườn cây ăn trái bắn qua bên này và ông cũng chẳng 

lưu tâm vì quá bận rộn với hàng lớp thương binh đang quằn 

quại trên giường bệnh. 

Giờ đây, tiếng súng trường cũng như tiếng súng cối vọng lại 

suốt ngày và mỗi lúc số thương binh được tải về một nhiều. 

Phòng cấp cứu trở nên chật chội không đủ giường cho nhu 

cầu. Ông cúi xuống một thương binh trẻ tuổi, toàn thân bị 

cháy xém ngoại trừ chiếc đầu, đang nằm dán mình trên chiếc 

cáng, bộ quần áo trận rách bươm tơi tả. 

- Phỏng 80 phần trăm, cấp ba - Ông nói với Phương. 

Về phương diện y khoa, đây là một lời kết án tử hình, nhưng 

ông chỉ là một bác sĩ chứ không phải là ông quan tòa. Con 

mắt sáng và trong xanh của người thương binh nhìn theo ông 

với nụ cười đau đớn, lúng túng và gượng gạo. Anh ta tên là 

Chính. 

 - Anh bị thương ra sao? 

 - Một viên đạn bắn trúng khi tôi đang ở bên trong 

chiếc xe tăng. Còn hai người nữa ... 

 - Họ ra sao? 

 - Chiếc xe tăng bốc cháy, hai người kia không nhẩy 

ra ngoài kịp. 

Nhóm thương binh kế tiếp đổ tới nên Chính phải chuyển vào 

đơn vị kế. Mọi việc khác trước xa, rất có trật tư ngăn nắp. 

Trong bệnh viện dã chiến vào giờ này năm ngoái, ông là viên 

y sĩ độc nhất nên không có thì giờ nghĩ tới vết thương của 

chính mình. Ông ở lại với lữ đoàn cho tới hết ngày hôm sau 

trước khi gục xuống vì kiệt lực, sau đó được chở tới một 

bệnh viện phía bắc. Nằm được một ngày, ông trốn khỏi bệnh 

viện để tìm về đơn vị cũ. Bấy giờ đơn vị của ông đóng tại một 

ngôi nhà thật lớn mà mỗi phòng sơn một màu khác nhau. 

Nước thật bẩn, mỗi buổi sáng lính tráng cạo râu phải dùng 

bia thay cho nước; bia này được mua lại từ toán lính Ba Tây 

thuộc đoàn quan sát Liên Hiệp Quốc. Vào buổi trưa, viên Đại 

Tá chỉ huy trưởng lữ đoàn đứng lên, đưa cao ly bia lên rồi nói 

lớn: 
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- Tất cả hãy cạn ly mừng bác sĩ "bánh mì-mứt". Bác sĩ đáng 

được đề nghị gắn huy chương anh dũng bội tinh. 

Chẳng là một tháng trước đó, không một người nào trong đơn 

vị lại không bị tiêu chẩy. Trời nóng bức, trong bóng mát nhiệt 

độ lên tới 110 độ F. ông phải ra lệnh khẩu phần cho binh sĩ 

chỉ có bánh mì, mứt và trà thôi. Khi nghe được các lời than 

phiền, ông chỉ nói: 

- Các bạn muốn chết thì hãy chết dưới viên đạn của 

quân thù chứ đừng phải chết vì bệnh tiêu chẩy. 

Từ đó ông có biệt danh là bác sĩ "bánh mì-mứt" vậy. 

 

Những chiếc trực thăng đáp xuống rồi bốc lên liên tục suốt 

ngày và đêm xuống thật nhanh. Tiếng súng từ xa vẫn liên tục 

vọng lại. Những chiếc cáng đặt dọc suốt các dãy hành lang 

bệnh viện và nhiều thương binh đã chết trên giường. Chỉ cho 

đến nửa đêm khi toán thương binh cuối cùng được chở đến, 

tiểu đoàn nhẩy dù đã chiến đấu suốt từ sáng sớm cho tới khi 

trận chiến tạm ngừng. Viên đại tá dù cùng một toán lính ngồi 

trên chiếc xe halftrack phóng thẳng từ mặt trận về bệnh viện. 

- Xin săn sóc kỹ cho người này - Viên đại tá nói với ông, tay 

chỉ một thương binh mới được đưa từ xe xuống, nét mặt 

người lính hãy còn ngời lên như thể còn đang ở ngoài mặt 

trận. - Anh ta chiến đấu thật can đảm như một con cọp, rất 

xứng đáng lãnh một huy chương. 

Viên y sĩ không nói một lời. 

Toán lính bị thương nhẹ rời khỏi nhà thương sau khi được 

băng bó sơ sài. Tiếng ồn ào trong phòng cấp cứu đã giảm dần, 

những binh sĩ bị thương nặng đã được phân phối tới các 

phòng khác trong bệnh viện. Sau cùng khi ông ngồi sau tay 

lái chiếc xe thì kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Lái xuống con 

đường mờ tối, ông quay lại nhìn khu bệnh viện lúc này nó 

trông giống như một con tàu ma quái đang chập chờn trên mặt 

biển đen tối. Đôi chân tê dại nên rất khó đạp ga vì đã đứng 

suốt 18 giờ không ngừng nghỉ. Hai bên thái dương đau nhói, 

đầu nghiêng ngả, ông cảm thấy như có cát trong mắt. Sợ phải 
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ngủ gục ở dọc đường, ông quay cửa kính xuống và phóng hết 

ga. 

Sáng hôm sau vào lúc 7 giờ 45, ông đã có mặt tại bệnh viện. 

Bước dọc theo hành lang về phía trạm y tá làm việc, Nga 

đang bận rộn với những chai lọ ngổn ngang và khi ông tiến 

lại gần, cô ta đang lắc một lọ thuốc. Chắc là cô không còn tinh 

thần nào bàn luận về ngọc trai và sò. 

 - Họ nằm ở phòng nào? - Ông hỏi sẵng và cô ta hiểu 

là ông ám chỉ ai. 

 - Phòng số 8. 

Có 5 người nằm tại phòng này, hai người bó bột, một người 

đầu băng kín và hai người bị phỏng nặng. Chính nhận ra ông 

trước tiên và gật đầu chào. Chiếc đầu của hắn toàn vẹn ngoại 

trừ vài vết phỏng nhẹ. Chiếc cằm nhọn, chiếc mũi thẳng, miệng 

rộng với hai gò má cao, đôi mắt tinh anh; tuy vậy từ cần cổ 

trở xuống, cơ thể hắn chỉ là một đống thịt bầy nhầy. 

 - Tôi thấy mình như đang ở trong một trại khỏa thân 

vậy. - Người thương binh nói đùa. 

 - Tôi sẽ che lại sau khi khám xong. 

Chính gật đầu, hai lỗ mũi phồng lớn như thể đang cố gắng 

ngửi lấy mùi da thịt cháy của mình. Hắn không còn đủ da 

trên cơ thể để có thể ghép được nữa. Cả những bắp thịt cũng 

bị cháy xém nên không thể ngồi dậy được. Im lặng, hắn 

không hé môi hỏi về tình trạng của mình. 

Rồi những bộ quân phục đi lại ngoài hành lang. Các quân 

nhân tới viếng thăm đồng đội đang nằm ở đây. Họ mang theo 

hơi nóng, mồ hôi cùng bụi bặm tới những chiếc giườmg phủ 

khăn trắng toát và vô nhiễm. Họ đứng vòng quanh những 

chiếc giường, nói đùa, tán dóc, rồi thình lình tất cả đều im 

lặng, một khoảng thời gian nặng nề như ngưng đọng. Hình 

như có tiếng nấc nghẹn đâu đây. 

Chính nằm yên một cách bình thản, nhưng sau hai ngày 

những tiếng ồn ào bắt đầu làm hắn khó chịu. Do lời yêu cầu, 

hắn được chuyển sang phòng khác nơi đó hắn được nằm im 

một mình cho tới ngày cha mẹ tới thăm. 
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Viên y sỹ gặp họ sau khi Chính được ghép da lần đầu tiên. 

Người mẹ có thân hình dong dỏng cao, mớ tóc đen phủ bờ 

vai, nét mặt hơi xanh và đài các của một quí tộc Âu Châu 

thời trung cổ. Người cha trông hốc hác thảm hại, đôi mắt vẩn 

đục, nét mặt thê lương am đạm. Ông ta mặc chiếc áo trắng, 

chiếc quần màu xám, ngồi khom mình trên ghế, chiếc mũ nồi 

xoắn tít giữa những ngón tay. Cả hai ngồi trong phòng đợi 

nhỏ, cạnh phòng của Chính. Khi viên y sĩ trở lại phòng cùng 

với BS Phương và Nga để khám lại bệnh nhân, bốn con mắt 

dính chặt vào họ. 

Môi Chính mấp máy, trong cơn mê sảng, người thương binh 

đang vật lộn với con bệnh trong cơn ác mộng: 

-Đưa họ ra!... Đưa họ ra khỏi chỗ này mau!... Chúng tôi đang 

bị cháy! 

Khi họ ra khỏi phòng, người đàn bà đứng dậy. Khi nói hai 

hàm răng bà ta đập lập cập vào nhau : 

-  Thưa bác sĩ, tôi là mẹ của Chính, nó ra sao rồi? 

-  Rất dễ trả lời bà lúc này. Với độ phỏng như vậy, tuần lễ đầu 

tiên không lo ngại gì cả, tuy vậy 10 ngày sau sự nhiễm độc mới 

bắt đầu. Chúng tôi sẽ sử dụng những loại thuốc mới nhất được bào 

chế tại các dược phòng của quân đội Hoa Kỳ. Nếu anh ta qua 

được cơn nguy hiểm đó thì sẽ sống sót. 

Cơn mỏi mệt làm ông ta kiệt sức. Cô y tá Nga đang đẩy chiếc xe 

về phía cuối hành lang, Phương đi theo sau. Ông vẫn còn nghe 

tiếng lập cập của hai hàm răng của bà mẹ đánh vào nhau. Hai 

tay vẫn xoắn chiếc mũ, người cha đứng lên nói: 

Thưa bác sĩ, chúng tôi biết là bệnh viện này sẽ làm hết sức cho 

con chúng tôi … 

Tại khu y tá làm việc, những cây con xanh tươi trồng trong chậu 

được đặt trên những chiếc kệ, một bức tranh ngộ nghĩnh vẽ một 

người Mễ Tây Cơ cổ xưa có một nụ cười thật rộng chạy từ tai này 

sang tới tai kia treo trên bức tường đối diện, Nga đang lúi húi đổ 

thuốc ra từ một chiếc lọ, cánh tay tròn xạm nắng và lọn tóc sau 

gáy được cột bằng sợi dây cao su màu xanh. Giọng nói của 

Phương vang lại như từ cõi xa xăm nào đó: 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 201 
 

 - Nếu như nền kỹ nghệ sản xuất trẻ con trong phòng thí 

nghiệm ở xứ này bắt đầu được thực hiện nhỉ? Chiến tranh còn tiếp 

diễn trong nhiều năm nữa. Nếu chúng ta sản xuất được 30,000 

đứa con trai mỗi năm và đưa ra tiền tuyến thì vấn đề giải quyết 

gọn gàng biết bao. 

Có tiếng cười the thé chói tai của cô y tá, tiếp theo là tiếng chai 

thuốc rơi xuống sàn nhà. 

-Không, tôi nghĩ là chẳng giải quyết được gì cả 

Phương cúi xuống nhặt chai thuốc lên, chiếc chai không vỡ nhưng 

thuốc đổ lênh láng ra sàn. 

-Thì vậy, tôi cũng không nghĩ như thế. - Rồi quay lưng hấp tấp đi 

ra ngoài hành lang. 

Viên y sĩ nhìn chằm chặp cô y tá rồi chậm rãi nói: 

- Cô điên rồi à? 

- Tôi không muốn bị xúc động như vậy, thưa bác sĩ, nhưng tôi 

không thích lối pha trò này. Một thanh niên trẻ tuổi khỏe 

mạnh, đầy sức sống bây giờ đang nằm chờ chết ở đây. Anh 

ta chết cho mỗi người chúng ta được sống. Mỗi khi bước vào 

phòng thăm anh ta, tôi thấy mình như chết đi mười lần vậy. 

Ông ta quay ra ngoài, dù cho không nhìn thấy cha mẹ anh 

thương binh nhưng ông cũng biết là họ chưa rời khỏi phòng 

đợi. Có thể là họ không nghe thấy lời nói của cô y tá. 

 

Vào cuối tuần, bệnh tình của Chính có vẻ trầm trọng. Nỗi 

đau đớn mỗi ngày một gia tăng và không còn thiết tha gì với 

mọi vật chung quanh, mỗi ngày sử dụng bình dưỡng khí lâu 

hơn. Nga và các y tá khác quanh quẩn bên anh ta với nước 

mắt quanh tròng. Vào những lúc tỉnh táo, Chính thường nói 

chuyện khôi hài với họ. Từ sáng sớm tới tối mịt, cha mẹ anh 

ta luôn luôn ngồi bên cạnh giường hay trong phòng đợi.  

Chính lại phải mang xuống phòng giải phẫu. Cánh tay phải 

bị thối hoại nên bị cắt bỏ. Anh ta nói với viên y sĩ: 

Bác sĩ muốn làm gì thì làm nhưng đừng bắt tôi không được lái 

máy cày nhé. Không sao đâu - Phương nói. - Anh có thể lái 

một tay được mà. Ngoài ra anh chỉ bị cắt tới khuỷu tay mà 

thôi. Với cánh tay giả anh vẫn có thể lái dễ dàng. 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 202 
 

Như vậy thì tốt. - Chính nói trong nụ cười gượng gạo, nét mặt 

phủ màu thê lương ảm đạm. 

        Những mũi thuốc morphine làm cho anh ta mỗi ngày xa 

dần cuộc sống hơn. Thân xác ngày càng mỏng, gò má nhô 

cao và khuôn mặt ngày càng xám hơn. Cứ mỗi giờ anh ta bị 

đánh thức dậy để đo nhiệt độ và mỗi hai giờ lại được chích 

một mũi thuốc. Cơ thể mỗi ngày nhẹ thêm, nước vàng thấm 

qua cơ thể chẩy xuống nệm giường. Rồi mỗi hai ngày, anh ta 

được đưa xuống phòng giải phẫu, gây mê rồi ghép da. 

Nhưng biến chứng bắt đầu phát hiện: thuốc mới chống nhiễm 

độc máu lại tàn phá thận. Ngày qua ngày, giờ qua giờ, người 

chiến sĩ trẻ tuổi đang tiến dần về cõi chết. 

         Suốt ngày viên y sĩ ra vào phòng của Chính. Ông ta tham 

khảo ý kiến với các bác sĩ trong bệnh viện này cũng như với các 

bệnh viện khác, sử dụng hầu hết các phòng thí nghiệm, nói chuyện 

với các nhà vi trùng học, đọc các bài khảo cứu về sự nhiễm độc, 

về sự cân bằng về điện phân. Ngồi trong phòng làm việc chong 

đèn đọc sách cho đến khi đôi mắt nhức mỏi, quên cả về nhà, 

quên cả ăn uống, quên cả thói quen đọc báo mỗi buổi sáng. 

Nhiều khi nằm trên giường trong bệnh viện, đầu óc vẩn vơ suy 

nghĩ, nếu như có phép mầu nhiệm nào làm hắn khỏi bệnh. Một 

phép lạ? 

Những đêm thức trắng, nằm đó nhưng đôi mắt mở chừng chừng 

nhìn lên trần nhà. Kể từ buổi đầu tiên quyết định hướng cuộc đời 

cho nền sinh học của loài linh trưởng hai chân này, ông đã hiểu 

đâu là con đường phải bước tới. Hàng ngày ông đã quá quen thuộc 

với những bệnh nhân già nua. Từ lâu, ông tin là mình thuộc về 

loại người cứng rắn, ít tình cảm. Nhưng thình lình ông lại thấy 

mình chữa trị cho những thanh niên tuổi hai mươi đưa về từ mặt 

trận, kẻ thì bị cháy xém, kẻ bị cắt ra từng mảnh, và rồi tất cả 

không còn như xưa nữa. Những đêm này tiếp theo những đêm 

khác không ngủ chồng chất lên nhau, ưu tư đè nặng lên ông cân 

nặng như cả trái núi. 

           Một buổi chiều tối đầu óc trống trải không biết phải làm gì, 

ông bước những bước chân vô định dọc theo dãy hành lang, một 

bên cửa phòng mở, tia sáng dịu hắt ra. Thình lình một luồng ánh 
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sáng bí mật đập vào mắt ông như thể có một chốt điện ẩn náu tại 

một góc nào đó trong đầu bất chợt được bật lên. Những hình ảnh 

từ cõi xa xôi nào trong dĩ vãng lần lượt hiện lên trước mắt như 

được chiếu trên một màn ảnh lớn. Chẳng có một người nào có mặt 

trong hành lang nhưng lại đầy những tiếng âm vang như tiếng 

vọng từ một cõi vô hình nào đó, thoang thoảng đâu đây có mùi 

hương thơm phảng phất. Hơi cảm thấy chóng mặt, ông bước vội 

vào chiếc thang máy để vào nhà ăn. Hít một hơi thật dài, ông tự 

nhủ có thể vì nhiều đêm mất ngủ nên đưa đến một ảo giác. Ông ăn 

một cái cheese sandwich, uống một tách trà nóng. Ngồi nhắm mắt 

một lúc cho đầu óc tỉnh táo, ông trở vào cầu thang máy. Bước dọc 

theo dãy hành lang, ông cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc 

theo xương sống khi nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trên tường. 

Ông đã đi qua chỗ này cả ngàn lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy 

có một chiếc đồng hồ treo trên tường cả. Ai đã treo nó ở đây vậy? 

Từ bao giờ? Có lớp bụi mỏng phủ lớp kính phía ngoài. Không khí 

… ông thầm nghĩ là mình cần không khí ngay bây giờ. 

Thò đầu ra ngoài cửa sổ, chiếc xe hơi của ông vẫn đậu phía dưới, 

phía xa có một cột khói bốc lên. Ánh nắng vàng vọt buổi chiều tàn 

bao bọc những ngôi làng vùng núi, phủ lên những bãi cỏ, ngọn 

cây. Không gian đầy những tiếng chim líu lo. Bây giờ ngày sắp 

tàn, là giờ của những chiếc vòi phun nước trong bệnh viện. Một 

nhân viên bước ra khỏi thang máy, ông chờ cho hắn đi khuất hẳn 

rồi mới quay ra đi về hướng cầu thang. Lầu tư, lầu ba, lầu hai rồi 

tới lầu thứ nhất. Băng ngang qua phòng cấp cứu là lối ra. 

Ngoài sân vắng lặng, một ngọn gió thổi phất cuốn theo một tờ báo 

bay lơ lửng rồi rơi ngay xuống chân ông. Nhặt lên, đó là phụ bản 

văn học nghệ thuật của tờ báo ra ngày thứ sáu. Dưới ánh sáng mờ 

nhạt của buổi chiều tàn, ông đọc được vài hàng thơ của một tác 

giả mà ông không quen biết: 

"Hồn tuyệt vọng nhìn lên tường mờ tối, 

Thấy bóng mình run rẩy với lá hoa.  

Buồn mênh mông nên hình ảnh nhạt nhòa,  

Hoa với lá chỉ một mầu trắng đục ..." 

         Vo tròn tờ báo lại, ông ném nó vào giỏ rác gắn vào chiếc 

cột đề chữ cấm đậu. Bước chân nặng nề lê tới cuối sân, ông 
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ngạc nhiên khi thấy nhà nguyện còn mở cửa. Một người đàn ông 

râu thật rậm, choàng chiếc áo đen đầu đội chiếc yarmulke (chú 

thíck: yarmulke là chiếc mũ của các tu sĩ Do Thái Giáo) ra tận 

cửa chào và đưa cho ông chiếc yarmuke bằng giấy. Viên y sĩ đội 

chiếc mũ rồi bước vào bên trong. Ánh sáng yếu ớt của ngày sắp 

tàn còn vương lại xuyên qua những khung cửa kính mờ đục làm 

dịu đi màu sắc rực rỡ của những hình ảnh tưởng tượng mà nghệ 

nhân nào đó đã trình bày cho căn phòng. Mùi hương trầm của du 

khách vào trước còn vương lại trong nhà nguyện. Tiếng chuông từ 

ngôi giáo đường trên ngọn đồi xa vọng lại làm không gian nhuốm 

một màu thê lương ảm đạm. 

          Trời đã tối hẳn, viên y sĩ bước ra ngoài, người đàn ông có bộ 

râu rậm đứng ngay tại cửa dơ hai tay ra, miệng lẩm bẩm: 

- Cầu cho người thành công và hưởng nhiều phúc! Nhiều sức 

khỏe và hạnh phúc. 

Ông bỏ đồng tiền vào hộp, trả lại chiếc mũ rồi bước ra sân. Hai 

bên lối đi đèn đã thắp sáng. Ngôi mặt trăng trên cao sáng vằng 

vặc, mùi cây lá và cỏ mang mác trong không gian. Trời đã bắt 

đầu lạnh làm ông rùng mình. Băng qua phòng cấp cứu để về phía 

cầu thang, chiếc thang máy trống không. Ông nhấn nút lên lầu 5 

nhưng nó lại ngưng ở lầu thứ nhì. Hai bà sơ và một ông cha bước 

vào. Hai bà sơ đeo chuỗi tràng hạt dài có cây thánh giá nặng nề 

phía bên dưới. Đi đâu vào giờ này và quen biết ai trong này? Họ 

im lặng chăm chú nhìn ông. Ông cảm thấy hơi rùng mình, thình 

lình một mùi hương của thế giới khác tràn ngập thang máy, mùi 

này bốc lên mỗi lúc một nồng nặc. Rồi chiếc thang máy chậm 

chậm dừng ở từng thứ năm. Ông bước vội ra, đứng yên lặng một 

lúc. Hành lang vắng lặng và lạnh lẽo, phía cuối dãy, hai bệnh nhân 

mặc bộ quần áo ngủ đang tập đi với những bước thật chậm. Nhìn 

vào khu y tá, ông tưởng là nhìn thấy cô y tá Nga, nhưng ông chợt 

hiểu là trí tưởng tượng đã đánh lừa ông. Ca làm việc của Nga đã 

chấm dứt từ lâu rồi. Viên y sĩ hơi ngạc nhiên khi thấy bà mẹ của 

Chính đang ngồi một mình trong phòng đợi, cuốn sách mở để 

trên đùi. Bà ta hút thuốc và đọc sách dưới ngọn đèn để ở góc 

phòng. Khi ông tới gần, bà ta dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn rồi 

ngửng đầu nhìn ông: 
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- Nó đang ngủ, thưa bác sĩ. 

Ông nghe có tiếng răng đập vào nhau trong giọng nói nhừa nhựa 

thiếu ngủ. Bà ta cũng thấy một nỗi thắc mắc trong ánh mắt của 

viên y sĩ nên vội nói tiếp: 

Nhà tôi không có ở đây. Tôi nói ông ấy về nhà để tưới cây rồi. 

Chúng tôi không về nhà từ... từ... 

- Ông bà có vườn cây ăn trái à? 

-Vâng, nhưng chỉ một mình ông chồng tôi chăm sóc thôi. 

Chúng tôi đang hy vọng thằng Chính có thể phụ vào công việc 

trồng trọt, hạn quân dịch của nó chỉ còn một năm nữa thôi. 

Có thể nó là nhà trồng tỉa giỏi với một tay thôi. 

Mong là như vậy, thưa bác sĩ. 

Cầu nguyện được như thế. 

Đôi mắt bà nhìn theo viên y sĩ đi vào phòng Chính. Hắn nằm 

bất động, tiếng rên khe khẽ thoát ra ngoài cuống họng, nhưng nét 

mặt không lộ vẻ đau đớn. Ánh trăng bàng bạc trải rộng trên những 

ngọn núi phía xa, xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Trời ơi, tôi 

đang cố gắng làm gì đây? Đang chơi canh bài xì phé với thần 

chết hay sao đây? 

Chúng ta mong một phép lạ, thưa có phải vậy không? 

Tiếng nghẹn ngào của người đàn bà như đâm xuyên qua tim óc 

ông. Bà ta đứng sát phía sau và ông nghe thấy hơi thở của bà. 

-Phép lạ sẽ xẩy ra. 

Tiếng gió đập cánh cửa sổ, người đàn bà nấc lên nho nhỏ và quay 

mặt đi. Một lúc sau, bà ta nói: 

- Trễ quá rồi, sao bác sĩ không về nhà đi. Thằng Chính đang 

ngủ say và có tôi ở đây. Khi còn bé, ban đêm thức giấc nó thường gọi 

tôi và lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cho tới khi nó ngủ lại. Tôi 

không muốn nó cảm thấy cô đơn mỗi khi thức giấc. Tôi không 

muốn nó trơ trọi một mình trong đêm tối. 

Mặc dù bà ta đã im lặng nhưng viên y sĩ còn nghe thấy tiếng đôi 

môi chuyển động, ông ta lặng im không nói gì. 

-Tôi không ở trong một gia đình sùng đạo. - Bà ta tiếp tục nói - 

Tôi chẳng bao giờ cầu kinh cả và tôi cững không biết cầu kinh ra sao 

nữa. Nhưng sáng nay tôi có vào nhà nguyện. 

Viên y sĩ tiến sát gần bà ta hơn. 
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-Tôi đã cầu cho con tôi. Nó luôn luôn hãnh diện về tôi, bác sĩ thấy 

không, chúng tôi thân nhau hơn cả tình mẹ con nữa. 

        Vào lúc nửa đêm sau khi người vợ đi ngủ, ông đi ra phòng 

khách. Tiếng rì rào do các cành lá thông chạm vào nhau 

phía ngoài sân như một bản nhạc buồn dài bất tận. Thỉnh thoảng 

có tiếng xe hơi chạy vụt qua dãy phố đang ngái ngủ hay tiếng 

rú của một chiếc xe gắn máy. Ông ngủ chập chờn với cuốn tạp 

chí y khoa trên tay. Dưới ánh đèn mờ, ông thấy người vợ đứng ở 

cửa phòng. 

-Em nằm mơ ghê quá. Em ngửi thấy mùi thịt cháy. Bây giờ em 

còn ngửi thấy nữa, chính anh đã mang mùi đó từ bệnh viện về 

nhà. 

Ba ta vuốt lại chiếc áo ngủ, đầu lắc lắc cho mái tóc thẳng 

xuống. Có dấu trách móc trong ánh mắt, khi nói chiếc ngực 

phập phòng: 

 -Anh phải tự quyết định lấy, hoặc là anh chữa lành cho nó hoặc là 

anh để nó giết anh. 

Ông tiếp tục nhìn chằm chập vào khoảng không chỗ bà vợ đứng dù 

cho bà ta đã đi vào trong phòng ngủ từ lâu. Đêm đen vẫn im lặng 

một cách độc ác, cuốn tạp chí rơi xuống sàn nhà từ lúc nào. Ông 

quay lại tắt đèn, tiếng rì rào phát ra từ những cây thông sau 

nhà khi có ngọn gió thổi tốc tới, ánh trăng bàng bạc chiếu trên 

tường và ông biết là đêm nay lại không thể nào ngủ được nữa. 

Viên y sĩ ngạc nhiên khi nhận được tờ quyết định. Mọi việc đều quá 

mật. Khi tới căn cứ quân sự ông mới biết là mình được đề nghị lãnh 

huân chương anh dũng bội tinh. Đó là một buổi lễ quan trọng trên 

toàn quốc. "Làm chi vậy?" ông càu nhàu khi biết tin trên. Đã ra 

khỏi quân ngũ hơn một năm nay để trở về đời sống dân sự, vậy 

thì ai là người đáng được lãnh huy chương đây. Ông lẩm bẩm: 

 -Những người đáng được gắn huy chương và tham dự buổi lễ này 

lại bị quên lãng. 

Phải mất hai ngày chuẩn bị. Ngày thứ nhất, người ta đưa quần áo 

cho những người được vinh danh mặc thử rồi toàn thân họ được 

đánh bóng, chải chuốt. Ngày thứ nhì người ta chở họ tới buổi tiếp 

tân tại dinh Tổng Thống. 
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Ông bắt tay các ông đại tá, các ông tướng, chụp hình, trả lời các 

phóng viên, ăn bánh ngọt, uống rượu nhẹ, cười cười nói nói, nhưng 

lúc nào cũng nghĩ là tâm hồn mình không thực sự ở đây. Cuối 

cùng Tổng Thống xuất hiện, bắt tay từng người. 

 -Và bạn nữa, công việc bạn làm xuất sắc biết chừng nào. - Tổng 

Thống nói với ông, nụ cười rạng rỡ. 

Những ánh đèn loang loáng của máy chụp hình làm ông lóa 

mắt, phải mất một lúc sau ông mới trả lời được: 

-Thưa Tổng Thống, tôi không biết là tôi đã làm được những việc 

như vậy. Vị Tổng Thống rút tay về và bước sang phía người 

khác. Bất chợt ông cảm thấy có một ngọn lửa đang hừng hực 

thiêu đốt tâm can, cơ thể ông. Nhìn quanh nhưng chẳng thấy 

chiếc điện thoại nào, ông đi về phía bàn để thức ăn, “Mình ăn thịt 

người chết đây”, ông nghĩ thầm. Chiếc đồng hồ đeo tay chỉ đúng 

một giờ trưa, ông nghĩ tới Chính. Mùi da thịt cháy khét lại 

nồng nặc xông lên, theo ông tới tận đây, ông tự hỏi không biết 

những người khác có ngửi thấy không. Đã một tháng rồi, nếu 

mình có thể kéo dài thêm, phép màu nhiệm sẽ xẩy ra. Một 

tháng rồi. Phá tiền lệ. Với độ bỏng như vậy, một tháng rồi ... , 

nhưng chẳng có nghĩa gì. Thay vì trở về nhà, ông lại lái xe 

hướng về khu bệnh viện. Đôi mắt sưng húp của cô y tá Nga nhìn 

ông chòng chọc. 

- Chính mất khi nào? - Ông đoán ra việc gì đã xẩy ra. 

Cô ta quay mặt lại, những ngón tay run rẩy lật cuốn sổ dầy. 

- Chết sớm hay muộn có khác gì đâu, ông đã không có mặt ở đây 

suốt hai ngày và bây giờ anh ấy đã yên phận. 

Thình lình Nga quay người lại: 

Lúc một giờ trưa hôm nay. - Một luồng hơi lạnh buốt chạy suốt dọc 

cột sống, mắt ông tóe lên muôn ngàn ngôi sao. - Bà ấy có kiếm 

bác sĩ, mẹ của anh ấy đó. Bà ta chào và cám ơn tất cả mọi người 

ở đây.- Còn ông bố? 

- Ông ta đau khổ cùng cực, chúng tôi phải dìu ông ta xuống dưới 

nhà khi xác anh ta mang ra khỏi phòng. Tôi không thể tháo băng 

ra khỏi thân anh ấy được, phải có hai người phụ mới xong. 

Nga run rẩy, viên y sĩ nghĩ là cô ta sẽ bật khóc, nhưng không. 

-Kìa, bà ấy kìa. 
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Khi ông quay lại, bà ta đang từ phía cuối hành lang đi lại. Khi 

tơi gần, bà cúi đầu thật thấp, miệng lẩm bẩm: 

- Tôi đi kiếm bác sĩ mãi. Ông nhà tôi và tôi sẽ không bao giờ 

quên ơn bác sĩ đã săn sóc cho con tôi và chắc chắn một điều là 

tôi đang nói lời cám ơn dùm cho Chính. Bác sĩ đã quá tận tụy 

chữa cho nó, chúng tôi hết lòng cám ơn tấm lòng ưu ái của bác sĩ. 

Giọng nói của bà như không còn hơi nhưng ông không còn 

nghe tiếng răng đập vào nhau nữa. Rồi bà ta quay lại đi về phía 

cuối hành lang. Viên y sĩ quay lại nhìn Nga, cô y tá trẻ cúi gập 

mình xuống cuốn sổ, tránh nhìn ông. Cô ta không tha thứ cho ông 

vì đã không cứu được người lính trẻ. Bức tường trước mặt treo bức 

hình người Mễ Tây Cơ cổ có nụ cười rộng chạy suốt tai này tới 

tai kia. Một điệu nhạc vui phát ra từ chiếc máy thu thanh từ phòng 

bên cạnh. Hai người khách đang bước tới từ phía cuối hành lang, 

trên tay có hộp kẹo, mắt họ nhìn ông một cách tò mò. Ông chợt 

nhận ra mình còn đang mặc bộ quân phục,Viên y sĩ bước nhanh 

như chạy về phía cầu thang máy. Tới từng trệt, ông bước ra khỏi 

bệnh viện như người mất hồn.Bên ngoài, trời vẫn nắng chói 

chang. 

                                    *TrầnHồngVăn.thv1987@hotmail.com 
 

Trong tuyển tập 18 Truyện Ngắn Quốc Tế Chọn Lọc: 

“Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục” 
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CÓ CHĂNG ĐÂU ĐÂY  

NIỀM HẠNH PHÚC? 

                                                                 Linh Vang 
 

 Đã mười hai năm, Ngọc xa thành phố nhỏ. Cha mẹ 

nàng ly dị. Cha nàng được quyền dẫn nàng theo, mà không 

có sự phản đối nào của mẹ nàng. Năm đó, nàng vừa được 

mười bảy tuổi. Nàng học năm cuối trung học và những năm 

đại học bên New York, vì cha nàng có công việc làm ăn ở 

New York nên đã về đó sinh sống. Mười hai năm, cha nàng 

vẫn không lấy vợ khác. Hai tháng trước, ông mất sau một 

cơn bạo bệnh kéo dài một năm trời. Nàng quyết định trở về 

Sumner một lần, vì dù sao nàng cũng có một bà mẹ còn đang 

ở nơi này. Bao lâu nay cha nàng đã cấm không cho nàng liên 

lạc với mẹ. Thấy ông côi cút ở vậy lo cho mình, nên nàng 

không muốn làm buồn ông, đành phải nghe lời ông. Bây giờ 

ông đã không còn nữa, nàng không còn lý do nào để không 

gặp lại mẹ. Nàng cũng muốn có một câu trả lời rõ ràng nơi 

bà. Tại sao hai người ly dị? Để từ đó có những câu hỏi tiếp. 

Tại sao cha không cho đứa con duy nhất là nàng gặp lại mẹ? 

Tại sao bao nhiêu năm qua mẹ nàng đã không đi tìm nàng? 

Cũng không viết cho nàng một lá thư nào?  

Từ phi trường, nàng tự mướn xe lái về nhà, vì không muốn 

làm phiền mẹ nàng. Xa nhau quá lâu, nàng không biết bà sẽ 

phản ứng như thế nào, chứ riêng nàng, nàng thấy bồi hồi 

lắm.  

 Con đường chính của thành phố có lẽ đã được nới 

rộng, vì nàng thấy nó rộng hơn, xe cộ nhiều hơn, tiệm quán 

tấp nập hơn, nhưng nó vẫn yên tĩnh rất nhiều so với New 

York. Đầu đường vẫn là cái thư viện quen thuộc, nơi nàng đã 

đạp xe đạp đến đó ngồi học hay mượn sách mang về nhà 

đọc. Những cây poplars bên hông thư viện vẫn rậm rạp cành 

lá xanh tươi. Quẹo qua một dãy phố khác là thấy ngay quán 

kem Dairy Queens, nơi tụ tập đám bạn Việt Nam, năm sáu 
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đứa không nhiều lắm, vì dạo đó chỉ có vài gia đình người 

Việt được những người bảo trợ đưa về đây ở. Trong những 

gia đình đó có gia đình của Tùng. Nhắc tới tên đó, bỗng 

nhiên nàng thấy xúc động. Tùng hơn nàng một tuổi nhưng 

hơn nàng tới hai lớp, vì Tùng đi học sớm. Tùng là người yêu 

đầu tiên của nàng.  

       Mười hai năm! Nàng vừa nhìn thấy trên một tấm bảng 

cao có quảng cáo một banana split đã gần ba đồng, ngày xưa 

chỉ có 99 xu. Đó là một món kem, trong đó để một trái chuối 

được rạch ra làm đôi, bỏ hai bên hai scoops kem, rồi nước 

mứt dâu tây, thơm, chocolate. Những hạt đậu phụng, hạt 

hạnh nhân nghiền nhỏ rải lên trên.  

Nàng bây giờ đã 29 tuổi, thì Tùng cũng đã 30 tuổi. Chẳng 

biết Tùng đã có vợ con gì chưa? Tùng đang ở đâu, đang làm 

gì? Nàng không biết một chút tin tức nào về Tùng. Thật ra, 

nàng cũng không muốn biết, vì lúc ra đi, nàng đang giận 

Tùng đến nỗi tưởng như đã thề là sẽ không bao giờ thấy mặt 

anh nữa. Ở xa, nàng cũng cắt đứt mọi liên lạc bạn bè. Nói 

đúng ra, dạo đó nàng không có một cô bạn nào đáng gọi là 

thân cả, nàng chỉ thân có Tùng thôi. Vừa là bạn, vừa là người 

tình.  

        Nàng lái xe vô đậu trong driveway, xuống xe, ngập 

ngừng nhìn căn nhà quen thuộc mà nàng đã sống trong năm 

năm. Vẫn bụi lilac màu tím nhạt nằm bên góc cửa sổ. Vẫn 

cây táo đỏ bên lối đi vào ngõ sau. Căn nhà đã cũ nhiều với 

mái ngói rong rêu. Bậc thềm cũng có rong đóng, màu xanh lá 

mạ. Bao năm, mẹ nàng vẫn giữ căn nhà. Nàng không hiểu tại 

sao. Bà có thể bán nó đi, dọn về thành phố lớn, cho dù không 

lớn bằng New York. Vậy mà bà vẫn bám víu với thành phố 

nhỏ này.  

        Hôm nàng gọi cho mẹ biết nàng muốn về thăm bà, nàng 

có thể cảm được bên kia đầu dây, mẹ nàng sững sờ, cảm 

động không nói nên lời. Nàng thì vẫn đóng vai kẻ lạnh lùng, 

để cho mẹ nàng biết là nàng chưa hết giận bà. Số phôn vẫn 

như cũ, chỉ có số vùng là thay đổi, nàng cũng gặp chút khó 

khăn mới tìm ra được nó. 
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Nàng giật mình thấy mẹ nàng đứng nơi hiên cửa nheo mắt 

nhìn ra, rồi khi thấy được nàng thì bà vội vã chạy đến. Con 

đã về tới! Bà ôm lấy vai nàng siết chặt. Sao không để mẹ cho 

người đi đón! Nàng nghĩ thầm mười hai năm mẹ con mới 

nhìn thấy nhau. Bao năm qua, bà có nhớ mình không?  

Mẹ phụ xách một cái vali nhỏ. Nàng xách một vali lớn và 

một túi xách tay. Mẹ đi trước, nàng đi sau. Nàng lẳng lặng 

theo mẹ vào nhà. Trong nhà, phòng khách, bàn ăn có những 

bình hoa tươi. Hoa hồng, hoa lilac. Mẹ nàng còn nhớ là nàng 

rất thích cắm hoa tươi. Nàng lại gần bình hoa hồng, cúi đầu 

xuống ngửi một cánh hồng, và khen hoa thơm. Nàng quay lại 

thấy mẹ nàng cười dịu dàng nhìn nàng. Tuy vậy vẫn có một 

ngăn cản nào đó không cho mẹ con nàng thấy được gần hơn. 

Nàng vẫn chưa thấy muốn ôm choàng lấy mẹ như sách vở 

vẫn tả cảnh một người con khi đi xa trở về luôn luôn làm thế.  

– Bụi lilac trước nhà vẫn còn! 

– Mẹ trồng bụi khác đó con. Cái bụi hồi đó đã chết rồi.  

– Cũng màu tím nhạt...con ngỡ bụi lilac cũ.  

– Ừ, mẹ tìm một bụi cùng màu cây cũ. Con tắm nghỉ ngơi 

một chút rồi mẹ dọn bún bò cho con ăn, mẹ còn nhớ hồi xưa 

con thích ăn món bún này, phải là mẹ nấu, phải bỏ ớt màu 

cay thật cay. Đi đường xa chắc đói.  

Nàng theo mẹ bước lên lầu. Mẹ nàng đi trước, vừa bước đi 

vừa nói. Mẹ vẫn giữ căn phòng cũ của con, lâu nay không ai 

sử dụng. Nàng muốn hỏi lại, tại sao? Có phải mẹ vẫn có ý 

trông chờ con trở về? Nhưng nàng đã yên lặng.  

Cả hai, không ai nhắc tới người đàn ông. Trước đó ở phòng 

gia đình nàng thấy vẫn chưng hình của nàng và mẹ nàng. Hai 

mẹ con cười trong hình. Tấm hình đó chụp khi nàng vừa 

xong lớp tám. Nhà đang có nhiều bạn bè của nàng đến chơi. 

Bạn Mỹ có, bạn Việt có. Chắc chắn là cha nàng đã chụp cho 

mẹ con nàng tấm hình đó. Nàng cũng có thể chụp cha nàng. 

Bây giờ nàng không nhớ chắc. Nhưng hiện giờ trong nhà 

không có chưng bày một tấm hình nào của cha nàng.  

– Con về ở được bao lâu?  
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      Sau đó hồi lâu mà chưa thấy nàng trả lời, mẹ nàng bèn 

nói tiếp: 

– Mẹ cũng mong con không phải đi nữa.  

– Con không tính về ở luôn. 

– Chỉ còn hai mẹ con! 

Ngọc có nghe được tiếng thở dài của mẹ. Nàng giả lơ, như 

không nghe. Bước vào phòng, đến bên cửa sổ, mẹ nàng kéo 

màn lên. Ánh nắng chiếu vào phòng. Bất ngờ nàng nghe bà 

nói: 

– Mẹ có cho thằng Tùng biết là con về.  

Trái tim nàng trong vài giây tưởng như ngừng đập.  

– Tùng vẫn ở đây? Thành phố nhỏ này? 

– Ở đâu thì người ta cũng cần bác sĩ mà con.  

– Tùng là bác sĩ? 

– Ngày đó mẹ đã đoán biết là nó sẽ có danh phận. Chỉ có ba 

con là không nghĩ vậy. Ổng đã lầm! Ổng đã lầm nhiều thứ, 

chứ không phải chỉ có chuyện thằng Tùng thôi. Xứ này, mọi 

người đều có cơ hội như nhau mà.  

Nàng nhớ cha nàng không thích Tùng. Ông chê gia đình 

Tùng không được danh giá. Ông hay nói, bộ cứ tưởng có cơ 

hội qua được Mỹ rồi thì ai cũng như ai sao? Về cha của 

Tùng, gốc làm tài xế cho sở Mỹ thì vẫn là gốc làm tài xế Mỹ! 

Cuối tuần, cha Tùng hay nhậu nhẹt say sưa, rồi lái xe bị cảnh 

sát chận, viết cho giấy phạt. Cha nàng biết rõ chuyện ấy nên 

hay nói với nàng: 

– Cha nào con nấy! Người xưa vẫn nói như vậy. Rồi con 

nhìn đó sẽ thấy về sau thằng Tùng như thế nào! 

Nàng không đồng ý với quan niệm của cha, nhưng nàng 

không dám phản đối.  

 @ 

       Đêm, một mình trong căn phòng quen thuộc của mình, 

nàng không tài nào ngủ được. Ánh trăng chiếu sáng vào 

phòng, có bóng những nhánh thông chao động trên trần nhà. 

Đôi mắt nàng cứ mở to. Nàng lăn trở không biết mấy chục 

lần. Buổi chiều, trong bữa ăn, nàng cảm thấy nàng có gần mẹ 

một chút, nhưng nàng vẫn chưa vứt bỏ cái vỏ ốc lạnh lùng 
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của mình. Hình như mẹ nàng có chờ đợi nơi nàng những câu 

hỏi, nhưng thấy nàng ít nói, bà cũng nói năng cầm chừng. 

Tâm trạng của bà lúc đó là cố làm cho con được thoải mái, ở 

chơi lâu lâu cho đến lúc bà có lại được đứa con yêu dấu ngày 

xưa.  

Chuyện trở về lần này là nàng cần cái đáp số giữa nàng và 

mẹ nàng. Không phải giữa nàng và Tùng. Bây giờ nghe Tùng 

vẫn chưa có vợ và đang có mặt nơi thành phố nhỏ này làm 

nàng hụt hẫng. Có phải chuyện sẽ đơn giản hơn, nếu Tùng 

đang ở một nơi nào mà nàng không cần biết đến.  

Bao năm qua, dù bao lần nàng tự nhủ phải quên người ấy đi, 

nhưng không tài nào nàng quên được. Bận rộn, trách nhiệm 

với công việc, với cha nàng, có đôi khi nàng tưởng việc quên 

Tùng thì dễ thôi. Nhớ thì có nhưng nàng không mong muốn 

gặp lại. Bởi vì mười hai năm rồi, một thời gian dài để xóa 

nhòa mọi kỷ niệm kia mà. Ai cũng có những đời sống riêng 

tư của mình với những kỷ niệm mới xuất hiện.  

Nàng nghĩ mông lung rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không 

hay. Sáng hôm sau khi nàng thức dậy thì mặt trời đã lên khá 

cao. Nàng nghe tiếng động ở dưới nhà, biết là mẹ nàng đã 

thức dậy và đang làm gì đó. Nàng xuống giường, chậm rãi 

bước xuống cầu thang, thấy mẹ nàng đang lục đục trong bếp. 

Nàng biết mẹ nàng là y tá ở bệnh viện thành phố. Xem 

chừng mẹ lấy ngày nghỉ để ở nhà chơi với nàng.  

Bà đang cuốn bánh cuốn nhân thịt. Những năm ở với cha, 

nàng tập quen thức ăn Mỹ, cho dễ đi tiệm và nấu nướng hơn. 

Cha con ai cũng vô bếp được, có khi cùng nhau nấu nướng. 

Nhưng những năm nàng bận rộn chuyện học hành, thì ông 

mướn một bà Tàu ở gần đến lo chuyện ăn uống. Thế là cha 

con ăn đồ ăn Tàu! Rồi mấy năm sau này có cô Năm. Cô lo 

chuyện đó, lẫn chuyện nhà.  

– Mẹ không cần phải cực như thế.  

– Có cực gì đâu con. Mẹ vẫn hay làm...mà không có ai ăn!  

Nàng hiểu được trong mỗi câu nói của mẹ hình như có câu 

than vãn che dấu trong đó. Nàng nghĩ thầm. Sao mẹ không đi 

tìm con? Sao mẹ không gọi cho con? Chỉ cần cầm cái điện 
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thoại lên! Con thì không dám làm, vì con sợ ba, chẳng lẽ mẹ 

cũng sợ ba? Mẹ không thắc mắc bao năm nay con sống như 

thế nào? 

Nàng đứng bên cửa sổ bên hông nhà. Mắt ngó qua bên nhà 

hàng xóm:  

– Ông bà Smith còn ở đây không mẹ? Con nhớ hồi trước, 

ông Jack cũng đã lớn tuổi. Ông hay trồng trọt chi đó bên kia 

hàng rào và hay vọng sang nói chuyện với con.  

– Ông Jack mất rồi, mấy năm trước, bà Ruth vợ ông thì còn, 

nhưng yếu lắm, không ở một mình được, phải vô Nursing 

Home. Nhà có chủ mới được hai năm rồi. Cô con gái 

Barbara của họ theo chồng đổi đi xa, không muốn giữ cái 

nhà. Bữa cô ta để garage sale bán những vật dụng trong nhà 

không xài nữa, nhiều người lái xe ghé coi mua đồ, vui lắm. 

Mẹ có qua phụ Barbara ngồi thu tiền. Ôi thôi cũng nhắc bao 

nhiêu chuyện cũ. Cũng có nhắc tới con. À con còn nhớ thằng 

Mark không?  

– Chơi bóng rổ nổi tiếng trong trường con, con của ông bà 

Smith? 

– Cậu ta hơn con mấy tuổi. Bị tai nạn trong một lần đi chơi 

trượt tuyết, bây giờ phải ngồi xe lăn, thật tội nghiệp!  

– Thay đổi nhiều quá! Còn nhà cô Ann (căn nhà đối diện), cổ 

còn ở đây không? Hồi nãy vừa về, con thấy có ai đang cắt cỏ 

cái sân trước nhà cổ.  

– A! Thằng Larry, chồng thứ ba của cô ta đó. Ly dị hoài, mà 

rồi cũng lấy chồng hoài.  

Nàng bật cười: 

– Con nhớ hồi đó cổ cặp với anh chàng Brian đầu đường 

xóm mình mà! 

– Ừ, thằng Brian là chồng số một, rồi thằng Tom, rồi bây giờ 

là thằng Larry. Chồng mỗi năm mỗi trẻ đi, ngộ lắm!  

  

Nói tới đây, mẹ nàng đặt dĩa bánh cuốn trước mặt nàng, trìu 

mến nói:  

– Đây, con ăn ngay cho nóng mới ngon.  

– Mẹ ăn luôn! 
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– Mẹ không quen ăn sáng, chưa thấy đói con à.  

Trong lúc nàng ngồi ăn dĩa bánh cuốn thì cái phôn reng. Mẹ 

nàng vẫn tiếp tục làm cái này cái nọ, dù là bà đang gần cái 

phôn hơn nàng. Phôn vẫn tiếp tục reng. Cuối cùng thì bà bắt 

lên, nghe xong, bỏ xuống, rồi nói như phân bua với nàng: 

– Họ cần mẹ ở nhà thương. Có một ca mổ khẩn. Con ở nhà 

một mình được không?  

– Mẹ cứ đi. Dĩ nhiên là con ở nhà một mình được, con năm 

nay đã gần 30 tuổi rồi, mẹ quên sao?  

Mẹ nàng cười: 

– Tuổi của con thì mẹ nhớ chứ. Nhưng sao mẹ vẫn không 

thấy con lớn thêm tí nào! Thật ra, con ở xa mới về. Mẹ đã 

xin phép nhà thương lấy ngày nghỉ để chơi với con rồi. Mẹ 

con lâu ngày mới gặp lại. Nhưng họ đang cần mẹ quá. Con ở 

nhà, không đi đâu nhé! Xong việc, mẹ sẽ về ngay.  

– Vâng, con sẽ ở nhà. Mẹ cứ an tâm đi.  

     Mười lăm phút sau, mẹ nàng đi rồi, nàng đứng rửa mấy 

cái dĩa. Nắng rọi vô bếp. Cái nắng Tây Bắc bao giờ cũng dịu 

dàng, nhè nhẹ. Vườn sau yên tĩnh. Nơi góc vườn có một cây 

lê đậu đầy trái nhỏ. Vài con ong bay lượn. Nàng chùi tay, rồi 

mở cửa bước ra ngoài. Một luồng gió mát dễ chịu. Nàng có 

cảm tưởng như nơi này mới thật là nhà của nàng, dù thời 

gian nàng sống ở đây không lâu bằng thời gian nàng ở bên 

New York. Ở bên đó, cha con nàng đã ở trong những cái 

apartments sang trọng. Nhưng cha nàng không làm chủ một 

căn nhà hay một căn chung cư nào, vì không muốn chứ 

không phải là không có khả năng mua. Lúc mất, ông cũng 

không muốn nằm yên một chỗ, ông muốn được đốt, rồi mớ 

tro tàn đem thả ra ngoài biển. Ông dặn nàng cứ thế mà làm. 

Nhớ tới đây thì nàng cũng nhận ra bao năm nàng chưa làm 

điều gì theo ý nàng. Toàn là theo con đường cha nàng đã 

vạch ra. Học đàn, chơi đàn. Quen người này, không quen 

người nọ. Chỉ nên quen những ai mà có lợi cho con đường sự 

nghiệp của nàng thôi.  

Nàng ngồi ở bậc thềm gạch, đắm chìm trong dòng ký ức, rồi 

giật mình khi bất chợt nghe tiếng nói nhỏ, ấm sau lưng: 
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– Ngọc khỏe không? Anh nghe nói Ngọc về chiều hôm qua. 

Kẹt ở nhà thương, chứ không đã đến thăm em ngay. 

Nàng đứng lên, xoay người, thấy một người đàn ông cao to. 

Tùng đó! Gã con trai mới lớn của ngày xưa, Tùng của nàng 

từng yêu không còn nữa. Trước mặt nàng là một người đàn 

ông chững chạc, cơ thể đã phát triển đầy đặn, đẹp trai. Sơ mi, 

cà vạt giản dị. Chàng trông bác ái như một ông bác sĩ.  

Tùng không lớn hơn nàng bao nhiêu, nhưng Tùng vẫn quen 

lối xưng hô như thế, anh em ngọt xớt. 

– Anh mới đến? Mẹ nói anh bây giờ đã là một ông bác sĩ nổi 

tiếng của vùng này. Mẹ còn nói... 

Nàng ngập ngừng, rồi lờ qua chuyện khác. Nàng không 

muốn nói là nàng biết anh vẫn chưa có vợ. Chuyện riêng tư 

của Tùng có phải là chuyện cho nàng quan tâm tới nữa đâu. 

Mười mấy năm qua, chàng ở đâu, đang làm gì, nàng có bao 

giờ đi hỏi ai, dù rằng trong đầu nàng, cứ thỉnh thoảng là nàng 

vẫn bâng khuâng nghĩ tới Tùng.  

– ...anh có cơ hội làm ở những thành phố lớn, bệnh viện nổi 

tiếng mà anh lại chọn trở về nơi này.  

– Cũng như em, anh biết trước sau rồi cũng có cái ngày này. 

Em trở về và sẽ không đi xa nữa. Ba em mất, anh có nghe 

tin. Anh xin chia buồn với em.  

– Em chưa tính là sẽ ở hẳn lại đây. Ba em mất rồi, em cũng 

muốn thay đổi chỗ ở, thay đổi không khí, nhưng em chưa 

tính gì. Chuyện nhà, có vài thắc mắc chưa tìm ra câu trả lời. 

Thuận tiện thì ở vài tuần, không thuận tiện thì tuần trước 

còn, tuần sau đã đi.    

Chàng muốn nói, đúng vậy, chuyện của chúng mình, anh 

cũng có những thắc mắc muốn hỏi. Nhưng biết là nàng mới 

trở về, chàng không muốn cho nàng bận tâm vì những điều 

đó. 

– Thỉnh thoảng anh vẫn thấy em trên TV, trên những tờ báo 

văn nghệ. Người ta đề cập đến sự thành công của em. Chỉ thế 

thôi, còn đời sống riêng tư của em, các phóng viên có nói em 

không muốn nhắc tới. Bao năm qua, em làm gì, em có thể 

cho anh biết với không? Ý của anh là em sống có vui vẻ 
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không, có hạnh phúc không? Mà thôi, từ từ em ạ, em còn ở 

đây, anh sẽ lui tới thăm em, mình sẽ có nhiều chuyện để nói. 

Em không phiền, mỗi ngày anh được em cho phép đến thăm 

một chút?  

Nàng cũng không đòi hỏi gì hơn. Về đây dĩ nhiên là nàng 

không thể nào mà tránh không gặp Tùng. Quá khứ nếu 

không nhắc tới, thì mọi việc sẽ trôi qua bình thản, cho đến 

ngày nàng rời khỏi nơi này. Nàng đã thay đổi. Tùng cũng đã 

thay đổi. Nàng gật đầu, nói: 

– Em thì không thấy anh nên bây giờ em ngạc nhiên nhìn 

anh thay đổi nhiều lắm. 

Nàng rất thành thật khi nói lên điều đó.  

 @ 

        Ngày hôm sau như đã hẹn, Tùng đến nhà đưa Ngọc đi 

vòng vòng thành phố cũ. Sau cùng ghé công viên. Hai người 

ngồi trong một quán ăn, nhìn ra cái hồ lớn qua khung cửa 

kính. Mùa hè, trời nước đều trong xanh. Trong hồ có những 

đàn vịt ung dung bơi lội. Ngoài xa có vài chiếc tàu nhỏ. Trên 

lối đi tráng xi–măng dọc theo bờ hồ, nhiều người đi bộ, đạp 

xe đạp. Có cặp tình nhân tay quàng tay sánh vai, vừa đi vừa 

nói cười. Cũng có cặp già quắt ngồi trên ghế đá lặng yên 

nhìn ra mặt nước lóng lánh. Có bà dắt chó đi dạo, chú chó 

con bé tí. Có đám trẻ con chơi trò đuổi bắt.  

Nhìn mông lung khá lâu rồi nàng phá tan bầu không khí giữa 

hai người, nàng nói: 

– Chắc mùa hè năm trước cũng những cảnh vật này. Mùa hè 

hai năm trước nữa cũng thế đó. Nhưng có lẽ cảnh cũ, nhưng 

người thì mới. Làm sao mình biết được những người này 

cũng là những người của năm ngoái, năm kia?  

– Hay người của mười hai năm trước bây giờ trở lại đây, như 

anh và em? 

Nàng phì cười: 

– Chắc chỉ có anh và em! ừ, hồi đó tụi mình cũng hay ra đây 

chơi.  

Chàng muốn thăm dò tình cảm của nàng nên cố ra thản nhiên 

nói: 
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– Anh đã hôn em lần đầu ở ghế đá kia. 

– Lúc em vừa cho một muỗng kem dâu vào miệng. 

– Em còn nhớ? 

– Dĩ nhiên là em còn nhớ. Còn nhiều nơi nữa.  

– Chẳng hạn...?  

– Cái thư viện ở dưới phố cũng là chỗ hẹn hò của đám bạn 

bè. Và cái quán kem Dairy Queens, những chiều thứ sáu tan 

học hay đến đó ăn một cái banana split, những năm đó chỉ 

tốn mất một đồng. Bây giờ em vừa thấy nó lên ba đồng!  

– Anh bao em nổi, không những một cái mà nhiều cỡ nào tùy 

em có sức ăn không.  

– Em biết, anh bây giờ là bác sĩ rồi mà.  

– Nhưng anh lại không nổi tiếng bằng em: em đánh đàn cho 

tổng thống nghe. Em ngồi ăn với các bà thống đốc. Ra 

đường, người ta nhìn ra em là ai và chạy theo xin chữ ký!  

– Em lại muốn đi đứng tự nhiên, không ai biết em là ai! 

Không! Nói đúng ra, đôi khi em không biết em muốn gì nữa. 

Nếu không ai để ý đến em thì chắc chắn em cũng buồn lắm. 

Cái nghề của em cần khán thính giả. Em thành công hay thất 

bại là nhờ họ. Cũng như nghề của anh thì cần bệnh nhân. 

Nhưng chắc anh không mong có nhiều người bị bệnh đâu há! 

À, anh cần họ để trả nợ trường chứ.  

Nàng tưởng là giữa họ sẽ không còn gì nhiều để nói. Vậy mà 

có trăm thứ chuyện để nói.  

– Em đang nghĩ gì?  

– Em không nghĩ gì cả! 

– Bỗng dưng thấy em trầm tư.  

– Nơi này thanh bình quá!  

– Em đang nhớ New York? 

– Không, anh à. Em chợt để ý mỗi nơi có một nhịp sống đặc 

biệt của riêng nó.  

         Hai người đi bộ dọc theo bờ hồ. Gió từ ngoài hồ thổi 

vào mát rượi. Nàng đi sát bên cạnh chàng. Nàng có một cảm 

giác thanh bình lạ thường. Chàng đã tạo cho nàng cái cảm 

giác đó chăng? Nàng không biết. Nàng chỉ biết gặp lại chàng 

không khó khăn như nàng vẫn tưởng. Bao năm nàng giận 
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hờn chàng, có thật như thế chăng? Ngày đó Tùng đã lỗi hẹn, 

đã bỏ nàng mà theo Pamela, cô bạn Mỹ cùng trường như cha 

nàng vẫn nói với nàng như vậy.  

– Có bao giờ em nhớ về thành phố này?  

– Dĩ nhiên là em có nhớ, nhưng đời sống lại cũng bận rộn 

quá, nó không cho mình có thời giờ để nhớ.  

– Loan đã có hai con. 

– Em có nghe mẹ em nói. Còn anh, sao vẫn còn độc thân? 

– Vì chưa gặp ai chịu chia sẻ đời mình. Ô kìa, sao lại đi hỏi 

anh, anh là đàn ông con trai, anh có thể lấy vợ muộn được 

mà. Còn em? 

– Em cũng có thể bắt chước anh mà nói, tại em chưa gặp tri 

kỷ! Nói đúng hơn, chắc là tại em vô duyên, nên chưa được ai 

hỏi cưới hết.  

– Em chỉ nói chơi. Chứ em đẹp, em dễ thương thế kia! 

– 29 tuổi rồi, anh Tùng ơi! Dù anh có nói an ủi thì cũng 

không giấu được sự thật phũ phàng. Rồi đây, em sẽ sống một 

mình...như mẹ em. Em sẽ là gái già! Cuộc đời sẽ hiu quạnh. 

Em sẽ hái ra tiền, nhưng lại không có ai chia sẻ với em.  

Giọng nàng trở buồn, khuôn mặt trông u hoài. Mà trước đó 

hai người đang nói chuyện vui vẻ, và nàng đã vui.  

Chàng muốn ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi vừa thốt ra lời 

than thở đó, nhưng chàng chẳng dám làm. Chàng biết và 

chàng tự nhủ, đừng làm nàng sợ.  

– Ai lại để yên cho em làm gái già chứ.  

Và chàng đưa tay qua nắm bàn tay bé nhỏ của nàng, rồi nói 

tiếp: 

– Em cứ nghĩ lung tung! … Em gầy quà nè! Em phải giữ gìn 

sức khỏe, đừng làm việc quá sức, phải để đầu óc thoải mái.  

– Anh lại cho toa như bác sĩ! 

– Anh là bác sĩ. 

– Em chưa thấy bằng, em không tin. Đưa cho em coi rồi em 

mới lấy toa.  

– Đừng làm khó anh! Nếu không chịu nghe anh như nghe 

một ông bác sĩ thì hãy nghe anh như nghe một người bạn.  

– Nói nghe được! Em đang cần một người bạn.  
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Giọng nàng tha thiết quá. Chàng nói như thế, nhưng trong 

bụng thì chàng lại mong, không, anh không muốn em coi anh 

như một người bạn. Anh muốn em coi anh như một người 

yêu, anh lúc nào cũng yêu em.  

Nhưng nàng lại hỏi sang chuyện khác: 

– Ba má anh khỏe không? Có bao giờ họ cãi vã nhau không? 

Họ sống có hạnh phúc không?  

 – Em muốn đi thăm ba má anh không? Má anh vẫn 

nhắc tới em.  

– Má anh nhắc tới em? 

– Đúng vậy! Trong những người bạn của anh, má anh yêu 

quý em nhất.  

– Bạn trai hay bạn gái? 

Chàng nheo mắt cười: 

– Bạn gái.  

  @ 

       Mẹ Tùng đón nàng vồn vã. Bà ra tới tận sân khi nàng 

vừa bước xuống xe.  

– Bác nghe thằng Tùng nói con vừa về. Bác mong con đến 

thăm bác mà sợ con còn giận thằng Tùng mà không đến. Có 

nghe ba con mất, một mình con phải lo mọi thứ, tội nghiệp 

con! 

– Con có cô Năm và cũng có chú Ba từ Cali bay qua. Sau đó, 

chú có nói muốn con về Cali ở, nhưng con chưa tính gì.  

– Bác không biết con có chú ở bên Mỹ này! 

– Chú qua một lượt với gia đình con, có ở đây một thời gian 

ngắn, có lẽ bác không nhớ.  

Vậy mà cũng bao nhiêu chuyện từ sân vào nhà.  

Vào bàn ăn, bà âu yếm nói: 

– Con ngồi đây. Con ngồi bên bác và thằng Tùng. Thấy con 

về bác vui quá! Tội nghiệp mẹ con, bả trông đứng trông ngồi 

ngày con về. 

Bác trai nãy giờ chỉ cười, bây giờ mới lên tiếng: 

– Má nó để cho cháu Ngọc ăn tự nhiên, hỏi nhiều quá! 
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Nàng bao giờ cũng thấy thoải mái với gia đình Tùng. Ngày 

xưa, nàng hay đến nhà Tùng chơi, khi đó, ba má Tùng còn 

thuê cái chung cư ở đường số 5, bên này ngó sang bên kia là 

cái quán ăn McDonalds. Chung cư nhỏ chỉ có hai phòng. Ba 

má Tùng chiếm một phòng, Loan chiếm một phòng. Tùng 

ngồi học ở cái bàn nơi phòng khách và tối thì ngủ ngay ở xa–

lông bên cạnh. Nàng nhớ thủa đó mẹ Tùng không có đi làm. 

Chỉ có ba Tùng làm nghề quét dọn cho một trường trung học. 

Một lợi tức nên không đủ tiêu chuẩn mua nhà. Tùng đi giao 

báo buổi sáng được hai trăm bạc cũng vừa đủ tiền xe buýt, 

ăn trưa. 

        Mùa hè, nàng với Tùng cùng đám bạn hay ra nông trại 

đi hái dâu dưa để kiếm tiền xài. Chiều về tắm rửa xong là 

hẹn nhau ra kéo ghế ở cái tiệm McDonalds quen thuộc trước 

nhà Tùng. Tùng vừa cho nàng biết cái tiệm hamburgers đó 

bây giờ vẫn còn. Căn nhà này ba má Tùng mua được cũng 

mười năm rồi, khang trang, ấm cúng. Nó nằm trong một khu 

toàn người già ở nên yên tĩnh. Tùng ở riêng, có một căn nhà 

rộng lớn tự mướn người cất lên, nằm trên đồi cao nhìn xuống 

vịnh Puget Sound. Ba má Tùng sống khu này quen rồi nên 

không muốn đi theo Tùng. Tuy vậy, hầu như ngày nào Tùng 

cũng về đây ăn cơm để cho ba má vui. Vì Loan lấy chồng đi 

xa, nhà vắng vẻ. Hôm qua, Tùng có nhắc đến người chị lớn 

của Tùng, vừa mới được bảo lãnh qua. Bên chồng chị ở 

Denver làm giấy bảo lãnh nên cả gia đình nhỏ của chị qua 

sống bên ấy. Tùng nói: 

– Giá mà chị Thảo được ở gần bên má anh thì má anh sẽ vui 

lắm. Con gái hay thủ thỉ với mẹ, Loan đi lấy chồng xa, má 

anh buồn lắm. Anh có đi xa thì má anh cũng không buồn 

đâu.  

Nàng cười nói: 

– Thì anh thử đi xa xem má anh có buồn không thì biết.  

– Anh đã đi học xa bao nhiêu năm.  

– Hừm, đi học thì nói làm gì. Mà lễ lộc anh cũng hay về phải 

không?  

– Đúng vậy! 
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– Thì coi như tạm thời vậy thôi.  

Nhớ chuyện hôm qua, nhìn cảnh gia đình đầm ấm của Tùng 

trong bữa cơm hôm nay, rồi nàng lại buồn buồn nghĩ tới mẹ 

nàng. Sao bao năm nay nàng bỏ mẹ mà nàng không thắc mắc 

mẹ sống ra sao? Chắc chắn là mẹ nàng có trách nàng mà 

không nói ra. Nàng bênh ba nàng hay nàng sợ ông? Ông làm 

gì mà nàng sợ?  

Nàng vội xóa đi những ý nghĩ trong đầu, cầm cái muỗng 

múc nước phở đưa lên miệng. 

Lúc Tùng đưa nàng về nhà, đêm 16 trăng sáng tỏ, ánh trăng 

cứ theo miết hai người. Nàng khen trăng đẹp quá. Nàng nói 

như thế, không phải chỉ một lần. Trăng ở New York không 

được sáng như thế này. Nhiều cao ốc quá, nhiều đèn điện 

quá. Tùng phì cười nói với nàng: 

– Trăng ở thành phố này đẹp hơn trăng ở New York phải 

không?  

 @ 

       Qua tuần thứ hai… Chuyện gì cần nói thì cũng đã tới lúc 

phải nói. Nàng biết nàng phải lên tiếng trước: 

– Mẹ không bao giờ viết thư cho con? 

– Mẹ có viết nhưng con không nhận! 

– Mẹ gửi thì con sẽ nhận. Mẹ không gửi! 

Mẹ vào phòng bà, vài phút sau mang ra đưa nàng một xấp 

thư dày. Những lá thư đề gửi tên nàng. Những lá thư đã gửi 

đi, đã được đóng dấu bưu điện, nhưng bị trả lại vì không có 

người nhận. Mẹ nói, mẹ không nghĩ là mẹ đã viết sai địa chỉ.  

– Ba đã...không cho con nhận thư của mẹ? 

– Mẹ cũng nghĩ vậy...và mẹ đã không giận con. Nhưng mẹ 

không có cách nào liên lạc trực tiếp với con được. Nhiều lần 

mẹ cũng có gọi điện thoại! Mẹ gặp ba con hay cô Năm con 

trả lời. Họ dứt khoát không cho mẹ nói chuyện với con. 

Nhưng bằng cách này, cách nọ, mẹ luôn luôn theo dõi bước 

chân con đi.  

Bà Năm là người chị họ của cha nàng, nàng kêu cô Năm. 

Chồng tập kết ra Bắc, không có con cái, bao nhiêu năm đất 

nước chiến tranh, bà ở chung với gia đình cha nàng, nhưng 
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năm 1975 thì bà bị kẹt lại, không theo qua Mỹ được cùng với 

gia đình nàng. Rồi chỉ sáu năm nay bà mới có mặt bên Mỹ 

này nhờ cha nàng bảo lãnh đưa qua. Lý do bà ở lại là để chờ 

đợi người chồng xưa. Cho đến khi biết không thể nào nối lại 

với người ấy vì ông đã có vợ con đùm đề, mà bà vợ người 

Bắc của ông thì lại rất ghen, rất dữ, bà đành phải ra đi ở với 

người em cho có chỗ nương tựa.  

– Sao ba lại làm như vậy? Dù gì mẹ cũng là mẹ của con.  

Mẹ nàng thở dài: 

– Ổng làm như thế là để trả thù mẹ, vì ông biết là mẹ rất 

thương con.  

– Để trả thù chuyện gì? Mẹ đã làm gì đến nỗi ba mẹ phải 

dùng cách trả thù để đối xử với nhau? Năm đó con cũng đã 

lớn, chứ đâu là một đứa trẻ mới lên bốn lên năm mà cả cha 

lẫn mẹ đều dấu con, đều không cho con biết chuyện gì đã 

xảy ra, sao cha mẹ phải xa nhau?  

– Mẹ đã lầm lẫn: đã lấy ba con. Mẹ không nên lấy người mẹ 

không yêu. Nhưng vào thời điểm đó, lại là biện pháp duy 

nhất. Cha mẹ nào lại chịu cảnh con gái chưa cưới hỏi mà đã 

mang bầu. Tuổi trẻ nông nổi, làm chuyện sai lầm! Sửa cái sai 

lầm này thì lún vô cái sai lầm khác. Chỉ thấy ba con yêu mẹ.  

– Dù gì ba mẹ cũng đã lấy nhau, cho con một cái tên đàng 

hoàng hợp thức hóa.  

– Lúc đó ai cũng nghĩ như vậy. Mọi người sống với cái vỏ 

bên ngoài. Ngay cả tiếng cười thoát ra cũng không biết mình 

đang vui hay đang buồn! Rồi tình yêu cũng đổi ra thù hận, 

mẹ không ngờ! 

– Ba yêu mẹ mà! 

– Đúng vậy! Nhưng đó là lúc chưa lấy mẹ. Lấy nhau rồi, ba 

con bắt mẹ phải coi ổng như người ân. Dù ổng đã biết sự thật 

từ lúc đầu.  

– Sự thật gì?  

– Con không phải là con của ổng! 

– Sao bây giờ mẹ mới nói cho con biết? 
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– Mẹ muốn nói từ lúc con vừa ra khỏi nhà. Nhưng mẹ không 

làm sao liên lạc trực tiếp với con được. Chắc lỗi tại mẹ chưa 

ráng hết sức để tìm con.  

Bây giờ thì nàng hiểu tại sao mẹ nàng vẫn giữ lại căn nhà 

này, cái địa chỉ này, bà không đi đâu cả.  

– Con sống với mẹ cho tới khi con 17 tuổi.  

– Những năm đó ba con không cho mẹ nói. 

Nàng muốn trách mẹ sao bà sống như thế được – để một 

người đàn ông độc tài quyết định mọi thứ. Nhưng nàng dừng 

lại, vì chợt nhận ra, nàng có khác gì mẹ đâu, người đàn ông 

đó cũng đã độc tài, độc đoán trên đời sống của chính nàng. 

Sao bao năm nay, nàng không bung ra, nàng trách sao mẹ 

nàng không tìm cách liên lạc với nàng, thế còn nàng thì sao, 

sao không chịu đi tìm mẹ. Nếu nàng trách mẹ thì ai sẽ trách 

nàng?  

– Vậy là mọi người cứ sống giả dối. Mẹ không có hạnh phúc. 

Ba không có hạnh phúc. Con sống vật vờ trong một thế giới 

giả dối mà không hay. Ôi! người cha mà lâu nay con kêu là 

ba thì lại đâu phải là cha ruột của mình!  

Nàng nói lớn tiếng nhưng trong lòng thật sự là nàng bị cái 

sốc bất ngờ, chứ không phải giận mẹ. Sốc vì cái gốc gác cội 

nguồn của mình trong thoáng chốc đã thay đổi tất cả.  

– Vậy thì… con là con của ai?  

– Con là con của mẹ!  

Nàng chua chát: 

– Biết đâu con cũng không phải là con của mẹ! 

– Con đừng nói như vậy. Con chính là con của mẹ, mẹ đã 

mang nặng đẻ đau ra con. Mẹ xin lỗi con là lâu nay mẹ đã 

không cho con biết. Con cần biết sớm hơn.  

       Đêm đó cả mẹ con đều khóc. Đêm đã khuya lúc nào 

cũng chẳng ai hay. Buổi sáng, nhìn thấy mẹ, nàng muốn nói, 

“Con xin lỗi mẹ.” Mà không nói được. 

Sau đó lúc ở bờ vịnh, nàng nói với Tùng là nàng chẳng giận 

mẹ nàng đâu, chẳng qua mọi việc bất ngờ quá. Nàng về nhà, 

chỉ muốn trách cứ mẹ, đâu ngờ lại biết thêm chuyện chẳng 

ngờ.  
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– Dù sao, bây giờ mẹ cũng chẳng còn ai. Chỉ còn có em. Mà 

em cũng vậy. 

Mới đầu nghe kể chuyện, Tùng cũng muốn mở lời khuyên 

lơn, nhưng thấy Ngọc nói như vậy thì chàng cũng mừng. 

Ngọc dựa đầu vào vai Tùng. Nàng biết nàng đang cần một 

bờ vai, thế thôi. 

Tùng nói nhỏ bên tai nàng: 

– Hãy làm cho mẹ em vui. Em hãy ở lại nhà. Đừng đi đâu 

nữa. Mẹ em đang cần em.  

Tùng cũng muốn nói, và anh, anh cũng đang cần em, nhưng 

chàng đã kềm lại được, vì Ngọc mới trở về sau bao năm xa 

cách, còn sớm quá, để nói chuyện thương yêu. 

– Em quyết định rồi, em sẽ ở lại nhà với mẹ. Em muốn bù 

đắp cho mẹ những năm em đi xa. Mẹ có tội tình gì đâu. Cứ 

tưởng bao năm mẹ cứ bám lấy căn nhà chờ em về, thấy tội 

nghiệp mẹ quá. Em sẽ làm mọi thứ để mẹ vui. Em cũng sẽ 

không giận người mà bấy lâu nay em đã kêu bằng ba. Dù là 

ông đã chia cách mẹ con em, đã chia cách anh và em. Đằng 

nào ông cũng đã không còn sống nữa. 

       Nàng cố không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ lăn 

dài trên má. Chàng xoay nhẹ mặt nàng để hai mặt đối nhau, 

chàng lấy khăn lau nước mắt cho nàng. Chàng quá vui khi 

nghe nàng chọn sẽ không đi xa. Chàng không kềm được nữa, 

nhìn thẳng vào mắt nàng, chàng nói: 

–Đừng quên rằng, em ở lại thì còn có anh vui nữa. Anh vẫn 

thương nhớ em, em biết không? 

Nàng gục đầu vào ngực chàng, thấy ấm áp quá. Em biết! Sẽ 

không quá muộn để bắt đầu lại từ đầu phải không Tùng? 

                                                               Linh Vang 
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NHẬT HỒNG 

Nguyễn Thanh Vân 

                                                    
 
 

  
Tiểu Sử   
 - Sinh ngày 25-8-1940 tại Làng Long Thạnh,  

    Quận Vỉnh Lợi, Bạc  Liêu. 

- Cựu học sinh Chu Văn An Sài Gòn. Cựu SVSQ/K8 Thủ 

Đức (1959). 

- Cựu Thiếu Tá TĐT Biệt Động Quân / QLVNCH. 

- Cựu tù cải tạo 8 năm. Qua Mỹ theo Chương trình H.O 19 

(16-11-1993). 

- Hội Trưởng Cựu Chiến Binh VNCH/Michigan từ 2000 đến 

2015 kiêm 

-Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ 

VNCH Vùng Trung Bắc Hoa Kỳ từ năm 2004 đến 2015. 

- Ban Biên Tập Tuần Báo Đông Phương Thời Báo – Tuần 

Báo Khỏe Đẹp và Tuần Báo Mai, đều xuất bản tại Miền Nam 

California trước đây. 

- Đã xuất bản Tập Thơ Những Vần Thơ Vịnh Kiều (1996), 

Tập Thơ Trường Ca Quá Nửa Cuộc Đời (1996), Những Bài 

Thơ Độc Đáo (2009). 

- Hội viên Văn Bút VNHN/Nam Hoa Kỳ. Hiện ngụ tại TB 

South Carolina.    
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THƯƠNG  CẢM  THÚY  KIỀU 
 

Đọc Xuôi: 
Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa, 

Mệnh bạc Kiều tan nát ngọc ngà ! 

Thương xót lệ trào tim uất nghẹn, 

Cảm sầu thơ thấm máu chan hòa ! 

Gương mờ nguyệt lạnh niềm cay đắng, 

Phấn nhạt đàn trơ nỗi thiết tha ! 

Trường hận sắc tài ôi lụy khổ, 

Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa ! 

 

 

Đọc Ngược 
Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương, 

Khổ lụy ôi tài sắc hận trường !  

Tha thiết nỗi trơ đàn nhạt phấn, 

Đắng cay niềm lạnh nguyệt mờ gương ! 

Hòa chan máu thấm thơ sầu cảm, 

Nghẹn uất tim trào lệ xót thương ! 

Ngà ngọc nát tan Kiều bạc mệnh, 

Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương ! 

 

 Nhật Hồng ntv 
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KHÓC THÂN TỪ HẢI 
 

Đọc Xuôi 

Trơ trơ đứng chết lúc tàn hơi, 

Dũng khí hùng anh cảm đất trời ! 

Mờ mịt nước mây hờn nghẹn gió, 

Héo sầu cây cỏ khóc thương người ! 

Cờ rơi ngã tướng đời tan nát, 

Giáo gãy lìa binh xác rã rời ! 

Sờ sửng mắt theo hồn hận uất, 

Trơ trơ đứng chết lúc tàn hơi ! 

 

Đọc Ngược: 

Hơi tàn lúc chết đứng trơ trơ, 

Uất hận hồn theo mắt sửng sờ ! 

Rời rã xác binh lìa gãy giáo, 

Nát tan đời tướng ngã rơi cờ ! 

Người thương khóc cỏ cây sầu héo, 

Gió nghẹn hờn mây nước mit mờ ! 

Trời đất cảm anh hùng khí dũng, 

Hơi tàn lúc chết đứng trơ trơ ! 

 

Nhật Hồng ntv 
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 KIỀU Ở THANH LÂU TẠI LÂM TRI 
 

1.-  Số phần đày đọa chốn thanh lâu ! 

       Muốn tránh nhưng mà tránh được đâu . 

       Anh yến dập dìu đưa cửa trước, 

       Trúc mai rộn rã rước buồng sau ! 

       Đòi phen gió tựa trăng hờ hững, 

       Lắm lúc mây vờn mưa khổ đau ! 

       Mà nỗi niềm riêng ai có biết ? 

       Đời hoa luân lạc mấy thương sầu ! 

2.- Đời hoa luân lạc mấy thương sầu ! 

       Ôi nhụy đài trang đã nát mầu. 

       Xiêm áo tả tơi lầm lỡ ngọc, 

       Phấn son nhầy nhụa đắm chìm châu ! 

       Luyến thương ai đó hồn tê tái, 

       Tương kiến người đâu mộng úa nhầu ! 

       Cung phiếm ngẩn ngơ đàn lỗi nhịp, 

       Tơ chùng lụy ứa nỗi hờn đau ! 

 3.- Tơ chùng lụy ứa nỗi hờn đau ! 

       Một bước vùi theo mộng buổi đầu. 

       Cánh nhạn chiều sương tàn cuối bãi, 

       Hồn ve đêm giá lạnh bên cầu ! 

       Mảnh hương nguyền cũ đành phai sắc, 

       Mái tóc thề xưa phải nhuốm mầu ! 

       Bướm chán ong chường thân nhụy rữa, 

       Đào phai liễu thẹn phận hồng lâu ! 

4.- Đào phai liễu thẹn phận hồng lâu ! 

       Hương sắc nhòa theo lệ ướt bâu. 

       Non nước mờ xa che ngõ thúy, 

       Đất trời thăm thẳm khuất cồn dâu ! 

       Một lời vàng đá buồn lên mắt, 

       Chín chữ cù lao thấm xuống đầu ! 

       Hai cội cây già, ai hiếu thảo ? 

       Đàn em giờ biết đã ra sao ? ! 

 

  



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 231 
 

  5.- Đàn em giờ biết đã ra sao ? ! 

       Thay chị, đường duyên được thắm đào ? 

       Chua xót ngày xanh hồ lệ hận, 

       Ngùi đau đêm trắng đĩa dầu hao ! 

       Nổi trôi… có dứt từ mai nhỉ ? 

       Chìm đắm… còn theo đến độ nào ! 

       Ôi đấng cao dày kia quá quắc, 

       Bao giờ nợ trả hết lao đao ? ! 

 

  6.- Bao giờ nợ trả hết lao đao ? ! 

       Bạc mệnh đày chi phận má đào ! 

       Buồng vắng sầu khơi lòng đoạn đứt, 

       Lầu xanh hận lấp mộng tương giao ! 

       Thuyền tình kia dứt hương trinh đó, 

       Đàn cảm này mang phẩm hạnh nào ! 

       Một mảnh quần hồng hoen ố rượu, 

       Đêm đêm vàng võ giấc chiêm bao ! 

 

  7.- Đêm đêm vàng võ giấc chiêm bao ! 

       Tỉnh mộng càng thêm nỗi nghẹn ngào. 

       Ngán ngẩm thân tàn sương giá lạnh, 

       Âm thầm mắt đẫm lệ buồn đau ! 

       Cung cầm dưới nguyệt, trăng hờ hững, 

       Chén rượu bên hoa, liễu dạt dào ! 

       Một nước cờ đời sao khốc hại ? 

       Trần gian cam lạc nẻo vì sao ! ? 

 

 8.- Trần gian cam lạc nẻo vì sao ! ? 

       Đày đọa lầm than đến nước nào ! 

       Vẹn hiếu – cũng liều thân ngọc bích, 

       Trọn tình – đã thế nhụy hoa đào ! 

       Núi sông thương nhẽ đời tan nát, 

       Trời đất bày chi phận dãi dầu ! 

       Túc trái tiền căn gì đến nỗi ? 

       Đầu xanh chìm lắp bụi thanh lâu ? 
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  9.- Đầu xanh chìm lắp bụi thanh lâu ? 

       Phong gấm đường tơ đã úa mầu ! 

       Trăm mối ngổn ngang vò chín khúc, 

       Tấc lòng cay đắng tả ngàn câu ! 

       Ngỡ ngàng lá rụng ngoài hiên vắng, 

       Man mác bèo trôi giữa bến sầu ! 

       Văng vẳng… tai còn nghe tiếng Đạm, 

       Đoạn trường sổ đặt tránh vào đâu ? ! 

 

10.- Đoạn trường sổ đặt tránh vào đâu ? ! 

       Một khối tình chung gãy nhịp cầu ! 

       Trong cảnh bùn nhơ mờ gió chướng, 

       Giữa vùng cát lạnh buốt trời ngâu ! 

       Tiền Đường đợi sóng chôn vàng đá, 

       Lãm Thúy thề trăng đắm ngọc châu ! 

       Thôi thế đành thôi đời thục nữ… 

       Số phần đày đọa chốn thanh lâu ! ! ! 

 

       Nhật Hồng ntv 

 
KIỀU Ở LẦU XANH TẠI CHÂU THAI 
 

 1.- Đoạn trường dẫn tới… bến Châu Thai, 

       Lại một lần thêm nỗi lạc loài ! 

       Mày trắng, lầu xanh tàn vóc liễu, 

       Quần hồng, rượu biếc nát hồn mai ! 

       Duyên hương lửa tưởng lầm hoa nở, 

       Nợ gió trăng đành bắt nhụy phai ! 

       Tài sắc cầm thơ chi đó tá ? 

       Bể đời mỗi bước một trần ai ! 

 

 2.- Bể đời mỗi bước một trần ai ! 

       Nhớ mẹ cha xưa vẫn ước lời, 

       Những muốn duyên con bền ngọc giắt, 

       Nào hay phận trẻ lỗi trâm cài ! 
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       Tuyết sương mấy độ nhòe vai áo, 

       Cát bụi đòi phen phủ gót hài ! 

       Sênh phách đàn ca ôi hận tủi, 

       Từng đêm nức nở khóc canh dài… ! 

 

 3.- Từng đêm nức nở khóc canh dài… ! 

       Trăng cũng dường chia nỗi bẻ bai. 

       Nửa mảnh mờ mờ chôn dĩ vãng, 

       Một vùng man mác liệm tương lai ! 

       Chán chường ôi kẻ nương lầu bích, 

       Ngán ngẩm kìa ai vọng các đài ! 

       Sương gió phủ phàng tơ lạc phiếm, 

       Hồn trinh đâu nữa quyện thi hài ! 

 

 4.- Hồn trinh đâu nữa quyện thi hài ! 

       Nhơ nhuốc lầm than quá mỉa mai. 

       Dày dạn phấn son mưa héo hắt, 

       Lọet lòe xiêm áo lệ đầy vơi ! 

       Mối sầu chất ngất trời cao thẳm, 

       Nỗi nhớ luồn sâu bể rộng dài 

       Vùi dập xuân thì cho đến thế, 

       Bướm ong chuyền đậu lúc nào phai ! 

 

 5.- Bướm ong chuyền đậu lúc nào phai ! 

       Có thấu cùng chăng hỡi đất trời ! 

       Cái kiếp hồng nhan cho khách hưởng, 

       Cuộc đời hương sắc để người soi ! 

       Trớ trêu lắm nỗi buồn thân liễu, 

       Tàn nhẫn nhiều phen rũ nét ngài ! 

       Cay đắng dập dồn muôn nẻo khổ, 

       Khuôn thiêng lừa lọc đúng cùng sai ? 

      

 6.- Khuôn thiêng lừa lọc đúng cùng sai ? 

       Nỡ bắt phù dung nhuốm bụi đời ! 

       Mái tóc thề trăng kia đã hết, 

       Đường tơ lãm thúy đó giờ thôi ! 
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       Hồn thơ mấy kẻ làm tri ái ? 

       Nét họa nào ai chuốc cảm hoài ! 

       Nhụy rữa hoa tàn chưa dứt nợ, 

       Lầu xanh ngao ngán mõi mòn hơi ! 

 

 7.- Lầu xanh ngao ngán mõi mòn hơi ! 

       Muốn chết cho xong trả nợ đời. 

       Nào có kể gì son phấn điểm, 

       Đâu còn chi nữa gấm nhung mời ! 

       Rượu sầu mỗi giọt cười tan tác, 

       Đàn cảm từng giây khóc tả tơi ! 

       Mưa Sở mây Tần tuôn lệ máu, 

       Mặc người vin liễu đắm hồn mai ! 

 

 8.- Mặc người vinh liễu đắm hồn mai ! 

       Mà cõi lòng thêm dửng nét ngài, 

       Tiếc nước cành dương chưa gội rửa, 

       Hờn mây đỉnh giáp vẫn đeo đai ! 

       Giác Duyên người hỡi con tàn héo, 

       Kim Trọng chàng ơi thiếp lạc loài ! 

       Có biết cho chăng đời thục nữ, 

       Hồn oan ngoi ngóp giữa trùng khơi ! 

 

   9.- Hồn oan ngoi ngóp giữa trùng khơi ! 

       Ngày một ngày thêm xác rã rời ! 

       Tuởng nghĩa xuân huyên bao nỗi nhớ, 

       Nghĩ tình mai trúc khó lòng nguôi 

       Xa xôi bến cũ càng ngao ngán, 

       Biền biệt cầu xưa luống ngậm ngùi ! 

       Hai nhánh chồi non đường hiếu thảo ? 

       Nỗi nhà canh cánh lệ sầu rơi ! 

 

10.- Nỗi nhà canh cánh lệ sầu rơi ! 

       Lòng cố quên đi tủi hận đời ! 

       Vùng vẫy nào xong thân lá rụng, 

       Nguyện cầu cho hết kiếp bèo trôi ! 
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       Chắp tay lòng quyết lìa ma lối, 

       Cúi mặt hồn nương đến Phật đài ! 

       Bể khổ mông mênh đâu chỉ có… 

       Đoạn trường dẫn tới… bến Châu Thai ? ! 

 

       Nhật Hồng ntv 

(Những bài Vịnh Kiều trên đều trích trong Thi Tập “Những 

Vần Thơ Vịnh Kiều”, xuất bản 1996 tại Nam California và 

có sửa chữa) 

   
NHƯ HẠT NGỌC TRONG VEO 

 
01.- Dại khôn rồi cũng… chết lăn queo, 

       Danh lợi vàng son, nghĩ chán phèo ! 

       Kẻ khó lỡ thời, thêm gặp khổ, 

       Người sang hết vận, phải lo nghèo. 

       Sóng trần thăm thẳm, nhiều tay lội, 

       Đường đạo thênh thênh, ít kẻ theo. 

       Thêm mối dục tình, là bể hận, 

       Mấy ai thoát được, nỗi sầu đeo ! 

 

02.- Sầu đeo, sầu kéo lệ trào theo, 

       Nào khóc chia ly, khóc đói nghèo ! 

       Khóc cảnh đắng cay, lời thắm thiết, 

       Khóc đời ấm lạnh, nghĩa sơn keo. 

       Thương thân phiêu bạt vùi sương tuyết, 

       Thương kiếp trầm luân sánh bọt bèo. 

       Thức trắng nhiều đêm nơi đất khách, 

       Tâm tình than với mảnh trăng treo ! 

 

03.- Trăng treo lờ lững giữa lưng đèo, 

       Chắc cũng cười vui với gió reo. 

       Cười bởi trần duyên đâu dễ vướng, 

       Vui vì nhân thế chẳng buồn đeo. 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 236 
 

       Một tuồng vinh nhục đà ra khỏi, 

       Hai nẻo thăng trầm chớ để gieo. 

       Thương kẻ trần ai chưa hiểu thấu, 

       Minh tâm kiến tánh quyết lòng theo ! 

 

04.- Quyết lòng theo đạo hạnh tì kheo, 

       Xem bả phù hoa thể bọt bèo ! 

       Thế tục mập mờ mây xám lượn, 

       Đào nguyên rạng rỡ hạc vàng reo. 

       Mất còn đâu có – mà đem buộc, 

       Thua được là không – lọ phải đeo ? 

       Sắc sắc, không không, lời pháp bão, 

       Ấy kìa hạt giống phải cần gieo ! 

 

05.- Phải cần gieo hạt giống trong veo, 

       Là đạo từ bi quyết phải theo. 

       Dù có nhọc lòng nên vững bước, 

       Cũng đừng nản chí phải lơi chèo. 

       Luân hồi muốn dứt, sầu lo cởi, 

       Nghiệp quả còn mang, khổ hận đeo. 

       Dẫu bậc đế vương, cùng sĩ thứ, 

       Không tu… sao thoát kiếp dâu bèo ?! 

 

06.- Dâu bèo một kiếp, gió qua vèo, 

       Chiếc lá vàng khô phải rụng theo ! 

       Tranh bá đồ vương, gieo hận oán, 

       Tham quyền cố vị, thắt sầu đeo. 

       Tiếc trang tài tuấn đời luân lạc, 

       Thương khách hùng anh phận đói nghèo. 

       Bể khổ trầm kha… là thế thế, 

       Con thuyền bào ảnh chẳng bờ neo ! 

 

07.- Chẳng bờ neo, cũng chẳng bờ neo, 

       Dồn dập từng cơn sóng bủa vèo ! 

       Chìm nổi lênh đênh, tình vắng ngắt, 

       Mất còn lơ láo, cảnh đìu hiu. 
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       Cung đàn Tư Mã, chùng tay phiếm, 

       Chén rượu Đình Hoa, đẫm mái chèo. 

       Phấn sáp Đài Chương, lầu gác ngọc, 

       Điêu tàn như thể hạt sương gieo ! 

 

08.- Hạt sương gieo tợ chỉ mành treo, 

       Một thoáng rồi tan, mộng nát theo ! 

       Tài hạng Trương Nghi còn sợ khổ, 

       Giỏi tay Hàn Tín vẫn lo nghèo. 

       Đâu bằng an lạc thung thăng bước, 

       Há để trầm tư nhũng nhẵng đeo. 

       Cội phúc… do lòng tôn đạo pháp, 

       Tâm thành như hạt ngọc trong veo ! 

 

09.- Trong veo hạt ngọc, phải cần gieo, 

       Mãi mãi giồi trau, cố gắng theo ! 

       Dù lúc mưa chan, không hối tiếc, 

       Hoặc khi nắng gội, chớ eo xèo. 

       Phải tu nghiệp đức đừng rơi lại, 

       Tránh để tình si cứ bám theo. 

       Luôn nhớ chữ “Tâm” nào phải “Phật”, 

       Quên Tâm quên Phật mới trong veo ! 

 

10.- Trong veo… là chỗ chẳng gì đeo, 

       Hạt bụi trần ai mất chỗ theo ! 

       Lưu luyến, luyến lưu, cười nghiệp dứt, 

       Ngộ mê, mê ngộ, lựa đường gieo. 

       Nhớ chi cố sự, say hồ rượu, 

       Quên cả tiền duyên, quẳng mái chèo. 

       Cuộc thế vần xoay, trời định sẵn, 

       Dại khôn rồi cũng chết lăn queo ! 

 

        Nhật Hồng ntv 

(Trích trong Thi Tập “Trường Ca Quá Nửa Cuộc Đời”, 

         xuất bản năm 1996 tại Nam California và có sửa chữa) 
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VĨNH TUẤN 
 

Tên thật Đào Vĩnh Tuấn 

Sinh ngày 15-3 Bình Định Việt Nam 

  

Nguyên sĩ quan Nha Kỹ thuật 

Hiện định cư tại Houston, TX Hoa Kỳ 

Hội Viên Pen International 

Nguyên XLTV Chủ Tịch Ban Chấp Hành 

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại  nhiệm kỳ 2008-2011 

Hội viên Văn Bút Nam Hoa Kỳ 

Có thơ đăng lai rai trên các báo Hải Ngoại 

 

Sáng tác phẩm: 

Bi sử (thơ) 

Những Giọt sương rớt muộn(viết chung) 

Lối cũ vẫn trong tim CD Thơ 
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Ta Cảm Ơn Người 
 

Người huyền diệu từ bao giờ đã đến 

Mở hộ dùm ta cánh cửa Thiên đàng 

Trăng mỉm miệng nở nụ cười tươi  tắn 

Lòng hỏi lòng  mộng đã hết lang thang? 

 

Người dấu ái về trong ta ngự trị 

Cả trăng sao cùng chuốt chén say thơ 

Gió mang hương từ ngàn năm tri kỷ 

Ơi! linh hồn đã bước  xuống đồi mơ 

 

Người về đây hành trình bao nhiêu dặm? 

Như sương rơi như gió thoảng bên đồi 

Hương thơ buồn từ bao năm chìm đắm 

Nay tuôn  trào như nước lũ về xuôi 

 

Con dốc mỏi bỏ sau đường phiêu bạt 

Người về đây nối tiếp bản tình ca 

Gỡ dùm ta trái sầu tương tư lạc 

Chút hương xưa sót lại vẫn đậm đà 

 

Người đã đến ừ nha người đến thật 

Thế mà ta cứ ngỡ chuyện chiêm bao 

Bao nhiêu năm nửa cuộc đời lận đận 

Ta cảm ơn người đã đến cùng ta. 

                                        

 Vĩnh Tuấn 
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Ta Làm Thơ Cho Nhau 

 

     Ta làm thơ trên áo  

Hai vạt dài tương tư 

Gió tình cờ đi vắng 

Để hai tà ngẩn ngơ 

      Ta làm thơ gởi gió 

Đem đến tặng nàng hoa 

Mùa thu vàng ngập lá 

Lá ngủ chờ ngày qua 

      Ta làm thơ chờ nắng 

Nắng ởm ờ bên sông 

Nắng đậu ngoài hiên vắng 

Có chờ ta hay chăng? 

      Ta làm thơ trên tóc 

Từng sợi mềm như tơ 

Hôn nhau chừng bỡ ngỡ 

Trên vai gầy lưa thưa 

      Ta làm thơ khuyên mây 

Hãy chở mộng thật đầy 

Thả trần gian héo úa 

Với chút tình không mây 

      Ta làm thơ quên nhớ 

Quên người quên luôn mơ 

Tình đầy như hơi thở 

Tình buồn như cơn mưa 

      Ta làm thơ yêu nhau 

Cho dáng ai âu sầu 

Hé nhỏ vành môi ướt 

Cười  không gian nhiệm mầu 

      Ta làm thơ cho nhau 

tình ru hồn thắm tươi 

Cho nhân gian mở hội 

Tình yêu kết một ngày. 

                                                                     Vĩnh Tuấn  
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ĐÊM BA MƯƠI UỐNG RƯỢU 
 

Rượu đêm trừ tịch nơi đây 

Sao nghe vụn ỡ trên mây nụ cười 

Nhớ về một thuở an vui 

Dưng hồn bỗng nặng một điều khó phân 

Lâu rồi không nhớ tiền thân 

Đêm ba mươi xét số phần ra sao 

Cũng như vận nước hư hao 

Ta trôi theo gió nơi nào là quê? 

Cuối năm sao lòng ủ ê 

Nụ cười gượng gạo tái tê trăm chiều 

Căn phòng trở nên đìu hiu 

Thôi thì độc ẩm có điều cô đơn 

Cũng qua một năm còn hơn 

Sáng mai thức dậy sẽ quên muộn phiền 

  

  

NỤ HÔN 
 

Yêu người hồn chẳng nghe trần tục 

Hôn người môi ấm sưởi hồn đau 

Cho nhau một nụ hôn sầu 

Lòng nghe khắc khoải qua cầu nhớ nhung 

  

                                                               Vĩnh Tuấn  
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CAO NGUYÊN 

  

  là bút hiệu  của Võ Tiến  

- Sinh năm 1945  

  Phú Yên/Việt Nam  

- Cựu sĩ quan quân lực Việt Nam        

  Cộng Hòa (1965 - 1975)  

- Cựu tù nhân chính trị 

  (1975 - 1985)  

- Tỵ nạn chính trị  

   Định cư tại Hoa Kỳ 1993.  

 

Sinh Hoạt Văn Học:  

- Hội viên Văn Bút Quốc Tế  

- Hội viên Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Hoa 

Thịnh Đốn  

- Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt/Miền Đông HK. 

- Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 

       vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (2012 -2016)  

- Biên tập viên tạp chí Nguồn  

- Biên tập viên đặc san Diễn Đàn Thời Đại  

 

* Tác phẩm đã xuất bản:  
- Di Bút Từ Mặt Trận (Bút ký - TC/CTCT 1971/ Bút hiệu     

Cao-Nguyên-Việt)  

- Thao Thức (Tập Thơ - Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn - 2014)  

- Hành Trình Nhân Ái (Thơ văn - CLB/ Về Nguồn 2016)  

- CD Thơ Về Nguồn  

- CD thơ Huyền Thoại Tình  

- Nhà Việt Nam (Thơ Song Ngữ Việt/Anh - Về Nguồn 2017  
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Thư Gởi Bạn Già  
 

Chữ Nghĩa mình có được hôm nay  

Rồi cũng theo mây bay về Trời  

Vần Điệu Ý Lời mình có  

Rồi cũng theo gió cuốn bay!  

        Sao không từ hôm nay, trên đường vào thất thập, còn 

chút mừng sắp được “cổ lai hy” mà chong đèn viết tiếp sử 

thi, đồng thời "ôn cố tri tân".  

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng  

Xếp tàn y lại để dành hơi!  

(Thơ vua Tự Đức khóc Bằng Phi)  

 

      Nên lắm chứ, phải không người bạn già thân quí? Dù 

biết, bạn sẽ bảo ta ngông, cố tình lắp ghép hai tầng tâm thức 

để ngẫm. Nhưng bạn đâu khác chi ta, đã ngẫm từ Đoạn 

Trường Tân Thanh đến đoạn trường thất thanh. Từ ngày cơn 

hồng thủy xô bọn mình giạt vào bờ cõi lạ, biết bao lần nghe 

tiếng thét thất thanh của những thân phận người bị đánh gục, 

bị xé nát bởi cuồng phong bão hận! Làm chữ nghĩa phải bật 

máu, nhỏ xuống lòng đêm những giọt lệ hồng!  

       Một thời mong làm lính, một đời muốn làm dân – cả hai 

đều cùng trách nhiệm của một công dân chân chính và lương 

thiện của một đất nước vốn tự hào có bốn nghìn năm văn 

hiến, cần bảo vệ – ngặt nỗi lực bất tòng tâm mà lưu vong thất 

thổ. Để mãi hoài vọng về một cố hương, tiếc giải non sông 

xanh ngát màu xưa đang bị úa vàng bởi tham vọng của 

những quyền lực quỉ ám và những đòn thù cực đoan. Đốt cả 

nhân tâm ẩn tàng trong cổ tích, chôn lấp kinh thư nhân ái 

thánh hiền. Ta đã mất quyền công dân từ độ nghe tiếng rít 

rợn người của cửa tù thế kỷ. Một cuộc hủy diệt đến tận cùng 

hơi thở của di ngôn chân thiện cha ông gởi lại. Để nghe đau 

lời hổ nhớ rừng của Người thơ Thế Lữ:  

Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt  

Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua!  
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Ngày tháng dần qua, nhẩn nha qua, nhuộm tóc ta màu bạc. 

Bạc cả lòng hào phóng tình người. Thấy trong cõi Đi, trong 

cõi Về những con đường huyễn hoặc. Nên mỗi giấc mơ cứ 

dấy lên niềm khao khát sống, như thể ta đang trong những 

giờ phút cuối của cuộc đời tiếc nuối những tàn phai! Để thêm 

một lần quật cường đi trong lửa bới tro tìm bảo vật. Những 

bảo vật linh thiêng được ghép từng mảnh chữ thế nhân còn 

sáng nghĩa thuần thành với niềm khát vọng giữ thơm Quê 

Mẹ.  

        Trời đang vào Thu, màu thu buồn bàng bạc, làm chùng 

tâm lữ khách:  

 

gió xoáy ngang đêm, rừng chợt thức  

nghe lá xa cành, hối hả rơi  

xuyên sương mờ ảo trăng treo lệch  

vạc thả lời thu rớt cuối trời  

 

rớt xuống chùng sâu tâm lữ khách  

những giọt lòng đau mấy khoảng đời  

quê xưa lửa hạ bùng nhen dậy  

thấp thoáng trùng xa mộng giấc tôi  

 

giấc gõ lưng trời muôn nhịp phách  

tấu giữa rừng thiêng tráng khúc ca  

thơ nung lửa hạ ru lòng khách  

gió quất thu sầu xé nát hoa!  

       Thật sự ta đang giữa đêm của đầu thế kỷ 21, trên cầu 

truyền thông gởi tâm tình đến bạn vẫn với niềm lạc quan 

“trăm năm còn phía trước” để giữ ngọn bút đi giữa thăng 

trầm không chao, nghêu ngao những trầm khúc cho ta và cho 

người còn chút tình hào sảng.  

Hôm qua, nhân đi tìm những “cảo thơm”, ta thấy những 

mảnh chữ của ta ai đó thương tình đem máng trên những 

vách trời trong cõi hằng hà chữ. Ta vui quá, chia sẻ với 
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người bạn trẻ. Bạn trẻ cười chúc phúc cho ta! Như ta đã từng 

chúc phúc cho bạn:  

       chúc mừng anh có những đứa con ngoan  

gia tài lớn, chắt chiu từ sữa mẹ  

vượt gian khó, lòng kiên trì mạnh mẽ  

nuôi thơm xanh - thế hệ mới vào đời  

      nối tiếp bước cha ông, cùng đi tới  

hãnh diện mình là dòng dõi Lạc Long  

từng chặng đi, ngoảnh mặt nhớ phương đông  

truyền tiếp lửa thắp hồng nôi văn hiến  

       Bạn không thể không vui cùng ta, như bạn không thể 

không vui với cái tuổi về hưu, được ẩn cư trong niềm tin yêu 

của bằng hữu. Thỉnh thoảng ghé thăm uống chén trà thơm, 

gặp bữa ngẫu hứng thêm ly rượu đỏ, kháo chuyện nhau về nợ 

bút nghiên. Vẫn là thứ nghiệp dĩ sao nặng trằn trằn trong trí 

chưa rơi? Mà rơi thì đã sao, đếm quanh còn mấy thằng bạn 

cùng ta ngồi sum họp như thuở cây đàn trên vai, quyển thơ 

trong áo trận. Biết phù sinh vẫn cười hí hửng, nghe đạn bay 

vẫn đứng ngang tàng.  

      Khi không buông mà rơi mới buồn thấm thía, vết cắt 

không vì dao, vì đạn mới ngẩn ngơ lòng, chợt hỏi vì sao? 

Câu hỏi đơn giản, trả lời không dễ. Như hòa bình vẫn mong 

mà khi nó đến, lại thấy sự nghiệt ngã rộng vô bờ, mà nhân ái 

nhỏ như hạt bụi.  

     Bốn mùa vẫn quay, quay theo chiều cổ điển, vẫn lợi danh 

sùng kính trong tầm mắt con người. Làm ta thèm một chuyển 

mùa có thể, trước khi khép tròn cõi tạm một vòng tử sinh!  

Và thế là hứng tình ngoáy bút, tưởng được thong dong dòng 

chữ chân truyền. Hóa ra cũng lòng ta tự vấn:  

vấn quân  

đời vẫn phong trần  

bút nghiên đâu lẽ bâng khuâng niệm từ  

duyên còn hồng ánh chân như  

lẽ nào vần điệu cổ thư mặc trầm!  

 

Khát lắm, nhưng chữ thiếu ngọt ngào nên khó nuốt. Lời 
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muốn nhẹ bay mà ý cứ mặc trầm. Chẳng phải vừa rồi bạn nói 

với ta: đọc “hoang tưởng” của nhà ngươi nghe đau lắm.            

Cũng mong chỉ là hoang tưởng, không là khải thị tiên tri:  

đông với tây mây vẫn màu huyết dụ  

báo động nhân gian cơn lũ hận thù  

đêm nghe thú hú vang trời gọi lửa  

đốt bình yên thiêu rụi cả mặt trời  

       Có lẽ ta không thoát khỏi cái bóng bi quan ám ảnh:  

Đất không Nước và ta người tàn phế  

Với hai tay không thể chạm quê hương!  

        Bạn giúp ta làm sao thoát được thứ ám ảnh của dụ ngôn, 

làm sao như Người Nguyễn Đức Quang hát vung lời “Ngạo 

Nghễ”. Khi trời đất chuyển mùa, ta chỉ tay vào mặt trời rằng: 

rót thêm giọt nắng cho xanh lá tình!  

Thư bất tận ngôn, dẫu ta tận lòng ký thác thêm cho bạn một 

trầm khúc trong chuỗi tự truyện của chính ta đang khi lãng 

du trên thềm đời hóa thạch!  

Ơi những người bạn trẻ, trên hành trình về với Cội Nguồn, 

nhớ giúp bọn ta chạm mạch Quê Hương. Ân sủng đó là 

thánh tích hóa khai trầm khúc thành những dòng nước mà 

trong hoang tưởng ta vẫn mong cầu: nước thời gian chảy 

thấm mạch yêu thương!  

                                                                       Cao Nguyên  

 Hy Vọng  

 

Non nước ấy chìm đâu em có biết  

Dựng bên trời để nhớ để quên đi  

Chiều trở lại để dư vang chia biệt  

Vọng miên man trường hận thở than gì.  

(Bùi Giáng - Đường về Đà Lạt)  

 

thêm một lần đọc thơ Bùi Giáng  

ở một nơi lãng mạn không ngờ  

nhìn lá vàng qua khung cửa metro  

mà nhớ quá rừng dã quì phố núi  
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vàng của mùa xưa, vàng của hôm nay  

vẫn thu ấy khác gì đâu mà lạ  

chắc bởi vắng tiếng cười em dòn dã  

mà bâng khuâng vàng lá gió cuồng bay  

 

còn hối tiếc mùa xanh còn hy vọng  

cầm trong tay cho chắc những niềm tin  

chờ đất trở thêm một lần gieo hạt  

mầm nỡ nào không mọc những chồi non!  

 

                                                          Cao Nguyên  
** 

Hope  

 

Do you know where our homeland is?  

We build it up in our dream to remember and forget  

An afternoon we come back to hear the last echo of farewell  

resounding continuously as an everlasting lament over 

something  

(Bùi Giáng- On way back to Dalat)  

I read the poem of Bùi Giáng one more time  

at a place very romantic I could not imagine  

looking at the yellow leaves out of the metro  

I miss the wild sunflowers in the mountainous city  

 

The yellow of the old days, the yellow of today  

exactly like that of the same Autumn; why the difference?  

Perhaps it’s because I miss your ringing laughter  

So I feel melancholic looking at the yellow leaves in the 

wind  

Having regretted the lost years I know there’s still a hope  

for me to keep up my own belief in the hand  

Awaiting the ground to be broken for sowing   
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TRẦN QUỐC BẢO 

“Cái tôi” 
  
“Cái Tôi” nên phải khiêm nhường 

Có người lại thấy phi thường “cái tôi” 

Thơ văn…hay đệ nhất rồi 

Nói năng hoạt bát, thua người nào đâu 

Dung nhan, nhìn cũng rất ngầu 

Bạc tiền, nhà cửa, chẳng giầu cũng dư 

Thông minh hơn được tôi ư 

Hội hè, đình đám tôi như đứng đầu 

Ngoài tôi chẳng có ai đâu! 

Cớ sao thiên hạ ngõ hầu … khinh tôi? 

  

Hóa ra … Sống ở trên đời 

Ta hay, có chán vạn người hơn ta 

Kiêu căng, bạn hữu lánh xa 

Con người đức độ ấy là khiêm cung 

 

Richmond, VA 
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HOÀNG THỊ THANH NGA   
 

 

Tiểu sử 
Tên: Hoàng Thị Thanh Nga 

Viết văn ghi: HOÀNG THỊ THANH NGA   

Làm thơ ghi: HOÀNG T. NGUYỆT KHUYẾT     

Cựu học sinh Trưng Vương và Hưng Đạo Sài gòn 

Sáng tác thơ văn từ thời Trung Học  

Viết cho Tuổi Hoa Sài Gòn / trước 75 

Hiện định cư tại Hoa Kỳ. 

Viết cho các tạp chí :VIỆTTIME, TRẺ MAZAZINE 

Cộng tác thường trực với :TIN VĂN và TRẦM HƯƠNG 

Tuyển tập Thi Văn HOA NỞ MUÔN 

Tác phẩm : MÂY NGANG TRỜI ( Truyện dài 2013) 

Tuyển tập Thi Văn ĐƯỜNG CHÂN TRỜI XA LẮC 
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MÙA THU MƯA BAY    
                                           

      Từ ngày anh tôi đậu đại học, khoác danh hiệu sinh viên, 

tôi trổ mã thành thiếu nữ mười sáu, căn nhà vốn êm ả trầm 

lặng của gia đình bỗng tấp nập khách khứa. Tất cả “khách” 

đều là bạn chung lớp với anh hai. Những anh mới bước vào 

ngưỡng cửa đại học, mang bao ước mơ hoài bão to tát, đang 

tập tành làm người lớn. Các anh thích đến nhà tôi, vì giống 

như đi  chơi “dã ngoại”. Nhà tôi cách thành phố Saìgon 

20km, không có vườn tược ao hồ cây trái gì cả, nhưng ai 

cũng thích đến. Cả lớp kháo nhau  “nhỏ em thằng Thái đẹp 

lắm”.  

       Tôi chỉ là cô bé lọ lem con nhà nghèo,  còn nguyên nét 

quê mùa ngơ ngáo. Gia đình tôi sống trong một xóm đạo 

toàn người Bắc di cư, nên tôi nói rặt giọng  “ Bắc kỳ dốn”  

kéo dài thượt.  

       Có lần má đi buôn về mua cho quả mít, dặn tôi xẻ mang 

biếu bà cụ nhà đối diện một miếng. Quả mít quá nhỏ, anh em 

tôi lâu lắm mới được má  “hào phóng “ mua cho chút trái 

cây. Tiếc rẻ, tôi đem biếu bà miếng nhỏ sát cuống. Lúc sau, 

bà cầm cái vỏ mít sang tìm tôi  “mắng vốn”: 

-Sao mày cho  “chị”  miếng mít …nguyên …thơ là …thơ  ế. 

( miếng mít toàn xơ là xơ thế) 

Từ đó chúng tôi hay dùng câu : nguyên thơ là …thơ để nói 

đến món gì quá hẻo. Giọng Bắc của tôi cũng vậy, lúc nào 

cũng có chữ “ế”  kéo dài đằng sau, nghe đúng  “giai điệu”  

Bắc kỳ.  

      Tuy  mang tiếng  là “đẹp lắm” nhưng quần áo tôi cũ mèm  

xốc xếch, tóc cột đuôi gà bằng sợi thun,  thay  cho chiếc kẹp 

nhiều màu lóng lánh mà tôi hằng mơ ước. Trên người tôi 

không có món  “trang sức”  nào qúi giá, tai đeo đôi bông 

bằng hột  …nhựa, chờ mãi một đôi bông vàng 18k bà nội 

hứa cho từ hồi còn nhỏ xíu chưa xỏ lỗ tai đến giờ chưa thấy. 

Tính tôi cũng còn con nít ham chơi, rảnh một chút là chạy 
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biến ra sân nhà thờ tụ tập chơi đùa, chẳng quan tâm đến  thời 

sự  “sôi động”  trong nhà. 

       Trong số bạn anh hai đến chơi, có ba anh rất thân với 

anh tôi là anh Quế Anh, Trường Giang và Thiên Phú. Bốn 

anh được bạn trong lớp phong cho danh hiệu … tứ đại công 

tử.  “Đaị công tử” là ba anh kia thôi, anh tôi con nhà nghèo 

làm sao là  “công tử” được, nhưng anh tôi cao ráo đẹp trai 

trắng trẻo nên có vẻ cũng xứng với danh hiệu chút. 

Các anh siêng năng tặng quà cho em gái út dù chẳng có dịp 

gì. Còn nếu đúng sinh nhật em thì các món qùa càng đặc biệt 

nặng ký hơn. Anh tôi hay hỏi đùa em út: 

-Sao sinh nhật út mà toàn là bạn anh tặng quà vậy? ( bạn út 

nhỏ xiú làm sao có quà?) 

Cuối cùng chỉ còn anh Quế Anh giữ lại  truyền thống  tốt đẹp 

này. Sau mới biết, thì ra hai anh kia đứng lại  “nhường 

đường”  cho Quế Anh. 

Một hôm. Ngồi chơi chán, Quế Anh rủ anh hai đi uống cafê, 

thằng em kế ở đâu chạy về, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi nhễ 

nhại, nó cuống quýt lắp bắp: 

-Anh Què…Ành chò èm đì vời. 

Quế Anh ngạc nhiên sửng sốt hỏi anh hai. 

-Nó nói cái gì vậy? Sao nó bảo tao …què??? 

Chúng tôi lăn ra cười sặc sụa, thằng cu Tý mắc cở chạy mất. 

Anh hai cố nín cười giải thích. 

-Nó nói mày cho nó đi với, nó nói Quế Anh chứ không phải 

…què. 

Quế Anh vẫn thắc mắc. 

-Sao nhà mày kỳ vậy? Mày người Nam, em gái mày người 

Bắc, em trai mày người…Trung. 

Má tôi người Bắc, ba người Nam. Sau ngày  “giải phóng” ba 

đi “học tập”, má quá khó khăn chật vật nuôi anh em tôi, nên 

gởi anh hai và thằng em về bên nội ở nhờ một thời gian, vì 

thế anh nói tiếng Nam. Còn lại, tôi và em gái ở với má và bà 

ngoại trong xóm rặt người Bắc nên nói tiếng Bắc là đương 

nhiên, nhưng không hiểu sao thằng em kế tôi lại  “đột phá”  
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thanh âm, biến thành giọng …Trung. Nhà tôi qui tụ cả ba 

miền đất nước. 

       Ba được  “nhà nuớc khoan hồng”  cho về  “đoàn tụ”  với 

gia đình từ năm tôi 12 tuổi, nhưng vì ba má không hợp nhau, 

nên ba về sống với bên nội. Bà ngoại mất đã lâu. Má con tôi 

dọn ra Thủ Đức ở cho gần trường anh hai đi học, vì má rất lo 

lắng hồi hộp mỗi ngày anh đạp xe mười mấy cây số đi về, 

trên con đường tỉnh lộ xe ben chở đất đá chạy bạt mạng, cán 

người như ngóe. 

        Dù còn rất nghèo, không biết bằng cách nào má xoay sở 

mua được căn nhà xuống cấp trong cư xá Kiến Thiết và sang 

lại một quán cafê nhỏ trong sân nhà người ta cho tôi đứng 

bán. Ngày ấy, có trào lưu cafê sân vuờn nhạc nước ngoài. 

Người ta không còn thích ngồi uống cafê trong nhà với bốn 

bức tường  bí bức, quạt quay vù vù, nghe nhạc  “sến” rên rỉ. 

Quán  tôi gọi là  “sân vuờn”  cho  sang, thật ra quán chỉ là 

mảnh sân nhỏ, để vài chậu dừa kiểng, vài chậu thiết mộc lan 

rải rác. “ Dàn âm thanh”  là cái mini cat sét giấu trong quầy, 

phát ra loa nghe rồ rồ rẹt rẹt, vì thế tôi không cho ai đứng 

gần quầy, sợ họ phát giác ra  “dàn máy hiện đại”  của tôi thì 

xấu hổ chết người. 

       Người ta bỏ tiền ra đi uống cafê sân vuờn là để hưởng 

không khí trong lành, gió mát thiên nhiên, thưởng thức âm 

nhạc với dàn hifi tuyệt hảo, nhạc của những boyband, 

girlband nổi tiếng thế giới. Quán tôi chỉ có vài ba cuốn băng, 

(vì anh em tôi không ai rành nhạc nước ngoài), cộng với âm 

thanh máy phát ra… rẹt rẹt, khách đổi tên quán Thiên Lý của 

tôi thành quán… Bi Di, vì chỉ có băng BGs là hay nhất và tôi 

mở cả ngày đến nhão nhoẹt. 

       Khi mùa mưa tới, những tấm bạt che ở trên mái tạm lủng 

lỗ, dột. Nước mưa rơi lõm bõm xuống ly. Mưa gió hắt tứ 

tung. Khách phải mặc …áo mưa ngồi uống Cafe. Tôi  thủ 

mấy cái để trong quầy, khách nào quên mang áo mưa, tôi 

phát cho một cái, mặc vào ngồi  …“nước lụt”  trên ghế, uống 

cafê,  nghe nhạc rột rẹt cùng với tiếng giọt mưa rơi lộp bộp 
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trên tấm bạt, lạnh run. Khách vẫn vui vẻ, dù đôi khi  có phàn 

nàn ca cẩm đôi chút. 

       Có một người khách đặc biệt, anh ngồi lặng lẽ ở một góc 

khuất, uống ly cafê đen  đặc quánh, mỗi ngày… 

Anh đẹp trai như diễn viên điện ảnh, khuôn mặt hiền lành 

trầm lặng, nụ cười sẵn sàng nở trên môi khi nói chuyện. 

Nhưng anh rất it nói, không phàn nàn khi nghe nhạc dở, 

không mặc áo mưa khi trời mưa, khiến lòng tôi phải áy náy. 

Tôi động tâm thỉnh thoảng kín đáo nhìn trộm anh, thì bắt gặp 

đôi mắt ấy cũng đang nhìn lại, lần nào cũng vậy!… 

Tôi thấy lòng mình rộn lên một cảm giác là lạ, không biết 

gọi tên, nhưng vô tư không nghĩ đến nhiều. Vả lại, tôi còn 

đang  “ bận rộn”  sàng lọc, phân tích, đối phó với bao nhiêu 

lờì bóng gió xa xôi của nhiều người, vừa là bạn anh hai, vừa 

là khách quen trong quán 

       Thì ra người  “khách đặc biệt”  kia cũng là ban chung 

lớp với anh hai, từ lâu anh có nghe lời đồn  “ em thằng Thái 

đẹp lắm”, nhưng vì tính hiền lành nhút nhát, anh không 

muốn bon chen.  Cho đến một lần, anh Thái rủ anh ra quán 

uống cafê. Từ đó anh trở thành   “khách đặc biệt” , mỗi ngày 

đến quán …ngồi đồng. 

Anh tiến lại gần quầy chỗ tôi ngồi, nói nhỏ: 

-Anh muốn nói chuyện với Trân một chút. 

Phản ứng tự nhiên như mọi khi, tôi  “xua đuổi”. 

-Anh đừng đứng đây, má Trân la. 

Anh nài nỉ. 

-Vậy thì chỗ khác, cho anh một cái hẹn đi, lúc nào Trân 

rảnh? 

-Trân chỉ rảnh buổi trưa vắng khách, có thể nhờ anh hai coi 

quán giùm. 

Anh vui mừng hấp tấp nói: 

-Vậy thì trưa mai, lúc 1 giờ, anh chờ Trân ở…. 

Tôi ừ đại cho anh khỏi đứng lại nói thêm, sợ má ra bất chợt 

trông thấy lại bị rầy. Và cũng sợ anh phát giác  ra “dàn máy 

hiện đại” của tôi. 
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        Trưa hôm sau, tôi …quên béng mất  cuộc hẹn “tình 

đầu”, vô tư ngồi  nhiều chuyện với nhỏ bạn. Khoảng 3 giờ, 

anh Tánh hớt hơ hớt hải chạy đến báo tin: 

-Trân, sao em hẹn với thằng Chương mà không đến? Nó 

đứng chờ em say nắng …xỉu rồi, mới tỉnh lại. Em đi gặp nó 

chút. Tôi áy náy quá, vội vàng theo anh Tánh đến gặp anh. 

Mặt mày anh xanh mét như vừa trải qua một cơn bịnh nặng. 

Anh hẹn tôi ở một quán cafê khác, nhưng đứng ngoài đường 

chờ vì sợ trong quán toàn thanh niên, tôi ngại không dám 

vào. Nắng giữa trưa tháng hạ thiêu đốt cơ thể, nhưng anh 

kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi đổ gục. Sau chuyện này, 

chúng tôi thân nhau hơn. 

       Sắp đến 2/9 là ngày lễ   “độc lập” của nước  “cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa VN”, anh muốn rủ tôi đi chơi, đến nhà xin 

phép má. Nhà tôi không có sofa cho khách ngồi, chỉ có mấy 

chiếc ghế đẩu, anh không dám ngồi ngang hàng với má nên 

xếp bằng ngồi dưới đất. Má tôi cao giọng nói mát mẻ, kiểu 

chua chát cuả người Bắc. 

-Nhà tôi nghèo, con tôi còn phải buôn bán giúp gia đình, đâu 

có sung sướng nhàn rỗi như các anh các chị nhà giàu, đi chơi 

lễ chơi lạt, thôi anh để nó yên, đừng rủ rê nó chơi bời  nữa ( 

người bắc nói “chơi bời” là đi chơi). 

Má nói nhiều lắm, toàn giọng mỉa mai chua chát. Anh ngồi 

im bất động, thỉnh thoảng “dạ” nhỏ. Má thôi nói đã lâu, anh 

mới dám đứng dậy, nhưng lại ngã khụy xuống, ngồi xếp 

bằng quá lâu nên đôi chân bị tê cứng. Tôi bất nhẫn cho anh 

và thầm trách má quá khắt khe với tôi. Là con nhà nghèo, từ 

nhỏ đến giờ tôi chẳng được đi đâu chơi. Nơi xa nhất và vui 

thú nhất là nhà nội, không phải vì bên nội thương yêu qúi 

hóa chúng tôi mà vì nhà nội là nơi duy nhất để đến và có 

nhiều bánh trái ở nhà không có. Nhưng bây giờ chúng tôi 

không thích về nội nữa, vì nhận biết được sự ghẻ lạnh nơi đó. 

Tôi đã làm lụng miệt mài, phụ giúp má kiếm tiền từ khi còn 

rất nhỏ, chưa bao giờ được thụ hưởng niềm vui từ bên ngoài. 

Chưa bao giờ được rong ruổi nơi những khung trời lạ, ngắm 
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nhìn cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, hồn nhiên vui đùa một 

ngày mà không cần lo lắng chuyện bán buôn đắt ế… 

Má thật bất công!!!...  Cái đầu nông nổi khờ dại của tôi đã 

nghĩ như thế và đưa đến quyết định - Má khó quá, thôi về ở 

với ba - Nghĩ là làm, tôi giấu vài bộ quần áo, trốn má đón xe 

về thẳng nhà nội ở Bà Rịa. Tôi sẽ về ở với ba. Ba dễ hơn má! 

Đó là sự an bài của thượng đế, khi để xảy ra xung đột giữa 

hai má con tôi. Nhờ vậy chúng tôi mới được gặp ba lần cuối, 

vì từ khi dọn ra chỗ ở mới, bên nội không biết địa chỉ nhà 

tôi.  Khi về đến, mới hay ba đã nhập viện và vừa ở phòng mổ 

ra. Ba có vẻ tỉnh táo. Thấy tôi, ba mừng rỡ rưng rưng nước 

mắt, nắm chặt lấy tay tôi dặn dò nghe như lời trăn trối!  

- Cả đời ba có lỗi với má con, các con hãy hiếu thảo với má, 

bù đắp thay cho ba! 

Tôi cuống quýt  nhắn  tin về. Khi má đến nơi thì ba đang hấp 

hối, không nói được gì nữa, chỉ khẽ nhúc nhích mấy ngón 

tay. Ba biết có má hiện diện bên cạnh, nhưng thân xác đã 

đóng băng, khô lạnh, từ từ chìm sâu vào giấc hôn mê cuối 

cùng. Hỡi ôi!!! Tay nghề cuả các  bác sĩ  “giải phóng”  quá 

tệ, vết mổ bị nhiễm trùng dẫn đến tử vong. Ba tôi mất đúng 

vào ngày rằm tháng 8, tết Trung Thu. 

        Ngày đưa ba đến nơi an nghỉ cuối cùng, mưa sụt sùi 

buồn thảm. Tôi thuơng ba quặn lòng. Tuy ba không gần gũi, 

không hy sinh lao nhọc để nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng tôi, 

không thắm thiết tình phụ tử. Nhưng dòng máu đang chảy 

trong huyết quản chúng tôi là của ba, anh em tôi có mặt trên 

chốn nhân gian này cũng là nhờ ba. Xảy ra việc tôi giận má 

về đây mới kịp nghe được một lời trăn trối và má con tôi có 

thể làm tang lễ tiễn ba chặng cuối cùng, nếu không thì chắc 

ba cô đơn lạnh lẽo lắm. Dù ba đã có người vợ sau và đứa em 

cùng cha. Nhưng họ đâu thể khỏa lấp được khoảng trống của 

chúng tôi. 

        Trong lúc tôi đớn đau suy sụp, bước thấp bước cao trên 

đường ruộng dẫn ra huyệt mộ, khóc ngất từng cơn, Chương 

vẫn ở sát một bên, nắm chặt tay tôi chia xẻ, diù đỡ mỗi khi 

tôi sắp ngã, lo âu cuống quýt  khi tôi ngất xiủ, tha thiết vỗ về 
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an ủi cho tôi nguôi. Tình anh trao cho tôi sâu vời vợi, mênh 

mang êm ả như mặt hồ lộng bóng trăng. Anh trầm lặng ít 

nói, không biết dùng từ ngữ để biểu đạt tâm tư, nếu không 

xảy ra biến cố trọng đại này, làm sao tôi hiểu được tình anh. 

Khi biết chúng tôi yêu nhau, Quế Anh buồn thiu, tâm sự với 

anh hai. 

-Tao …thương Trân từ dạo mới chơi với mày mà không dám 

nói, bây giờ muộn màng rồi, hai thằng kia ( Giang và Phú) 

chửi  quá trời, tụi nó thấy tao… nhát nên nhường đường cho, 

nếu không đâu tới phiên thằng Chương, rốt cuộc tao …hỏng 

bét. 

Anh hai vừa an ủi vừa trách. 

-Tại duyên số thôi! Mà cũng tại …mày, không dám nói với 

nó sao không kêu tao nói giùm, thằng Chương lù đù mà vác 

cái lu chạy, tao cũng không dè. 

Quế Anh ngập ngừng. 

-Không phải tao … cầu cho họ … tan vỡ, nhưng ngày nào 

Trân chưa đám cưới, tao …vẫn chờ. 

Bạn anh hai ai cũng dễ mến. Người dí dỏm hài hước, người 

lanh lợi hoạt bát, riêng Quế Anh rất hiền, gần gũi thân thiết 

với chúng tôi nhất. Tôi mến anh, coi anh như anh hai nên rất 

hồn nhiên vô tư. Nếu anh bày tỏ tình cảm, tôi không biết cảm 

giác của mình ra sao nữa! 

      Mấy mùa thu trôi qua. Nói cho lãng mạn, chứ ở miền 

nam chỉ có hai mùa mưa nắng.  Mùa thu là mùa mưa. Không 

có lá vàng rơi. Không có con nai vàng nào ngơ ngác đạp trên 

lá khô xào xạc cả. Mùa chỉ có mưa sụt sùi, lê thê… chèm 

bẹp. Chương trở nên thân thiết trong gia đình tôi. Má thấy 

Chương hiền lành lễ phép nên cũng chấp nhận. Người thích 

thú nhất là thằng em miền…Trung, mỗì lần anh đến nó rất 

mừng, vì được mượn chiếc môtô phân khối lớn chạy rong 

trong xóm, nó mê xe như người ta mê …thuốc lào. Chương 

cũng muốn nó đi càng lâu càng tốt, cả hai đều có lợi. 

       Gần tết năm đó, Chương đưa tôi về giới thiệu với gia 

đình. Nhà Chương giàu vì ba Chương là dược sĩ có nhiều 

tiệm thuốc tây. Má Chương dù ở trong nhà vẫn trang điểm 
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cầu kỳ, đôi mắt xếch tô đậm, nhìn rất dữ. Ban đầu bà vồn vã 

tiếp đón tôi niềm nở. Sau khi hỏi về gia cảnh, tôi thật thà kể.  

Biết tôi là con nhà nghèo,  chỉ mới học hết cấp ba, bà liền 

thay đổi hẳn thái độ, lạnh nhạt như muốn tiễn tôi về ngay. 

Ra về với nỗi buồn tủi ngập lòng. Sao mẹ Chương lại coi 

trong sự giàu nghèo đến thế. Có bao nhiêu chàng trai giàu có 

đang theo đuổi tôi, nhưng tôi yêu Chương vì mối chân tình 

tha thiết của anh. Tình yêu là cảm xúc bất chợt, nhưng dằng 

dặc nỗi chắt chiu mơ ước. Ở bên anh, tôi cảm nhận được sự 

êm ả bình yên không có được nơi người khác. 

Tuy tôi chỉ học đến cấp ba, nhưng đó là sự cố gắng phi 

thường của má, sự nỗ lực không mệt mỏi của bản thân và có 

những điều tôi học được ở trường đời, không hề có trong 

giáo trình trường học, vậy không tốt sao!? 

 Tôi ngậm ngùi nói lời chia tay với Chương, anh buồn rũ như 

tàu lá héo, rưng rưng. 

-Em ráng chờ thêm một thời gian, để anh thuyết phục mẹ. 

Không biết Chương thuyết phục mẹ bằng cách nào?  Riêng 

tôi, tôi không đủ tự tin để làm dâu một bà  “mẹ chồng”  kỳ 

thị giai cấp như thế. 

       Anh vẫn ngồi lặng lẽ ở góc quán. Giọt mưa rơi lộp bộp 

xuống bàn, vào ly, tan loãng. Tung toé như những hướng đời 

phân chia muôn ngả. 

 Anh tiến về phía tôi, đưa một tờ giấy gấp tư, nói nhỏ. 

-Anh về! 

Tôi ái ngại. 

-Còn mưa mà, anh có đem áo mưa không? 

-Anh quên rồi!  Không sao đâu. 

Nhìn bóng anh khuất sau làn mưa trắng, tôi nghe lòng dâng 

lên nỗi xót xa bùi ngùi. Có làn khói nào vương vào khóe mắt, 

cay. Mở tờ giấy anh đưa ra coi, chỉ ngắn ngủi mấy câu 

…thơ: 

 Đếm bước trở về theo lối chân quen / Giọt mưa ngâu điệu 

buồn rơi lặng lẽ / Ánh đèn vàng bên đường soi bóng lẻ / Đêm 

ngủ rồi anh vẫn thức vì em / Em hỡi em, xin đừng nói gì 

thêm / lời ly biệt cho tình đầu tan vỡ…. 
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        Tôi ngẩn ngơ mất vài giây: - Trời!...cái  “ông” này, bình 

thường  “nói không ra răng” mà trở thành thi sĩ từ bao giờ? 

“Ổng” đi môtô mà làm như người ta “đếm bước” đi bộ vậy.  

Dù có tưởng tượng trong  thơ một chút, thì vẫn là lời phát ra 

từ trái tim. Đi xe, nhưng chiếc bóng anh lầm lũi cô đơn. Tôi 

buồn đến nao lòng. 

      ***Anh đến nhà, dựng vội chiếc xe rồi lao vào tôi như 

cơn lốc, vui mừng rối rít. 

-Em, má chịu rồi. Chủ nhật này anh đưa em qua nhà cho má 

nói chuyện. 

Chủ nhật. Tôi hồi hộp đi theo anh, không hình dung được 

thái độ của mẹ anh ra sao. Bằng cách nào anh đã thuyết phục 

được mẹ??? Một người rất quan trong chuyện môn đăng hộ 

đối và không thích tôi ra mặt. Sau khi đợi tôi khép nép ngồi 

xuống ghế, bà vô đề ngay: 

-Tôi nói thế này, cháu suy nghĩ rồi về bàn với mẹ xong trả 

lời tôi. Cháu nói nhà cháu đơn chiếc, không có bà con thân 

thuộc, vậy thì kiếm vài người hàng xóm nào đó cho đủ chục 

người, bên này hai mẹ con tôi qua. Tôi sẽ đưa cháu mấy trăm 

ngàn để làm mâm cơm cho xong lễ hỏi, vậy nhé. 

Chương tái mặt nhìn mẹ. Tôi lặng người chết điếng! Sao bà 

có thể thốt ra được những lời khinh man quá đáng như vậy. 

Đây là một cách sỉ nhục cho tôi nản, không phải bà thật lòng 

muốn tổ chức một đám hỏi theo nghi thức thông thường. Sau 

mấy giây trấn tĩnh, tôi ngồi thẳng người, nhìn bà, dõng dạc 

nói: -Thưa bác con trả lời ngay, không để bác chờ lâu. Nói 

về đám hỏi, nhà con là đàng gái, cho dù một bàn hay mười 

bàn, cho dù nghèo, má con cũng xoay xở lo được, không 

phải dùng tiền của bác. Phía đàng trai, con thấy gia đình bác 

rất đông, chưa kể họ hàng gần xa, sao lại chỉ có bác và anh 

Chương qua nhà con, không giống đám hỏi…. 

Tôi chưa nói hết câu, bà ngắt ngang: 

-Nhà tôi đông, nhưng mọi người bận buôn bán làm ăn, không 

đi được. 

-Nếu việc làm ăn nhà bác quan trọng hơn nghi thức cưới hỏi, 

thì con cũng không cần đám cưới đám hỏi với anh Chương 
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nữa. Con không phải gái hư, con chỉ nghèo, nhưng nghèo 

không là cái tội, con hãnh diện khi sống trong mái gia đình 

nghèo của con, bác không cần sỉ nhục gia đình con bằng 

cách đó. 

Để mặc bà há hốc miệng tức giận, tôi quay sang Chương. 

-Anh đưa em về. 

Ra đến sân, tôi còn nghe tiếng bà tru tréo trong nhà. 

-Mày thấy chưa Chương? Chưa làm dâu mà nó đã trả treo 

như thế, mai mốt về đây làm sao tao chiụ được? 

Trên đường về, anh khẽ trách:  

-Sao em không nhịn má một chút, để từ từ anh tính. 

Tôi chua chát: 

-Anh tính được gì, má anh chiụ cưới hỏi em đàng hoàng sao? 

Hay cứ dùng cách kẻ cả khinh mạn đó đối xử với gia đình 

em. Em có thể vì anh nhịn nhục, nhưng má em không đáng 

phải chiụ nhục như vậy. Má em phải ngẩng cao đầu hãnh 

diện với mọi người, cho bõ công lao nhọc cực khổ nuôi dạy 

tụi em. Mình không có duyên vợ chồng, em không thể làm 

dâu má anh được đâu!. 

Anh im lặng, tôi chỉ nghe tiếng thở dài đắng lòng. 

       Đã bao năm trôi qua. Giòng đời đưa tôi dạt đến phương 

này. Ở đây, mùa thu lá vàng rực rỡ rơi đầy trên thảm cỏ, xào 

xạc dưới chân. Tôi vẫn nhớ mùa thu chốn cũ, nơi có những 

cơn mưa dai dẳng sụt sùi. Giọt mưa rơi vào ly cafê đắng, tan 

loãng, phôi pha… 

Sau này vợ Chương cũng có tên giống tôi. Nhưng không biết 

có thay thế được tôi trong lòng anh? Và hình bóng anh tôi 

còn cất giữ trong một góc trái tim. Tình đầu đâu dễ phai 

phôi. 

Quế Anh mới lấy vợ sau ngày tôi rời VN. Bạn bè thân thiết 

cũ của anh hai tản mác mỗi người một phương trời. Những 

ngày tháng cũ vui vẻ hồn nhiên lùi sâu vào dĩ vãng, làm sao 

tìm lại! … 

                                                                   HOÀNG T.THANH NGA 
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NHƯ PHONG 
Bút Hiệu Khác : Bảo Minh, Làn kiếm Việt (Thơ) 

Nguyên Phong (Thư pháp) 

Thường trú nhân Dallas từ 1985 

Hội Viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại /Vùng Nam Hoa Kỳ 

Hội Viên Hội Quán Văn Học Trầm Hương từ 2001 

Hội Viên Cụm Hoa Tình Yêu 2005 

Hội viên  Văn Đàn Đồng tâm từ 2007 

Hội Viên Tình Nghệ Sĩ 2011 

Cộng tác viên thường trực: Tạp Chí Tin Văn,  

Trầm Hương,Thế Giới Mới… 

Sáng tác: 

Lạc nguồn - Thơ 2006 

Theo Dấu Tình Nhân - CD Thơ 2008 

Cuồng Ca – CD Thơ nhạc 2008 

Dấu Chân Du Tử - Thơ 2013 

Ru Em Lời Tình Muộn – Thơ 2014 

Sẽ in : Khúc cuồng ca của biển - Thơ 
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NHƯ PHONG 

HÓA DUYÊN 
 

Từ thuở em về xanh giấc mộng 

Ta ngồi phủi bụi những trang kinh 

Bụi bay phủ lấp lời bát nhã 

Nhìn xuống nhân gian bạc trắng tình 

 

Em khoác áo lam đi về núi 

Ta khoác lên mình áo sa di 

Nên bước xuống đồi đi khất thực 

Khi tăng, khi tục, lúc sầu bi 

 

Ta hóa duyên em chút tình thôi 

Mai đem về núi lánh xa đời 

Cũng có chút tình nơi nhân thế 

Để thương để nhớ để chơi vơi 

 

Từng bước chân rơi trên sõi đá 

Bình bát trống không hồn đi hoang 

Gió tục mưa trần ta hành khất 

Em nơi nào sao không hóa duyên 

 

Em lững lơ giữa cõi nhân gian 

Lời kinh chưa thuộc sao vội vàng 

Em lánh xa đời xa trần thế 

Hay sợ lạc loài giữa nhân gian. 
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NHƯ PHONG 

BƯỚC CHÂN LÃNG DU 
 

 

Đường phố mưa đêm 

giọt trăng rưng rức 

ta khách lãng du say đời cô độc 

bước chân nghiêng lạnh buốt linh hồn 

từ độ em về vạt nắng hoàng hôn 

dấu phong trần oằn vai cát bụi 

về đây nghe tuổi đời dong rủi 

cuộc rong chơi vay trả một kiếp người 

lật những trang đời nghe như cổ tích 

tình yêu, tình người ... bỗng như cơn mưa 

nghe tiếng côn trùng khóc giữa đêm khuya 

lời gió âm u thổi về từ vùng huyệt lạnh 

chợt rùng mình nghe đắng bờ môi 

trăm năm là giấc mộng hời 

mộng chồng lên mộng nên đời trầm luân 

từ em bước qua cửa luân hồi nhập thế 

ta hóa thân làm kẻ tình si 

đường nhân gian xuôi ngược  

ta cõng tình em đi 

trên đỉnh đời dốc đứng 

hàn phong buốt chân trần 

giữa muôn trùng cát bụi 

linh hồn đã rêu xanh 

về đây nằm nghe xôn xao niềm tục lụy 

những khát khao hơi ấm thịt da người 

sao bỗng thèm say vùi một giấc  

để mơ về nơi chốn yêu em...! 
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NHƯ PHONG 

TIẾNG SÓNG VỖ 
 

Vạt nắng mong manh 

theo chân em về biển 

bãi cát nằm nghe tiếng sóng rì rào 

cánh hải âu sãi cánh lưng trời 

mây chở về một đôi tim khờ khạo 

tóc em thề trên suối nguồn hư ảo 

dấu chân ngoan trên những ngã đường trần 

tiếng sóng gọi 

tình yêu ngàn năm 

hồn đá xanh rêu ngủ vùi trên bờ cát lỡ 

dấu thời gian hằn lên nỗi nhớ 

thuở dấu yêu tuổi đá cũng xanh xao 

ngồi đây nghe tiếng ru của biển 

giấc mơ tình yêu vỡ òa khánh kiệt 

như cánh hải âu đi hoang trong ngàn trùng ly biệt 

giữa hồng hoang khản tiếng gọi tìm nhau 

những ái ân xưa phút chốc hóa dã tràng xe cát 

em về đâu khi tắt nắng hoàng hôn 

ta về đâu để sưởi ấm linh hồn 

vẫn còn đây muôn thuở tình yêu em 

vẫn còn đây khúc nhạc tình rất mhớ 

cánh chim về lặng lẽ buổi hoàng hôn 

dấu chân về trên biển cát cô đơn 

bờ vai phong trần nghiêng chao cánh gió 

trái tim thương tích từng cơn 

nghe từng nỗi  đau nhói lên ngọt lịm 

giữa hoang vu đời thường 

bước chân trần rướm máu giữa hồng hoang 

đường trăm tuổi mai về nơi góc núi 

giữa trăng suông ngồi tưởng niệm tình buồn 
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NHƯ PHONG 

NÔI BUỒN CỦA ĐÁ 
 

Em hỏi ta...! 

dấu tích buồn trên đá 

ngàn năm rồi vẫn còn đó đam mê 

vẫn nằm yên nghe tiếng sóng vỗ về 

vẫn rong rêu ôm nỗi buồn muôn thuở 

       em hỏi ta...? 

sao tình hoa vẫn nở...? 

trên nhọc nhằn sỏi đá cõi nhân gian 

lời chia ly trên phiến lá thu vàng 

và trên suối nguồn sinh ly, tử biệt  

       em hỏi ta..? 

tình yêu ngày khánh kiệt 

tim có còn thoi thóp nhịp hồi sinh 

có còn chăng hơi ấm một đoạn tình 

và những ái ân thét gào vỡ tung nhục thể 

       em hỏi ta...? 

tội lỗi nào đọa đày ta nhập thế 

trả vay nào cho hết nỗi oan khiên 

đường trần gian sao nhiều lắm ưu phiền 

trót làm người sao buồn vui hiện hữu 

      em hỏi ta...? 

tình yêu nào bất diệt 

hạnh phúc nào còn vượt quá tầm tay 

sao chưa về ươm chín mộng đêm nay ...? 

đêm tình nhân liêu trai em hóa mộng 

       tình nhân ơi..! dáng em về nguyệt lộng 

ta say rồi nằm chết giữa nhân gian 

hóa đá thiên thu với giấc mộng vàng 

hãy là gió ru ta lời tình muộn ... 
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  THU HƯƠNG SEATTLE 
 

Hơi thở cuối cùng 

Kenn của mình, đang ngồi hong nắng ngoài sân thượng 

trước nhà, biển mênh mang bao la, nắng ấm ôm ấp anh. Nhìn 

anh mình thấy đáng nhẽ người ra đi là anh chứ đâu phải là 

mình. Mình đã hứa sẽ lo cho anh đến ngày cuối nhưng đến 

giờ phút này nhìn anh gục đầu trên ngực, anh không biết 

ngày mai, ngày mốt hay tối nay mình đi không. Mình thương 

Kenn quá.   

Ken của mình ngủ như thế đã hơn mười năm. Phổi anh 

chẳng còn bao nhiêu chỗ trống để thở,  tim anh giải phẫu đã 

nhiều lần. Parkinson, bệnh lú lẫn (dementia) đưa anh vào 

giấc mộng dài. Ken của mình một thuở nào đó bây giờ là 

đây. Ăn, ngủ, đi đứng như một em bé, nhưng mắt anh, đôi 

mắt trong sáng linh động lần đầu liếc mình trong sân đại học 

làm tim mình xao xuyến vẫn còn đây. Khác chăng những 

sinh động năm nào biến mất theo năm tháng dài nhưng mình 

vẫn cảm nhận được trong đôi mắt màu nâu đậm, đầy đam 

mê, đầy yêu thương, tha thứ giận hờn một thuở thầm thì chăn 

gối vẫn còn đây. 

Mình còn bao nhiêu ngày tháng nữa để được an ủi chở 

che anh. Tội nghiệp anh, nghe mình nói rằng mình sẽ đi 
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trước anh và không còn bên anh mỗi ngày nhưng mọi chuyện 

đã có luật sư và con cái lo lắng cho anh. Kenn nghe mình 

nói, mắt anh nhìn mình như thầm hỏi, “Còn bao lâu nữa em 

đi; còn anh thì sao?” Anh cầm tay mình áp lên ngực anh, 

“còn anh thì sao hả em một khi em không còn bên anh; anh 

không có em cho anh ngồi gần, anh không còn có em cầm 

tay anh yêu thương? Anh biết! Anh biết em chẳng bao giờ để 

anh bơ vơ. Điều anh ước ao là được nằm cạnh em hằng đêm 

mãi mãi, nhưng làm sao có được hả em?” 

Tay mình vẫn trong tay anh, rồi anh không nhìn mình 

nữa, đầu anh gục nhẹ trên ngực và anh trôi vào vô thức. 

Mình chỉ còn chút hơi tàn được ngồi bên anh, nhưng ngày 

mai chắc là không có những giây phút hạnh phúc này. Mình 

đã uống thuốc giảm đau tối đa, mình biết tối nay chỉ còn 

mình và cơn đau. Kenn ơi, ngủ đi anh, trời đang nắng ấm, 

hoa đang nở và hương thơm của biển đang ôm ấp chúng 

mình. Em đang cầm tay anh, em đang ngồi bên anh và em 

đang thì thầm bên anh đây. 

Em hay cười khi anh nói em hát hay hơn Bette Midler, 

người sáng tác bản nhạc Một đóa hồng (The Rose) cho người 

dám yêu và được yêu, lời hát em hằng ấp ủ trong tim.   

The rose                                                            

Some say love, it is a razor   

That leaves your soul to bleed   

      Some say love, it is a hunger   

An endless aching need   

I say love, it is a flower        

And you, its only seed      

      It's the heart afraid of breaking   

That never learns to dance   

It's the dream afraid of waking     

That never takes the chance   

It's the one who won't be taking    

Who cannot seem to give   
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And the soul, afraid of dyin'   

That never learns to live   

       When the night has been too lonely   

And the road has been too long   

That you think that love is only    

For the lucky and the strong    

      Just remember in the winter    

Far beneath the bitter snows   

Lies the seed that with the sun's love   

In the spring becomes the rose 

Một đóa hồng 

Có người nói, tình yêu là con dao hai lưỡi 

Làm tim người rướm máu 

       Có người nói, tình yêu là một cơn đói 

với biết bao đau đớn 

Riêng em, tình yêu là một đoá hoa      

Và anh, anh là hạt mầm duy nhất    

       Sợ yêu và không được yêu  

sẽ chẳng bao giờ biết yêu là gì 

Không dám yêu  

làm sao có tình yêu 

        Tình yêu sẽ không đến  

cho ai không biết cho   

và không dám yêu 

sẽ chẳng bao giờ biết sự sống 

        Có những đêm dài cô đơn 

và đường đời quá heo hút 

bạn nghĩ rằng tình yêu  

chỉ dành cho người may mắn  

       Hãy nhớ rằng mùa đông  

       nằm dưới đám đá đông lạnh 

      có hạt mầm với hơi nóng của mặt trời 

      nảy sinh một đóa hồng khi mùa xuân tới 

       Em hát không biết bao nhiêu lần cho anh để được anh thì 

thầm… hát nữa nha em cho dù một ngày anh không còn khả 
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năng thì thầm bên em nhưng đừng quên mắt anh, cửa sổ linh 

hồn này trong tàn dư của đời vẫn yêu em tha thiết… soul 

mate của anhKhông em chưa muốn đi, vẫn muốn hát cho 

anh, và chỉ mình anh thôi, như một thuở chúng mình yêu 

nhau, một thuở nhiều giận hờn và thương mến. Em vẫn nghe, 

tiếng anh thì thầm bên tai, anh tựa đầu lên vai em, nhìn em, 

rồi ngủ quên mà em thì không còn chút sinh lực nào nữa.   

 

Em, lại đây với anh 

Ngồi đây với anh 

Trong cuộc đời này  

Nghe thời gian bước nhanh… 

 

Em đang nắm tay anh đây, chút lực mỏng manh còn trong 

em và biết rằng chẳng bao lâu nữa tay em sẽ chẳng được 

nằm trong tay... ngày mai em đi… ngày mai gần quá anh ơi! 

 

Tay, này tay nắm tay 

Nhìn nhau đắm say  

Như chưa bao giờ  

 

Em đi rồi anh vẫn được sống trong tổ ấm của hai đứa mình, 

anh vẫn ngủ trong hương thơm của biển và trong âm thanh 

của các con sóng vỗ bờ vẫn có tiếng em thì thầm.  

Con gái chúng mình sẽ thay em săn sóc anh. Em biết, anh 

chẳng thích con săn sóc. Em biết… Em biết… 

 

Anh lại đây với em 

Ngồi đây với em 

Trong cuộc đời này  

Nghe thời gian bước nhanh … 

                                                              ThuHươngseattle 
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Như mơ 

Thuhuongseattle 
   

         Những trang nhật ký của một phụ nữ Việt qua đời còn 

quá trẻ bang Wyoming nước Mỹ nằm trong một chiếc hộp 

được giữ ở nhà băng khoảng 30 năm. Một cô gái Việt theo 

cha mẹ di cư qua Seattle bang Washington ngày cô độ 12 

hay 13 tuổi. Một anh chàng chủ trung tâm nghỉ mát Hướng 

Dương với cuộc đời bận rộn. Chỉ vì đồi hướng dương vàng 

màu cờ quê hương Việt, chỉ vì con ngựa có tên Julie quá dễ 

thương, chỉ vì nàng có mái tóc dài óng mượt, chỉ vì chàng có 

đôi mắt to màu champagne…. 

       …Quyển nhật ký Đức đưa cho Thanh Hà không những 

đã nhầu nát, còn có vài chỗ dính bùn đất và nhòa nước. Lật 

nhanh những trang giấy, liếc qua liếc lại các hàng chữ nhòe 

nhẹt, đôi khi khó đọc cô thầm nghĩ nước mắt của bà mẹ trẻ 

hay của cậu bé Đức, đứa con mất mẹ ngày còn bé thơ. 

Những trang nhật ký giấy đã ngả màu vàng theo thời gian, 

nhưng chữ viết rất cứng cỏi, đẹp. 

Trang đầu cuốn nhật ký với hàng chữ nắn nót run run. 

 “Nhật ký của Mẹ Loan viết cho con trai tên Đức những ngày 

xa quê hương, những ngày ở trại hướng dương, tiểu bang 

Wyoming, Hoa Kỳ, ngày 01 tháng sáu, năm 1968. Mẹ Loan” 

Trang thứ ba hình một cô học trò mặc áo đài trắng, tóc dài 

ngang lưng, khoảng mười 18 tuổi đứng trên bãi cát nhìn ra 

khơi. Chuyện kể 1966 cha mẹ Loan mất trong một trận lụt 

miền trung, Loan được một viện mồ côi mang về nuôi dưỡng 

cho đi học cho đến khi cô gặp cha của Đức anh chàng GI đi 

xe gắn máy đụng cô. Những ngày qua lại trong nhà thương 

chàng GI trẻ yêu cô nữ sinh 18. Họ lập gia đình và về Mỹ cư 
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ngụ tiểu bang Wyoming nơi cha mẹ anh GI có một nông trại 

lớn. Hạnh phúc chồng con không đong đầy nỗi cô đơn của cô 

gái Việt xa quê hương. Hàng chữ chót viết là tháng Bảy 

1980… về thời tiết quá nóng… Thanh Hà đoán mẹ Đức qua 

đời khi còn quá trẻ trong một tai nạn xe năm ấy.  

Nhìn cuốn nhật ký còn bỏ dở, Thanh Hà bùi ngùi nghĩ tới 

Đức, anh chàng chủ trung tâm nghỉ mát nơi có các đồi vàng 

ngút ngàn mê hoặc du khách. Sau vài ngày quen nhau qua 

các bài học đi ngựa và các bữa cơm thức ăn Việt, họ biết 

chút ít về nhau. Thanh Hà về Seattle và Đức cho dù bận rộn 

thường gửi điện thư cho cô, cám ơn cô những trang chuyển 

ngữ cuốn nhật ký của mẹ anh. Ngày tháng qua mau. Hai 

người cảm thấy có một sự thân quen trong những điện thư 

hay điện thoại. Thiếu tiếng nói Đức trên điện thoại Thanh Hà 

cảm thấy trống vắng. Trái tim cô choáng đầy hình ảnh anh.      

Wyoming ngày 10 tháng Bảy năm 2004 

Thanh Hà thân, 

Cám ơn các trang cô chuyển dịch cuốn nhật ký của mẹ cho 

tôi, hình như thời gian không có nghĩa gì khi tôi đọc được 

những yêu thương mơ ước của mẹ. Tôi đọc các trang nhật ký 

này nhiều lần, có khi tôi chạy lên đỉnh đồi hướng dương nơi 

mẹ và tôi hay nằm dài bên nhau nhìn trời xanh thẳm để 

tưởng tượng mẹ đang bên tôi. Cũng nơi này hoa hướng 

dương nở vàng một vùng đồi nhưng đẹp nhất là lúc chiều 

chầm chậm rơi. Trong cái yên ắng, màu trời đẹp làm sao. 

Khi các rặng núi xa xa chìm dần một màu lam đậm là lúc hai 

mẹ con chạy xuống đồi về nhà cho kịp bữa cơm chiều. Ngày 

ấy, nơi này, Mẹ hay vuốt tóc rồi hát nho nhỏ những bài hát 

ru cho tôi nghe. Tuy hiểu mập mờ những lời ca huyền diệu 

ấy, tôi có cả thế giới mẹ cho tôi. Mấy hôm nay đọc nhật ký 

của mẹ khi hoàng hôn chầm chậm trôi, các rặng núi xa xa 

đang chuyển sang màu lam đậm, tôi có cảm giác thân thương 

của mẹ, hình như đâu đó mẹ đang âu yếm nhìn tôi hay thì 

thầm cùng tôi. Tình yêu, thế giới của mẹ trong cuốn sách nhỏ 

bé mẹ viết khi buồn lúc vui là cả những gì tôi nghĩ về mẹ. 

Chiều nay tôi cùng con hắc mã lên đỉnh đồi nhìn hoàng hôn 
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và nhớ tới Thanh Hà. Ước gì có cô trên lưng con Julie cùng 

tôi nhìn chiều rơi. Không biết khi nào tôi mới có dịp đươc đi 

ngựa bên cô. Nhìn đâu tôi cũng thấy gương mặt dịu hiền, nụ 

cười trìu mến của cô hiện hữu quanh tôi.  Nhớ 

                                                                                     Đức 

Seattle ngày 25 tháng 7 năm 2004 

Đức thân, 

Mắt tôi đang nhòa lệ khi đọc các dòng chữ mẹ anh viết cho 

anh. Tôi rất cảm động và thương bà. Cám ơn anh tin tôi và 

cho phép tôi được chuyển dịch cuốn nhật ký. Trong cuốn 

sách ấy tôi cảm nhận một biển tình thương của bà cho anh và 

thế giới mẹ anh đang sống lúc đó. Bà viết lên những sâu 

thẳm của tâm hồn người mẹ và những mơ ước bà dành cho 

anh. Cám ơn những đóa hoa đậm màu quê hương Việt. Gửi 

anh những trang tôi đã chuyển dịch.  

      Thanh Hà 

 

Anh hỏi cô những đoạn mẹ nói về Huyền Trân, về Chinh 

Phụ Ngâm hay các câu thơ của me. Tình thương của mẹ tràn 

đầy hồn anh, anh mong đợi điện thư. Anh mong đợi được 

nghe tiếng Thanh Hà và những thì thầm trên điện thoại khi 

cô đọc cho anh những giòng chữ Việt như: “Con yêu thương 

của mẹ.  mẹ và cha sẽ đem con về Việt Nam để thấy đất 

nước mẹ đẹp và hiền lắm… còn nữa, những trang giấy nhạt 

nhòa nước mắt của mẹ là tiếng mẹ hiền là tình thương của 

mẹ cho anh. Anh lắng nghe tiếng Thanh Hà, giọng ấm áp của 

cô, đong đầy tình thương của mẹ. Đức hay nức nở khi nghe 

Thanh Hà đọc làm cô cũng khóc theo anh.   

Wyoming, ngày 25 tháng Bảy năm 2004 

Thanh Hà thân mến, 

Tối nay tôi đọc nhật ký của mẹ nhiều lần rồi tưởng tượng về 

mẹ. Các trang nhật ký này mang tôi về kỷ niệm nhạt nhòa lạc 

mất trong trí óc trẻ thơ. Ngày ấy mỗi lần nhớ mẹ tôi hay phá 

phách và hay lạc vào các đồi hướng dương. Khóc chán chẳng 

ai dỗ dành vì cha mẹ nuôi tôi khá bận trong cuộc sống nông 

trại. May mà tôi được người chị và em nuôi rất thương, lúc 
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nào cũng ở bên tôi trong thời thơ ấu cho tới khi tôi rời nhà 

lên tỉnh. Cha mẹ nuôi thương tôi như con và còn giữ một số 

khá lớn hình ảnh của cha mẹ và đồ vật trong nhà tôi. Vài 

năm sau ông để chúng trên gác lửng hy vọng khi tôi lớn khôn 

hiểu về cha mẹ nhiều hơn. Đi xa nhà từ khi hết trung học, rồi 

đại học, rồi làm việc. Đời tôi theo tháng ngày xa gần trang 

trại đầy hình ảnh cha mẹ trong tiềm thức. Tôi cứ xa nhà hoài 

vì thế, nhưng từ khi gặp cô và bạn tôi chợt nhớ mẹ vô cùng. 

Đôi mắt nâu đậm của cô, mái tóc dài, vóc dáng nhỏ bé của 

cô cứ hiện ra trong óc mình. Tôi hay chạy lên đồi hoa lúc 

sáng sớm, hay chiều rơi để có cảm giác mẹ đang đâu đó gần 

tôi như ngày còn nhỏ. 

        Tôi thương mẹ tôi quá. Tôi có cảm nghĩ mẹ đang đang 

quanh quẩn đâu đây nhìn tôi âu yếm trong thời gian tôi đọc 

nhật ký tối này. Có lẽ mẹ đang vuốt tóc tôi, đang ôm tôi hay 

đang lau những bùn đất trên mặt tôi. Tôi đang có mẹ bên 

cạnh từ các trang nhật này. Tôi cũng rất sung sướng biết mẹ 

chia với tôi những mong ước suy tư của bà về đứa con trai 

hay khóc nhè, khóc dai. Kỷ niệm về mẹ trong tôi là tôi hay 

nghịch phá, leo trèo và chạy khắp nơi. Ba lo sợ tôi lạc trong 

các ngọn đồi hay chết đuối trong con sông vòng vèo dưới 

chân các ngọn đồi. Ớ đây ngày ấy có nhiều thú rừng như chó 

rừng, rắn, chồn, sóc và nhất là thỏ. Bố cho tôi môt con chó 

săn lớn để bảo vệ tôi, ngoài ra tôi có nhiều mèo: mèo mun, 

tam thể, mèo vàng như cọp, và cả những con thỏ dễ thương. 

Nhà bao giờ cũng có thịt thỏ, thịt cừu, thịt gà và nhiều cá.  

Tôi thích câu cá cùng ba mẹ những khi rảnh rỗi. Thanh Hà 

có thể tưởng tượng mỗi lần tôi nghĩ sẽ có thư cô gửi cho tôi 

là tôi nhận được thơ của cô. Nhớ cô rất nhiều. Tháng Tám 

ngày mùng 5, 2004 tôi sẽ đến Seattle.    

Đức 

Seattle Tháng Tám ngày Mùng Một năm 2004 

Đức thân, 

Gửi lời thăm những đồi hoa. Các đồi vàng hoa, các con 

đường vòng vèo, không khí trong sạch yên ắng và con sông 

chạy ngoằn ngoèo quanh những ngọn đồi, những áng mây 
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màu sắc tuyệt vời lúc bình minh hay hoàng hôn, quá tuyệt và 

những tình cảm của ông thầy dạy cưỡi ngựa với con ngựa có 

tên Julie dễ thương những ngày tôi nghỉ mát cứ lảng vảng 

trong đầu óc tôi. Nếu phải sống nơi đồi núi chập chùng như 

mẹ anh chắc tôi sợ lắm. Núi bao la vô tình hờ hững. Tôi mê 

ci-nê, thích ăn hàng, thích du lịch, thích bạn bè. Tôi thích đủ 

thứ. Tôi chỉ thích nhìn đồi núi, mơ phóng ngựa trên đồi 

hoang nhưng còn bao nhiêu bài học nữa để trở thành một 

“cowgirl”. Tôi sẽ không từ chối nếu anh trả nợ tôi thời gian 

chuyển dịch nhật ký bằng thời gian anh dạy tôi cưỡi ngựa 

cho giỏi. Tôi hy vọng con Julie cũng thích tôi như tôi thích 

nó. Gửi anh các trang nhật ký mới chuyển dịch. 

Thanh Hà 

Wyoming, Tháng Tám ngày Mùng Một năm 2004 

Thanh Hà thân, 

Còn 4 ngày nữa thôi, sao tôi thấy dài vô tận. Sẽ dạy cô cưỡi 

ngựa giỏi như cô hằng mơ nếu cô cho phép và đến thăm các 

ngọn đồi vàng của tôi. Hy vọng cô sẽ thích đồi núi nơi đây. 

Cô khác me tôi nhiều lắm, hơn thế nữa với các tiện nghi hiện 

có, khoảng cách không gian không còn trở ngại. Cuối tuần 

bay về biển, giữa tuần bay về núi đồi. Cô đừng ngại. Tôi biết 

các cô gái Seattle thích đọc truyện vì mùa đông dài lê thê. 

Tôi yêu me tôi nhiều quá, cứ ước ao mình có mẹ tuy tôi đã 

hơn 30. Tôi ao ước được nghe cô nói về Huyền Trân và về 

Việt Nam. Giọng cô ấm và truyền cảm chắc cô hát hay lắm. 

Cho tôi nghe nhạc Việt với cô nhé. Tôi nhớ tiếng cười, giọng 

nói cô. Nhớ Thanh Hà nhiều.   

Đức 

        Thanh Hà như hụt hẫng khi đọc đến những trang cuối 

trong cuốn nhật ký. Ba Đức muốn mua cho mẹ anh một 

chiếc xe mới để mẹ đưa con đi học, mẹ Đức đang vui vì bà 

sẽ có dịp chở Đức đi chợ hay vào thành phố mua vài món lặt 

vặt hoặc cho con vào tiệm ăn kem, hamburger, Pizza vân 

vân. Mẹ Đức còn ao ước gọi điện thoại về chủng viện của 

các bà sơ đã cứu nuôi cô khi cơn lụt hoành hành Đà Nẵng và 

các tỉnh gần bên. Làng của cha mẹ cô theo cơn lũ ra biển, có 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 274 
 

cha mẹ cô trong cơn bão kinh hồn. Thanh Hà đoán có lẽ 

ngày ba me Đức lên tỉnh mua xe, hai người đã gặp tai nạn và 

từ trần ngày đó.    

         Cuốn nhật ký còn vài trang mẹ Đức viết bà hy vọng có 

xe hơi, bà sẽ bớt cô đơn và sẽ vào thư viện tìm sách đọc hay 

làm quen với các người trong thư viện. Bà hy vọng họ sẽ 

giới thiệu bà các chương trình khác như đan áo, may quần áo 

và còn biết bao thứ bà hy vọng… Thanh Hà cảm thấy buồn 

vì những bất hạnh của mẹ Đức. Người con trai duy nhất 

chẳng biết gì về mẹ, nay hiểu được qua các trang chuyển 

dịch của Thanh Hà thì mẹ cũng ra người thiên cổ quá lâu. 

Thanh Hà không muốn gửi các trang nhật ký gần chót cho 

Đức. Cô cảm thấy chút gì bâng khuâng, chút gì mất mát 

trong hồn và những tình cảm cô dành cho Đức.  

      Thanh Hà bồn chồn không làm gì ra hồn. Cô cần phải 

cho Đức biết rằng cô mến anh lắm nhưng gặp anh là chuyện 

không thể được. Cô không muốn anh đến đời cô và thay đổi 

những gì cô mơ ước từ lâu. Cô muốn có tác phẩm xuất bản, 

cô muốn có thời giờ viết, và cô đã tìm được một nơi thanh 

tịnh ở Whibbey Island để viết. Một phụ nữ yêu mến văn 

chương đã mua khu đất rất rộng, xây một căn nhà nhiều 

phòng đầy đủ tiện nghi cho người viết muốn có tác phẩm 

xuất bản. Bà có người lo việc cơm nước cho các nhà văn, 

hàng ngày bà đọc bài viết và có nhóm phê bình cũng như bàn 

luận và khuyến khích người viết. Ai vào đây cũng có tác 

phẩm xuất bản. Người viết không lo tài chánh, không lo nơi 

ở, không lo không có người khuyến khích, phê bình tác 

phẩm đang viết. Thanh Hà làm đơn, gửi bản văn và viết tại 

sao cô muốn trở thành văn sĩ. Niềm mơ ước trong đời Thanh 

Hà. Đơn cô được chấp nhận, cô đã đến thăm nơi này và nhìn 

sinh hoạt của các người viết cho nên Thanh Hà đã sẵn sàng 

sống trong cái thế giới đó và viết cho đến khi tác phẩm hoàn 

tất. Cô được ở trung tâm này 3 tháng hay hơn nếu tác phẩm 

chưa xong. Cô chờ đợi giây phút này mấy năm nay. Cô 

không thể bỏ lỡ cơ hội được sống chung với bạn văn và được 

họ phê bình cũng như khuyến khích cô viết. Ngày mùng 10 
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tháng Giêng năm 2005 cô sẽ nghỉ một năm để viết, và cô sẽ 

vào trung tâm văn chương Whibbey.  

       Cô nghĩ tới Đức nhiều, anh đang yêu cô, giá anh cứ gửi 

điện thư thì dễ biết mấy. Cô ưu tư, bâng khuâng nghĩ khi gặp 

Đức cô sợ cô không còn cứng cỏi được nữa.  

Trưa ngày Mùng Năm tháng Tám, Đức như cơn gió, vù vào 

phòng cô với nụ cười tươi, ánh mắt trìu mến, ân cần. Thanh 

Hà bồi hồi cảm động khi anh đến văn phòng cô ở thư viện 

chính Seattle.Cô rán giữ bình tĩnh, nghiêm nhìn anh, giơ tay 

bắt tay Đức, anh nắm tay cô thật chặt rồi nói: “Chào cô 

Thanh Hà.  May quá tôi được gặp cô trước giờ ăn trua. 

Không đợi Thanh Hà trả lời. Đức dang tay ôm nhẹ Thanh Hà 

và hôn thật nhanh trên má cô. Thanh Hà nói nhỏ: “Đức, tôi 

đang trong giờ làm việc.” 

Đức nhìn Thanh Hà thật lâu rồi anh nhìn đồng hồ nói nhỏ: 

“Thanh Hà, 12:12 phút rồi. Đi ăn với anh.  Anh đói lắm. 

Thanh Hà cho anh ăn cơm Việt nhe.” 

Đức nắm chặt tay Thanh Hà khi rời thư viện. Thanh Hà có 

vẻ ngại ngùng còn Đức mặt rạng rỡ nhìn cô âu yếm. 

 Tối hôm đó Thanh Hà và Đức đến nhà hàng Salty trên 

đường Alki, West Seattle trên bờ vịnh Elliot dùng cơm 

chiều. Tim cô nôn nao bối rối mỗi khi anh nhìn cô say đắm. 

Thỉnh thoảng anh hôn lên tay cô.  Thanh Hà không nhớ tay 

cô nằm trong tay anh từ lúc nào. Cô nhớ hình như cô để Đức 

hôn cô. Rời nhà hàng Đức và Thanh Hà đi bộ vòng bờ biển, 

cô nhớ mang máng cô nói nhiều về Huyền Trân, câu truyện 

nàng công chúa đời Trần theo chồng, vua Chàm về Vương 

Quốc Chàm năm Huyền Trân vừa tròn 18. Nước Việt thêm 

châu Ô và châu Rí do vua Chàm dâng tặng. Âm thanh của 

biển với những lượn sóng vỗ nhẹ ghềnh đá, mùi rong và 

muối biển trong không gian lành lạnh đưa hai người yêu 

nhau vào trong thế giới riệng. Cả hai như quên thời gian 

trong mấy ngày Đức ở Seattle. Cô hứa sẽ thăm Đức, con 

Julie và các đồi hoa vàng.    

         Từ đó khi cô bay qua Wyoming cuối tuần thăm anh. 

Con Hắc mã và con Julie thong dong nhàn tản đi bên nhau 
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quanh các đồi hoa. Buổi chiều họ nằm dài trên đồi nhìn trời 

xanh, đợi hoàng hôn. Có khi cuối tuần Đức bay qua Seattle 

thăm Thanh Hà. Trong thời gian ngắn có khi Thanh Hà dẫn 

Đức leo núi đôi khi họ dùng cơm chiều trên chiếc thuyền nhỏ 

ngắm chiều rơi hoặc bơi thuyền trên mặt vịnh bao la những 

chiều êm gió. Giưã trời xanh, nước biếc, và các cánh buồm 

trắng căng gió Thanh Hà hát cho Đức nghe các bản tình ca 

Việt Nam. Ngày xưa vì yêu Ngưu Lang nên Chức Nữ xao 

lãng khung cửi, cũng vì các thảo nguyên xanh tươi, các 

hoàng hôn say đắm, các đêm đếm sao trời chàng chăn châu 

xao lãng công việc. Tình yêu, một nguồn sống bao la của 

loài người. 

       Ngày vui qua mau, Thanh Hà chưa cho Đức biết cô sẽ 

nghỉ một năm làm việc để viết văn. Chỉ còn một tháng nữa 

cô sẽ đến Whibbey và tịnh tâm viết truyện. Cô sẽ không tiếp 

khách, không điện thoại với ai. Không ngờ tình yêu Đức 

dâng ngập hồn cô. Những ngày cuối tháng Mười cô mất ăn 

mất ngủ vì suy nghĩ. Sau cùng, cô quyết định không gặp 

Đức. Cô cắt điện thoại, dọn đi không báo cho Thúy. Cô nghĩ 

cô cần chạy khỏi Seattle và không muốn Thúy hay Đức tìm 

mình. Cô không thể để tình yêu Đức thay đổi chương trình 

của cô. Ngày chót rời sở làm, cô viết một điện thư dài cho 

Đức và khuyên anh không nên tìm cô. Cô đang chạy chốn 

tình yêu của Đức. Tình yêu anh choáng ngợp hồn cô, mắt 

anh nhìn cô say đắm, nụ hôn mềm quyến rũ, vòng tay ấm 

như chiếc nôi êm ấm. Anh yêu cô, tôn thờ cô, cho cô mọi thứ 

cô muốn nhưng cô sợ tình yêu. Cô sơ mất anh một ngày nào 

đó trong tương lai nào ai biết. Ngay lúc này anh yêu cô quá 

nhiều như một giấc mơ nhưng cô lo sợ một ngày nào đó cô 

hết yêu anh như lúc này cô đang yêu anh tha thiết. Cô sợ cô 

trở nên tầm thường trong đời sống hàng ngày với bổn phận 

làm vợ, với tính toán tiền bạc với lo lắng con cái. Trách 

nhiệm và bổn phận, thực tế giết chết hạnh phúc, tình yêu và 

mơ ước.        

Seattle ngày Mùng Một tháng Giêng năm 2005 

Đức yêu dấu,  
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       Đức còn nhớ câu chuyện tình anh chàng chăn trâu và cô 

nàng dệt cửi không. Họ yêu nhau nhiều quá đến nỗi bị trời 

phạt. Em lo sợ một điều gì em không biết. Em lo sợ một 

ngày nào đó anh hết yêu em hay em không còn yêu anh. 

Nghĩ đến đây tim em đau nhói như có ai đang cầm giao đâm 

vào tim. Anh có lẽ cho em trẻ con và quá lý tưởng. Em thấy 

em đã tìm được nửa phần linh hồn mình. Em lo sơ cho mối 

tình hai chúng ta. Em muốn nó luôn luôn nồng nàn như 

những ngày hai chúng mình yêu nhau. Anh yêu, đừng tìm 

em. Em cần một thời gian cho riêng em. Em xin lỗi…… 

Thanh Hà  

       Thanh Hà nức nở khi ngừng viết vì cô biết cô quá yêu 

Đức nhưng cô sợ tình yêu, và tìm cách xóa những tình cảm 

đang hành hạ cô. Cô không biết cô muốn gì, cô không biết cô 

có viết xong tác phẩm hay thích làm nhà văn?    

Đức vội bay qua Seattle tìm Thuý, anh như ngồi trên lửa khi 

biết lý do Thanh Hà bỏ đi khi hai người đang yêu nhau nồng 

nàn. Anh nhớ mỗi lần anh đề cập đến lập gia đình, Thanh Hà 

chỉ yên lặng không trả lời. Gặp Thuý cô cũng bàng hoàng 

như Đức, anh đành trở về nhà với muôn ngàn suy tư. Anh 

nhất định tìm Thanh Hà, anh biết cô yêu anh. Anh sẽ tôn 

trọng dự định nghỉ nhà một thời gian viết lách. Anh trách 

Thanh Hà sao không cho anh có dịp cho Thanh Hà biết tình 

yêu anh nồng đượm thế nào.  

        Thanh Hà đến Whibbey một buổi trưa tháng Giêng, 

biển bao la vây quanh, rừng thông hững hờ cao vời vợi. 

Thanh Hà vùi đầu trong công việc, cô mê mải viết ngày đêm 

như sợ ngày tháng qua mau. Thanh Hà mê viết hay đang sợ 

tình yêu? Cô sợ cô quên cô vì môi Đức mềm quyến rũ, sợ 

đắm chìm trong biển mắt mênh mang, sợ lời thì thầm mật 

ngọt, sợ vòng tay ấm đưa hồn cô lênh đênh. Thanh Hà như 

cánh buồm căng gió. Hai tuần rồi ba tuần cô ăn ngủ như một 

cái máy trong căn phòng xinh yên ắng không ai quấy rầy 

ngay cả một tiếng reo của điện thoại. Nhưng đêm qua cô mơ 

cô đang cùng Đức đứng trên đồi ngắm hoàng hôn. Tự nhiên 

cô nhớ Đức lạ lùng. Sáng sớm ngày hôm sau cô bỏ bữa điểm 
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tâm, thong thả ra bãi biển nhìn hừng đông. Đầu óc cô rối nùi 

trong suy tư giữa mùi rong mùi muối phảng phất trong 

không gian ấm. Cô nhớ Đức và nghĩ cô đang chạy trốn tình 

yêu anh dành cho cô. Cô thầm nghĩ, sẽ viết điện thư xin lỗi 

anh. Nắng lên cao và ấm, Thanh Hà trở về phòng với ý nghĩ 

sẽ viết một điện thư dài xin lỗi Đức. 

        Căn nhà cô ở, hoa hoàng hậu tím, hoa khuyển mộc hồng 

rụng đầy sân cỏ lối đi. Én bay lượn đùa giỡn trong nắng ấm. 

Cỏ xanh tươi dưới bóng mát các cành liễu rũ. Cô mở cửa vào 

nhà, giật mình lùi bước, phòng khách cô tràn đầy hoa hướng 

dương. Tim cô rung động bồi hồi, nước mắt đoanh tròng cô 

nghe tiếng Đức thì thầm: “Thanh Hà, em cho phép anh nói 

trước. Cô biết anh yêu cô nhiều lắm không. Thanh Hà dang 

tay ôm anh rồi oà khóc.” 

        Ngoài khơi biển xanh thắm, các cánh buồm no gió xa 

xa, hương thơm của biển gọi mời. Tiếng ai hát văng vẳng 

trong không gian nồng ấm. 

“Đời em sẽ đẹp vì có anh… không còn những chiều bâng 

khuâng…”  

                                                                      Thuhuongseattle 

  

 

 

ảo 

 

…đời văn nương làn gió 

mơ những dáng kiều thơm 

lời bay qua ải gió 

cuối cùng cùng là trống trơn… 
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Nguyễn Mạnh An Dân 
Bạn Trẻ - Tôi Muốn Nói Với Bạn 

 

Mẹ giờ già yếu lắm 

Con chẳng còn bé thơ 

Dẫu với đời ngạo nghễ 

Thiếu mẹ cũng bơ vơ. 

 

Bạn đã đọc mấy câu thơ nhỏ ở đầu bài viết này chưa? Có 

thích không? Tôi không kết luận những lời thơ này hay hoặc 

không hay nhưng tôi tin nó được viết với tất cả xúc động của 

tác giả và cũng tin nó đã ít nhiều tạo được những xao xuyến 

trong lòng mỗi chúng ta. Tình cảm dành cho mẹ, cho dẫu có 

được diễn đạt vụng về đến như thế nào cũng như những tiếng 

chuông êm ái, những gợi nhắc dịu dàng làm ấm áp lòng 

người. Bạn có đồng ý với tôi như vậy không? Bạn trẻ! Nếu 

phải, xin vui lòng nghe tôi nói và cũng xin vui lòng bằng cái 

xao xuyến mà ý thơ còn đọng lại trong lòng chúng ta bỏ qua 

cho tôi những gì tôi sắp nói - được hiểu như những nhận xét 

ngay thật- mà có thể có nhiều bạn không được hoàn toàn vui 

lòng. 

Trước hết, xin mời các bạn đọc và cùng suy nghiệm về cách 

hành xử của hai người mẹ sau đây: 

Người thứ nhất là Triệu phu nhân, góa phụ của Xa Kỵ tướng 

quân Triệu Xa, nước Triệu, thời chiến quốc. Triệu phu nhân 

có một người con trai tên là Triệu Quát; Quát là một thiếu 

niên anh tuấn, từ bé đã giỏi về binh pháp, các sách lục thao 

tam lược đều đọc một lần là thuộc nằm lòng, vẫn thường 

cùng cha bàn việc binh, chỉ trời vạch đất có ý không coi ai ra 

gì. Khi Triệu Xa mất, nước Tần đưa binh sang đánh, vua 

Triệu phong cho Triệu Quát làm Thượng tướng cầm binh 

chống giặc. Quát nhận lệnh, cho tổ chức duyệt binh, dương 
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oai diệu võ rất hách dịch, rồi chở vàng bạc vua ban về dâng 

cho mẹ để báo tin mừng. 

Triệu phu nhân nhận tin con được phong tướng nhưng lòng 

không vui, bà viết biểu tâu lên vua xin chọn người khác thay 

thế Triệu Quát. Vua lấy làm lạ cho đòi Triệu phu nhân vào 

triều hỏi lý do. Triệu phu nhân tâu: 

- Phụ thân Quát xưa làm tướng, được ban thưởng gì đều đem 

chia hết cho quân lính; ngày thụ mệnh bèn ngủ trong quân 

không hỏi đến việc nhà, cùng quân lính đồng cam cọng khổ, 

mỗi việc đều hỏi ý kiến mọi người, không dám tự chuyên. 

Nay Quát mới được làm tướng đã cậy mình làm oai, quan 

liêu hách dịch không ai dám nhìn mặt; tự cao tự đại cho là 

không ai bằng mình, vàng bạc vua ban đều mang cả về nhà, 

làm tướng há không nên như vậy. Quát cần học hỏi, tu sửa 

nhiều mới có thể thành nhân và đảm đương được trọng trách. 

Nếu bây giờ Quát làm tướng tất sẽ làm hại cho bản thân và 

gây tổn thất cho đất nước, xin bệ hạ xét lại. 

Vua Triệu không nghe lời can, vẫn phong Quát làm tướng và 

nước Triệu bại trận, không phải do Quát kém tài mà do 

những khuyết điểm như Triệu phu nhân đã phân tích. 

Người mẹ thứ hai là Tuyên Khương, nước Vệ. Tuyên 

Khương lấy Vệ Tuyên Công sinh được hai con trai là Công 

tử Thọ và Công tử Sóc. Trước đó, khi chưa lên ngôi, Vệ 

Tuyên Công đã lấy nàng Di Khương sinh được một trai tên 

là Cấp Tử và khi lên ngôi phong cho Cấp Tử làm Thế tử để 

nối ngôi sau này. Tuyên Khương, phần vì ganh ghét với địa 

vị của Di Khương, phần thương con muốn cho con mình 

được nối ngôi nên đã lợi dụng sự mê đắm của Vệ Tuyên 

Công trước sắc đẹp của mình để dèm pha, tìm cách hãm hại 

mẹ con Cấp Tử. Kết quả là Vệ Tuyên công đã nghe lời 

Tuyên Khương trách oan đến nỗi Di Khương quá uất ức phải 

tự tử mà chết và Cấp Tử bị phục kích giết chết theo sự sắp 

xếp của Tuyên Khương.  

Về phần các người con thì Triệu Quát mặc dù rất thích được 

làm tướng nhưng anh ta không hề có ý nghĩ buồn phiền hay 

giận trách gì mẹ khi bà đã nghiêm khắc khiển trách và thẳng 
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thắn tấu trình để ngăn cản con đường tiến thủ của mình. 

Riêng công tử Thọ là một trường hợp đặt biệt rất đáng trân 

trọng. Là một hiếu tử, anh ta nghĩ phận làm con không có 

quyền phê phán hay chống lại quyết định của mẹ, nhưng là 

một người trọng nhân nghĩa và đạo lý, anh không đồng ý với 

âm mưu tàn độc và mờ ám của mẹ, mặc dù việc làm này 

mang lại quyền lợi vô cùng to lớn cho chính anh ta: được 

làm vua. Công thử Thọ đã vẹn toàn hiếu nghĩa bằng cách 

phục rượu cho Cấp Tử say và cải trang thành anh, tự đi vào 

chỗ phục kích để bị giết, hy vọng việc làm này sẽ cứu được 

anh và cảnh tỉnh được mẹ. 

Hai người mẹ, hai phong cách: Triệu phu nhân muốn con 

mình có nhân cách, bà mong Quát thành nhân chứ không 

ham quyền lợi hay địa vị; Tuyên Khương muốn con mình 

được ngay danh vọng và quyền lực, và bất kể mọi thủ đoạn 

để đạt được điều đó. Một người vì nghĩa lớn, một người vì 

lợi riêng, một người đáng được kính trọng, một người đáng 

bị phê phán nhưng cả hai người có một điểm giống nhau là 

đều thương con và đều muốn con mình đạt được điều tốt 

nhất theo cách nghĩ của họ. Mỗi người đàn bà có thể tốt hay 

không tốt, nhưng lòng thương con của họ là một điểm sáng 

không thể nghi ngờ. Đó là điều chung nhất của mọi người 

mẹ. Xin bạn suy nghĩ và cho biết, bạn có nhận thấy như vậy 

không? Bạn trẻ! Nếu có, xin vui lòng nhớ cho tôi điều này, 

tôi kể dông dài cốt để dẫn đến cái kết luận như vậy, chúng ta 

cần nó để suy nghiệm về trường hợp của chúng ta. 

Chuyện người xưa là vậy còn mẹ và chúng ta thì sao? Bạn 

ngại không muốn trả lời phải không? Vậy thì, xin lỗi cho tôi 

được nói giùm bạn. Tôi biết, không nhiều lắm nhưng cũng 

không ít một số trong các bạn, lúc này hay lúc khác đã nghĩ 

mẹ của mình là những người nhiều chuyện, thích xen vào 

chuyện riêng tư vốn được đề cao và tôn trọng ở xứ sở này. 

Mẹ còn là người độc đoán, muốn có ý kiến quyết định trong 

nhiều lãnh vực mà hầu hết các quyết định này đều nông cạn, 

sai lầm hoặc không thích hợp.  
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Với các bạn này, mẹ có thể còn nhiều điều không thể chịu 

đựng được nữa và các bạn đã phản kháng lại, hoặc tiêu cực 

như phớt lờ, coi như không có mẹ trên cõi đời này hoặc tích 

cực bằng những cử chỉ hay lời lẽ thiếu tôn trọng đối với mẹ. 

Cả hai hình thức này đều làm đau lòng mẹ, đau lòng tất cả 

những người quan tâm đến tuổi trẻ. 

Tôi hiểu những phức tạp và tế nhị của vấn đề, tôi không nghĩ 

như các bạn nhưng tôi cũng không có một kết luận nào hàm 

ý phiền trách các bạn, tôi chỉ xin các bạn bình tĩnh và chúng 

ta có thể nói chuyện thêm với nhau. 

Mẹ không phải lúc nào và chuyện gì cũng đúng, tôi hoàn 

toàn chia sẻ với các bạn về thực tế này nhưng tôi mong các 

bạn biết rõ thêm về mẹ của chúng ta một chút, có như vậy tôi 

tin các bạn sẽ cảm thông với mẹ hơn và sẽ có cách cư xử với 

mẹ thích hợp hơn. 

Mẹ của chúng ta là ai? Có nhiều hoàn cảnh, giai cấp và trình 

độ khác nhau lắm nhưng tổng quát, mẹ có thể ở một trong 

những trường hợp như sau: 

Những người lớn nhất trong họ được sinh ra vào thời điểm 

mà tư tưởng phong kiến còn ít nhiều chi phối xã hội của 

chúng ta, vai trò của người phụ nữ rất giới hạn trong sinh 

hoạt xã hội, họ được hiểu như là người quán xuyến gia đình, 

thờ chồng, nuôi con; hơn nữa, trong tình trạng đất nước 

chậm phát triển và tình trạng kinh tế khó khăn do hậu quả 

của nhiều nguyên nhân khác nhau, phần lớn các mẹ trong 

giai đoạn này không có điều kiện đến trường hoặc đến rất ít. 

Mẹ không quen lý luận, không biết phân tích tâm lý, cũng 

không rành các phương pháp giáo dục, mẹ chỉ có tấm lòng. 

Mẹ sống, hành xử và nuôi dạy con cái trên căn bản tình 

thương, theo nề nếp của gia đình và dựa trên những khuôn 

mẫu đạo đức cổ truyền được xã hội tán dương và thừa nhận.  

Triết lý sống của mẹ rất đơn gian: trọng điều tốt, ghét cái 

xấu. Mẹ sống được như vậy nhưng còn làm thế nào để giúp 

con nên tốt và tránh được cái xấu mẹ không rõ lắm; hay đúng 

ra, mẹ không có phương pháp hiệu quả lắm; không có đường 

lối thích hợp lắm để đạt được hiệu quả cao nhất, đặc biệt là 
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trong tình trạng mà con cái đang sống và đã tiếp thu nhiều tư 

tưởng mới mẻ, phóng khoáng từ xã hội Tây phương. Tấm 

lòng của mẹ lúc nào cũng rộng, trái tim của mẹ lúc nào cũng 

đầy ắp tình thương nhưng cái cách mẹ thể hiện có thể có 

nhiều sơ sót. Chả lẽ, chúng ta lại có thể phiền trách mẹ vì 

những điều như thế? 

Chúng ta còn có một thế hệ những người mẹ trẻ hơn, mẹ 

được học hành đến nơi đến chốn, đã từng giữ nhiều vai trò 

then chốt trong nhiều lãnh vực và có thể cũng từng là những 

người tiền phong trong các cuộc cách mạng tế nhị, giải 

phóng con người khỏi những ràng buộc cũ không còn thích 

hợp nữa. Nói chung mẹ được hiểu như những người tân thời, 

tiến bộ, có đầy đủ kiến thức và năng lực. Tiếc thay, thảm 

kịch của đất nước hai mươi năm trước đã dìm mẹ xuống, đã 

đốn mẹ ngã; rồi mẹ phải tảo tần nuôi chồng tù tội, nuôi con 

thơ dại; mẹ bị tước đoạt hết mọi thứ kể cả chút nhu cầu tinh 

thần tối thiểu là gần gũi, bắt kịp với đà tiến hóa của tư tưởng 

và đời sống con người. 

Mẹ muộn màng và ngơ ngác đặt chân đến xứ người, tự biết 

tuổi tác và khoảng cách từ việc bị kiềm hãm lâu dài trong 

một chế độ đi ngược thời đại đã biến mẹ thành những kẻ 

đứng bên lề, từ đó tất cả tình thương và hy vọng mẹ đặt cả 

vào các con. Tình thương càng nhiều, kỳ vọng càng lớn, yêu 

cầu của mẹ đối với các con càng cao. Mẹ không hề nghĩ là 

đã can thiệp nhiều, đã kiểm soát gắt gao, đã giáo dục nghiêm 

nhặt các con, mẹ chỉ biết là đang nỗ lực hết sức để làm công 

việc của một người mẹ, được hiểu như một nghĩa vụ, một 

thiên chức cao cả nhất: nuôi dạy con cái nên người. Mẹ có 

thể không hoàn toàn hợp lý trong phương pháp, nhưng việc 

làm của mẹ xuất phát từ một tâm thành trong sáng và muốn 

hướng đến những mục tiêu chính đáng và tốt đẹp. Các bạn, 

chả lẽ các bạn không thấy là mẹ đáng yêu và đáng quý trọng 

đến như thế nào hay sao? Và chả lẽ chúng ta lại có thể phiền 

trách mẹ khi mà mọi nỗ lực của mẹ đều vì chúng ta hay sao? 

Chưa hết, chúng ta còn có những lớp người mẹ gần gũi với 

đời sống của chúng ta hơn, mẹ đã sống cùng chúng ta trong 
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những ngày đầu hay đã sinh chúng ta trên đất nước này. Mẹ 

đã thành đạt, đã thăng tiến và trong một chừng mực nào đó 

đã hội nhập, đã âu hóa; nói chung, mẹ là những hình ảnh, 

những mẫu mực mà các bạn không thể nghi ngờ về các nhận 

xét và hướng dẫn của họ; tuy nhiên, hình như có nhiều lúc 

các bạn vẫn nhận thấy mẹ có “cái gì đó” và các bạn đã không 

hoàn toàn hài lòng! Dễ hiểu thôi, mẹ là những di dân thuộc 

thế hệ đầu tiên, một nửa trái tim của mẹ còn lại ở quê nhà, 

một nửa suy nghĩ và hành động của mẹ gần gũi với những 

truyền thống cổ truyền của dân tộc mình. Mẹ tiếp thu có lọc 

lựa, mẹ hành sử từ sự kết hợp của hai nền văn hóa. Mẹ 

không sai nhưng có lẽ có chút xa lạ với các bạn. Chả lẽ 

chúng ta lại có thể trách mẹ vì những điều như thế hay sao? 

Dẫu sao, do những cách biệt về tuổi tác, môi trường xã hội, 

cũng như nền tảng đạo đức và nguồn gốc đào tạo, tôi biết là 

ít nhiều đã có những khác biệt trong cách suy nghĩ và hành 

động giữa mẹ và thế hệ cháu con; tuy thế, nói như vậy không 

có nghĩa là có sự cách biệt, đối nghịch, hay thậm chí thù 

nghịch trong quan hệ gia đình. 

Thật là võ đoán, phiến diện và sai lầm nếu như cho rằng cái 

gì thuộc về và phù hợp với truyền thống cổ truyền của dân 

tộc chúng ta là tốt nhất. Cũng võ đoán, phiến diện và sai lầm 

tương tự nếu nghĩ rằng đời sống thực dụng, với sự tôn trọng 

và đề cao cá nhân không giới hạn là tối ưu. Thực tế đòi hỏi 

một sự uyển chuyển và dung hợp. 

Về phần mẹ, tôi tin là mẹ đủ nhận xét để lựa chọn, đủ kiên trì 

để cải sửa và đủ rộng lòng để chấp nhận - cho dù phải chấp 

nhận những điều không hoàn toàn như ý của mẹ - miễn là 

điều ấy tốt cho con của mẹ và tạo được cho gia đình mẹ một 

sự ấm êm, hòa thuận; còn về phía các bạn thì sao? Bạn trẻ! 

Tôi không đòi hỏi bạn phải riu ríu vâng lời, phải nhắm mắt 

chấp nhận mọi thứ, nhưng tôi mong bạn hãy biết hưởng cái 

nhỏ nhoi trước sự vĩ đại của mẹ, yêu cầu của tôi không phải 

vì mẹ đâu mà vì chính các bạn đó, thực mà. Hạnh phúc biết 

bao nếu được mãi mãi nhỏ nhoi trong tình thương yêu vô bờ, 
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và sự chăm sóc quên mình của mẹ. Đừng làm người lớn với 

mẹ; đừng mong thắng mẹ.  

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao điều nho nhỏ có thể 

tạo được những niềm vui lớn cho mẹ mà không mất gì của 

chúng ta hoặc mất rất ít. Tại sao chúng ta không thể dâng 

cho mẹ chút niềm vui bình thường đó? Trong quan hệ gia 

đình cũng có quá nhiều phương cách để trình bày, để thuyết 

phục, để đạt được những gì chúng ta thấy đúng và cần thiết 

mà không làm tổn thương mẹ, không vượt quá cái giới hạn 

mà sự lễ độ và lòng tôn kính đối với mẹ cho phép. Các bạn 

đều là những người thông minh, tài giỏi và có lòng, các bạn 

thừa biết và cũng thừa sức để làm những chuyện như vậy. 

Thật đáng tiếc, thực tế vẫn có rất nhiều những giọt nước mắt 

lặng lẽ và tức tưởi của mẹ chảy ra. Bạn không muốn như vậy 

đâu phải không? Bạn trẻ! Tôi hy vọng như vậy và xin cảm 

ơn bạn. 

 

Trong “Bông hồng cài áo”, một tác phẩm viết về mẹ hết sức 

sâu sắc và giá trị của Nhất Hạnh, tác giả có viết một câu rất 

cảm động: “Ngày nhận tin mẹ tôi qua đời, tôi đã ghi vào nhật 

ký: Tai họa lớn nhất trong đời tôi đã xảy ra”. Cái tai họa lớn 

nhất đó, chắc chắn, sớm muộn gì rồi cũng có ngày sẽ xảy ra 

cho mỗi chúng ta. Hãy nhìn kỹ mẹ và hãy sống với mẹ thế 

nào để mai kia, khi mẹ vĩnh viễn bỏ chúng ta mà đi, ngoài 

nỗi buồn mất mẹ ta không có điều gì để phải ân hận. Một sự 

ân hận mà mãi mãi sẽ không bao giờ có cơ hội để cải sửa hay 

bù đắp. 

 

nmad 
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Mẹ 
 

Xin chúc mừng những ai hạnh phúc còn Mẹ 

Xin chia sẻ với những ai không may đã mất Mẹ 

 

Con đã viết cả ngàn bài thơ 

Nhưng chưa bao giờ dám viết một lời về Mẹ 

Bởi chữ nghĩa, vốn tầm thường, nhỏ bé 

Nói sao cùng tình Mẹ bao la 

Mẹ quên tuổi thanh xuân, quên an hưởng tuổi già 

Mẹ tự quên mình, ngày con chào đời tiếng khóc 

Mẹ không có vui riêng, không soi gương, chải tóc 

Mẹ chỉ cười khi thấy con vui 

Mẹ sẽ đau khi con trái gió trở trời 

Mẹ thức trắng đêm khi con ấm đầu mất ngủ 

Mẹ đại đăng khoa ngày con thi đỗ 

Mẹ hân hoan khi con đưa bạn gái đến chơi nhà 

Một buổi vắng con như nhiều tháng nặng nề 

Mẹ chỉ vui khi có con mình bên cạnh 

Ngày con rời trường gian lao đời lính 

Tóc hớt ba phân, Mẹ cũng dâng Phật tóc mình 

Con ăn nhà bàn bữa kịp bữa không 

Mẹ cũng hai lần tương cà dưa muối 

Con ứng chiến đêm lưng đèo dốc núi 

Thức cùng con bên tượng Phật Mẹ quì 

Tin tức giao tranh Hậu Nghĩa, Củ Chi 

Mẹ theo bước con mỗi ngày trên báo 

Nước mắt Mẹ hoen từng câu, từng chữ 

Mỗi địa danh đều có chân con Mẹ đi qua 

Nhận thư con, Mẹ gượng cười trong một phút nguôi ngoa 

Rồi lại lo âu bởi giao tranh còn sau thư con viết 

Tàn cuộc rất buồn nhưng Mẹ đâu cần biết 

Đón con về Mẹ được mấy ngày vui 
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Mẹ ôm chặt con sờ mặt, nắn đầu 

Mẹ cảm ơn trời cho con mình lành lặn 

Con vào tù Mẹ hóa điên hóa dại 

Nhiều tháng dài mẹ như sống trong mê 

Khổ nhục của con như chính Mẹ chịu ê chề 

Con thiếu đói, Mẹ như không ăn nhiều kiếp 

Nhận thư con, Mẹ hồi sinh, bồn chồn, cuống quít 

Đến thăm con Mẹ vượt ngàn cây số đường xa 

Mẹ ốm mòn gầy rũ hai vai 

Giỏ quà to rất nhiều – so với Mẹ 

Mẹ đã đi bằng trái tim, không phải đi bằng đôi chân nhỏ bé 

Một giờ được thăm, vẫn một giờ mà qua rất lẹ 

Mẹ cười luôn vì sợ con buồn 

Nhiều năm con tù, Mẹ như ở cùng con 

Con khổ nhục Mẹ không biết sao là vui thú 

Ngày trở về con mỏi mòn, ủ rũ 

Mẹ vỗ về con như ngày bé trong nôi 

Món ăn ngày xưa con thích hay đòi. 

Mẹ nhớ hết và muốn chính tay mình làm lấy 

@ 

Một đời nuôi con Mẹ không mong ngày nương cậy 

Một đời thọ ơn con chưa một phút báo đền 

Tha lỗi cho con, khanh tướng dẫu làm nên 

Con cũng đời thừa khi đã xa rời Mẹ. 

 

NMAD 
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Mother 
Congratulation to those, who’re having Mother 

And condolence to those, whose Mother had left 

 

I have written over a thousand poems 

But never have I had enough courage to write about Mother 

Because words are common and pettily 

How can I express my feelings about the immensity of Mother’s 

love 

Mother forgets her young age, fogets to enjoy her old age 

Mother fogets herself in the day her baby came to birth 

She has no own joys, and neglects mirror ang comb 

She only smiles when her baby feels happy 

She would fall sick when her baby feels unhealthy 

She would stay up sleepless nights when her baby’s head feels 

warm, unable to sleep 

It was the great joyous day for Mother when I passed the exam 

Mother felt delighted when I took my girlfriend home 

My absence in a day seems her months of wortlessnes 

Mother only feel happy when her son by her side 

The day I lefl school for military service 

My hair was cut short, Mother also cut her hair to donate the 

Buddha 

I had meals in the mess room, full or hungry irregularly 

Mother had has also twice eaten meager meals 

My unit reinforced by at middle of the pass, at the foot of the 

mountain 

Stay with me all long night, Mother kneed beside a status of a 

Buddha 

War news about hau Nghi, Cu Chi battles 

Mother followed her son’s steps everyday in the newpaper 

Mother’s tears smeared the words and sentences 

Describing the battle fields her son’s steps have passed 

Receiving my letter, Mother forced a wooden smile in a minute of 

relief 

And continued to worry because war went on after may letter 
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Very sad, the end of war, bút Mother didn’t care 

Received her son back from war, Mother had a couple of joyful 

days 

Hugging her son tightly, Mother felt her son’face ang head 

And said “Thanks God” her son still safe and sound 

Her son’s in reeducation camp, Mother got mad 

Long days and months, Mother lived in delirium 

Her son’s miseries seemd hers to suffer with 

Suffer from cold and hunger, her son, Mother seemed starved for 

years 

Got her son’s news, Mother revived, anxious and excited 

Came to see her son, Mother passed thousands of long distances 

Mother looked pale and emaciated 

The bag of gift looked much bigger than Mother 

Mother has traveled with her heart 

Nĩt with her tiny feet 

One hour to see her son, yes, one hour, but elapsed very fast 

Mother smiled all hour for fear her son would be sad 

Seven years in reeducation camp, Mother seemed stay with her 

son 

Her son in miseries day, Mother knew no happiness 

On her son’s release day, he looked quite sad 

Mother consoled him like the day in his cradle 

The food her son in his childhood used to cry for 

Mother remembered anl and wanted to make it herself 

 

@ 

 

Bringing up her son all life, Mother expected nothing in return 

All my life I have been indebted with Mother’s merit but none a 

munite of return 

Please forgive me, Mother, even though I may get a high social 

position 

My life has becom meaningless since the day I was away from 

Mother. 

 

NMAD 

Bản Anh Ngữ: Thành Phạm 
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LƯU THÁI DZO 
Tên thật : Hoàng Huy Năng  
 

 * Sinh Quán: 

 Quảng Bình (Việt Nam) 

* Cựu học sinh trường Thiên Hữu 

Huế (1950 - 1953) 

* Cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam 

Cộng Hòa, Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (1955-1975) 

* Cựu tù nhân chính trị Cộng Sản Việt Nam (1975- 1988)  

* Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 5 (Từ 21-3-1991)  

 

 2-Sinh hoạt thơ văn 

 

* Trước 1975: cộng tác với các báo: Chiến Sĩ Cộng Hòa, Tiền 

Tuyến, Quân Đội . 

* Tại hải ngoại (từ 1992 đến nay):  

Có Thơ, Truyện Ngắn, Tạp Ghi đăng rải rác trên các Báo, Tạp 

Chí, Đặc San xuất bản tại hải  ngoại . 

Cộng tác viên thường trực các tạp chí văn học: Tin Văn, Trầm 

Hương. (Nam Hoa Kỳ) 

* Giải thưởng cuộc thi “Viết Về Người Tù Cải Tạo” của Nhật Báo 

ViễnĐông (Santa Ana,  CA. 2007 (   * Giải thưởng văn xuôi 

củaCơ Sở Văn Thơ Lạc Việt (San Jose,  CA -2009     * Giải 

thưởng   “Viết Về Nước Mỹ” của Việt Báo (Santa Ana, CA -2010)   

    3-Tác phẩm đã xuất bản: 
* Sách Thơ văn: Vòng Bay Cuối Một Loài Chim, Sóng Tình Thu, 

Mong Manh (Viết chung với Xuân Bích), Cung Trầm, Vết Xước 

Tình Yêu, Vòng Bay Định Mệnh Một Loài Chim. Đóa Hoa Rừng 

Lá.                 
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CHIA TÌNH 
 

Trong mơ ta thoáng thấy em 

Mang hình hài một cánh chim lạc đàn 

Thấy em mười ngón tay đan 

Nhìn trới mây với ngút ngàn đơn cô. 

Vì em, ta dựng đài thơ 

Bằng tình yêu muộn giữa mùa tìm nhau 

Vì em, ta bắc nhịp cầu 

Nối quê hương với trăng sao xứ người 

Ta trao nhau những nụ cười 

Những vuông da, những mảnh đời mốc meo 

Những công viên cũ tịch liêu 

Những vang vọng, khổ, đói, nghèo quê hương 

Xót từng bé gái ăn sương 

Phóng tình lên mạng lưới buôn cầu 

Xót từng em nhỏ chăn trâu 

Nhà nghèo, mù chữ, tô màu đời đen 

Xót từng chiến hữu đêm đêm 

Trong buồng giam lạnh mơ đèn tự do 

Mơ non sông đổi thay cờ 

Cho miền đất Mẹ ấm no, phú cường. 

Trao quê hương nửa tình thương 

Còn kia một nửa. đong lường cho em. 

 

Lưu Thái Dzo 
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LAN CAO 
Tức Cao Hữu Báu 

Sinh năm 1937 tại Nghệ An 

Vượt tuyến vào Nam năm 1954 

Cử nhân Văn Khoa Sài-gòn 

Nguyên Giáo Chức 

Nguyên Sĩ Quan QLVNCH 

Hội viên VBVNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ 

Hiện Định cư tại Hoa Kỳ 

Sáng tác từ trước 1975 

Đã và đang cộng tác với một số Tạp chí văn học nghệ thuật  

và các diễn đàn Internet tại Hải ngoại. 

 

Tác phẩm: 

 

Những Giọt Sương rớt muộn (Thơ viết chung) 

Hoa Đất (Thơ viết chung) 

Áo Nắng Quê Hương (Thơ) 

Thắp Đời (Thơ) 
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Đời như 

Đời như sóng biển 

Lăn vào bờ 

Vỡ trắng nát hư vô 

Có như ta? 

Không! 

Xin làm ly rượu 

Rót cho nhau uống cạn mơ hồ. 

       Đời như cơn gió 

Lượm hết mây trôi 

Mặt trời vàng thả nắng 

Thấm thít đời áo mỏng trái tim em 

Riêng anh 

Một mình em là đủ 

Để đêm nay cười trăng say 

Gương mặt ngố 

Yêu chưa quen lấp ló ở sau rèm. 

       Đời như con thuyền mộng 

Chở hồn 

Thoát bến nhân sinh 

Rót hoàng hôn đỏ 

Uống vội vàng, ảo giác chén mắt em 

Ta gọi trăng 

Đừng lấm lét 

Tới trể trước khi hoàng hôn chết 

Đời như thuyền 

Rong chạy giữa đêm đen. 

        Đời như ta 

Ta như đời 

Như đất, như trời vỡ nắng, òa mưa. 

Rừng Thu lá úa 

Tuổi cao niên tóc trắng, da mồi 

Ta sẽ mất hút 

Còn đời ở lại 

Mặc áo thơ ta, rong hát với người. 
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DẤU CÁT 
 

Vết chân ai trên cát 

In năm dấu chấm buồn 

Đêm qua như chạy trốn 

Để lại nửa linh hồn. 

 

Đêm đen vùng chạy trốn 

Một kiếp đời thê lương 

Khòm lưng trên da cát 

Đành bỏ lại quê hương. 

 

Bức tranh tình vời vợi 

Thấm lặng trong dạt dào 

Nàng là ai biển mặn 

Ta là ai bây giờ. 

 

Sóng ơi. xin đừng xóa 

Dấu vết đẹp hữu tình 

Đừng cuộn chôn vào biển 

Đề ngàn đời lặng thinh 

 

Dẫu ta người xa lạ 

Một lần chưa gặp nhau 

Dấu chân là dấu ấn 

Duyên nợ tựa bắt đầu 

 

Dấu chân nào trên cát 

Người vừa trốn đi xa 

Ta ngắm hồn chưa cạn 

Mong ước bên bờ hoa. 

 

Lan Cao 15/8/2017 
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 Nắng vỡ  
 

Nắng vỡ mặt trời 

Bụi thủy tinh rơi đầy xuống phố 

Nóng 

Lúng liếng 

Bỏng rát cánh đồng da thịt 

Đất  khô rang 

Há miệng gọi mưa về. 

 

Em  

Hốt hoảng 

Khóc tình yêu cháy 

Rịn mồ hôi nhỏ giọt môi gầy. 

Gió 

Nước mắt khô nhanh 

Trong  lồng ngực trắng 

Trái tim chưa kịp hoàn hồn 

Mây 

Mỏng quá 

Đỏ nắng vô thần cháy cỏ cây 

Tình yêu cong queo 

Hồn mệt lã 

Chưa tìm ra bóng mát. 

 

Ngón tay con gái 

Kiếm nước trên tóc khô 

Hơi thở ướt 

Từ đôi mắt vời vợi 

Ngóng xa xôi 

Len lén gọi Thu về. 
  

Lan Cao 
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Tạ ơn 

 

      Tạ ơn Trời 

Ban cho mình hơi thở 

Dẫu trăm năm cũng sống đẹp một thời. 

       Tạ ơn Đời 

Ngọt bùi và cay đáng 

Mộng như thuyền vươn sóng vượt ra khơi. 

       Tạ ơn Em 

Người cho ta sức sống 

Chí không sờn yêu Tổ quốc quê hương. 

       Có ngọn đèn  

Ta đâu còn sợ tối 

Nhìn mặt người rất lạ với rất thương. 

       Tạ ơn Thơ 

Muôn điều mơ mộng đẹp 

Giúp hồi sinh, bao nhiêu kẻ thất thời. 

        Tạ ơn người 

Cho tròn kiếp rong chơi 

Xin cúi mặt ghi thành lời trăn trối. 

        Vẫn xin thêm  

Hai chữ tạ ơn em 

Như  ngọn đuốc soi đời ta tắm tối. 
 

Lan Cao 
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Ngất ngư tình đời   
 

Đời theo trang Kinh Thánh 

Nằm xuống mới thành người 

Xác tan vào đất tục 

Hồn có bay lên trời. 

 

Đời trăm năm bể khổ 

Quả báo với luân hồi 

Đèn phù du siêu thoát 

Ta mộng du ngậm ngùi. 

 

Dấu chân vùi cát bụi 

Danh vọng chôn thời gian 

Trái đất sàng sỏi đá 

Vòng tôi luyện Thiên đàng. 

 

Đời có khi êm ả 

Hai tay nở hoa lành 

Bỗng dâng lên bão tố 

Dập vùi ta mong manh. 

 

Mõ, chuông vang đền thánh 

Hồn u mê hững hờ 

Mẹ hiền rơi nước mắt 

Thời gian không đợi chờ. 

Lan cao 
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VÕ THẠNH VĂN 
 

Nhà Báo, biên khảo nhiếp ảnh 

Sáng tác thơ văn ảnh nghệ thuật 

Hội viên VBVNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ 

Thành Viên Hội Quán Trầm Hương 

Cộng tác với nhiều báo, tạp chí và đặc san tại 

Hải Ngoại 

Cộng tác viên thường trực: 

Tạp Chí Văn Học Tin Văn 

Tạp chí Trầm Hương 
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Cát Bụi 
 

"bản lai cát bụi xoay vần 

bao phen lâm lụy- mấy tầng ngửa ngang 

hoa cửa động- khói ven làng 

phấn hương nhân thế vô vàn tính linh 

 

bụi từ thập giá phục sinh 

về qua biển đỏ xây linh hiển đài 

cát từ sa mạc phôi khai 

vượt qua biển chết đầu thai kiếp người 

 

người từ cát bụi đầu thai 

nghe kinh hóa cội hoàng mai đền thần 

ta từ sỏi vụn liều thân 

ngẩn ngơ- trôi giạt- phù trầm-hợp ly 

 

đất trào phún thạch ra đi 

người về hưng phế thị phi bụi làn 

ta hun củi mục non ngàn 

tình trơ tro lạnh- đêm tàn rượu vơi 

 

mưa sa- bão táp- sóng nhồi 

trăm năm ngụp lặn mé đời phồn hoa 

cuối mùa thác loạn kinh qua 

bóng ai chao đảo sương tà rơi nghiêng 

 

yêu người đại sự nhân duyên 

khởi từ tiền kiếp nguyên tuyền hoài thai 

hợp từ cát bụi man khai 

tan từ sỏi đá chia hai duyên mầu 
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niệm nào không trước không sau 

không sinh- không diệt- không dày- không thưa 

ý nào không thiếu không thừa 

không biến- không hóa- không trưa- không chiều 

 

người về chợ vắng đìu hiu 

ta qua phố nhỏ tiêu điều bủa quanh 

tìm nhau lệ đá dờn xanh 

tình neo bến lạnh buồn tênh dấu người 

 

đi trong huyễn mộng khóc cười 

về hoen xiêm áo mưa rươi bụi vàng 

đi khoe hiển lộng xênh xang 

về gom hương sắc úa tàn năm xưa 

 

én nghiêng cánh gió chờ mưa 

hoang gieo tình tứ cho vừa lòng đêm 

giọt cây rớt sợi bụi mềm 

sương bình nguyên sưởi nỗi niềm tử sinh 

 

bụi nào trọng- bụi nào khinh 

tro nào luân lạc ngày binh biến dài 

cát nào nhạt- cát nào phai 

sỏi nào da thịt miệt mài chiêm bao 

 

năm xưa bẻ khóa động đào 

sữa tràn ngọt lưỡi- mật trào ướt hoa 

tình nào theo dấu phong ba 

trăng chao hoa ảnh nuột nà tinh khôi 

 

cát thân chướng- nghiệp luân hồi 

từ bao nhiêu kiếp vẫn trôi giạt hoài 

dấu đời nghiệt ngã kinh qua 

thiên thu bụi đất- ta bà lách lau 
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sóng khàn đục giọng hải âu 

âm xưa lãng đãng chân cầu nước reo 

tóc ai mây phủ chân đèo 

ta cay mắt ngòng dõi theo chim trời 

 

chập chờn say tỉnh giấc khơi 

xoắn tay bới đất tìm trời ngẩn ngơ 

người đi tóc chảy bơ phờ 

ta còn mài miệt chép thơ liên vần 

 

thuở xưa bướm phượng đầy sân 

mà nay tóc phượng mất lần dở dang 

dấu phai lòng chợt ngỡ ngàng 

qua sân trường cũ phượng bàng hoàng phơi 

 

núi dang tay đón sương trời 

bụi vươn vai níu mút vời chân không 

trùng trùng tuyết bủa rặng đông 

mắt sâu ngóng mỏi vân mồng đường chim 

 

gạn từng giọt máu mạch tim 

trăm năm lỗi hẹn thề tìm kiếm nhau 

mối manh ướp lạnh môi đầu 

nghìn năm thức đợi bể dâu trở mình" 

 

Võ Thạnh Văn 
trích " Kinh Vô Thường" - Quyển thượng. 
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LINH PHƯƠNG 
 
- Tốt nghiệp Chuyên khoa Dương cầm (Viện Quốc gia Âm nhạc 

Sài gòn, Việt Nam khóa đầu tiên 1967) 

- Giáo sư âm nhạc tại các trường Bach, Cécillia và Mê Linh. 

- Nhạc trưởng Trung  tâm Thanh niên Đắc lộ, ban nhạc Michael, 

Goretie,Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn 

- Cộng tác các chương trình văn nghệ Gió Khơi, Thùy Dương, 

Hương Xưa trên băng tần số 9 Đài TV Sài Gòn, Việt-nam (1970) - 

Phụ trách phần âm nhạc trong chương trình Văn học Nghệ thuật 

của Đài Phát thanh Quốc gia Sài Gòn (1966) 

- Nhạc sĩ duy nhất trình tấu dương cầm tại thính đường tòa Lãnh 

sự Pháp tại Saigon, VN (1976) 

- Tù chính trị CSVN sau 1975 

- Tái định cư tại Texas, Hoa kỳ. 

- Sư phạm Chuyên khoa Dương cầm, Đại học Deland, Florida Hoa 

Kỳ (1990) 

- Dạy nhạc tại các trường trung học Evans, Apopka và Lake Mary, 

Florida. 

- Cộng tác với tạp chí Làng Văn (Canada) 

- Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong. 

- Hội viên Văn Bút VNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ 

- Nhạc trưởng của các ban nhạc:  Tình Thương, Đêm Đô Thị (City 

By Night), Phượng Hoàng, tại Orlando, Florida (1985-2003) 
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Giải thưởng: 

- Huy chương danh dự một trong 2000 nhạc sĩ xuất sắc của thế kỷ 

20, do International Biographical Center, viện Đại học Cambridge, 

England trao ngày 7-9-2001 tại Luân Đôn, Anh quốc. 

- Giải thưởng Giáo sư xuất sắc tại Orlando, Florida trong các năm: 

1988, 1990, 1992, 1994 và 1995. 

Tác phẩm: 

Văn:- Một số bút ký- Lịch sử âm nhạc - Một số truyện ngắn 

Sách giáo khoa: 

- Cẩm nang kỹ thuật trên phím dương cầm (1978) 

- Tự đệm các điệu nhạc phổ thông trên phím dương cầm (1979) 

- Độc tấu dương cầm "Cung Đàn Muôn Điệu 1, 2, 3, 4" , trình độ 

1-4 (1997–2002) 

- Nhạc Việt soạn độc tấu dương cầm, trình độ 1-7  (1987-2008) 

- Độc tấu, đối tấu, tam tấu, và hòa tấu 300 ca khúc Việt và ngoại 

quốc 

Ca khúc:- Tình Ca 1-Tuyển tập tôn vinh Chúa “Nguồn Yêu 

Thương” - Tình Ca 2 - Mây sóng, thơ phổ nhạc - CD Solo piano, 

25 albums nhạc Việt - Mưa  Tình - Mưa  Lệ - Mưa  Tương Tư -

Gió Cuốn Tình Xưa - Vocal- Mưa Dĩ Vãng- Lệ Tình Trong Mưa  

- Nhạc Ngoại Quốc- Giọt Lệ Tình Ta - Mưa Giao Mùa -Mưa 

Hoàng Hôn - Dáng Xuân Xưa - Ánh Nến Đêm Giáng Sinh - Tình 

Trong Dĩ Vãng (2000) - Truyện Đọc (Audio Book)  - Trông Về  

Cố Hương - Trên Phím Ngà - Khúc Ly Hương -Và Em Yêu Anh -

Vocal- Nguồn Yêu Thương - Thánh Ca - Nhạc Trữ Tình  Á Châu -

 Nhớ Về Miền Trung - Trao Anh Mùa Xuân - Suối Mơ - Cung 

Đàn Thương Nhớ - Đường Con Đi 1 & 2 - Giọt Lệ Tình Ta - Bâng 

Khuâng… 
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 Văn Bút Nam Hoa Kỳ  

Trong Ký Ức tôi 

                                   Linh Phương 
  
            Tôi có ý định ghi lại những ký ức về Văn Bút Nam 

Hoa Kỳ trong những năm khủng hoảng, về những nhân vật 

làm mưa làm gió, những khuôn mặt “quậy” làm nên bảo tố 

cho hội “ xiễng niễng chơi,” những khuôn mặt chia rẽ nội bộ 

để thiên hạ biết mặt đặt tên, cho mìn nổ giăng tứ tung để ta 

đây được nổi tiếng là vua nổ, nhưng rồi có nổ cách mấy thì 

thời gian là những cơn sóng đưa những xác “mìn” bập bềnh 

trôi đi xa khuất nẻo  dường như trong thiên hạ  không ai còn 

nhớ đến nữa... 
Đó, tôi muốn viết những cay đắng, nổi trôi của Hội lúc đó, 

nhưng nhắm mình có đủ sức viết không? Có thuyết phục 

người đó đang là bạn hữu của ta, bỗng một sớm chiều trở 

mặt không giống con người ta thương mến nữa, bỗng ta chợt 

nhận ra “À! Bấy lâu nay người đeo mặt nạ; người giao tiếp 

hay sinh hoạt trong hội không phải mục đích lý tưởng cái 

quái gì ráo, mà chỉ muốn nổi tiếng, muốn vượt trội lên trên 

bạn văn, không cần biết hậu quả thế nào, như đứa trẻ trong 

thân thể già nua bệnh hoạn trong một khối óc đã không còn 

sáng suốt nhận định, lại sanh tật a dua, nịnh hót, ta đây ngon 

lành lắm, nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to!  Những nhân vật 

“quậy” đó theo thời gian là mồ chôn tên tuổi, đã trôi vào dĩ 

vãng không ai buồn nhắc đến tên. 
           Lọc lại trong ký ức, trong tâm trí tôi chỉ còn lại kỷ 

niệm của những nhân vật dễ thương khác như cơn mưa đầu 

mùa xua đi cơn nóng cháy da.Các nhân vật này cho dù ngày 

tháng thoi đưa, trong tôi vẫn không quên năm tháng đầu tiên 

đến sinh hoạt trong hội, những kỷ niệm thoáng chốc nhưng 

là tơ vàng  trong ký ức, mỗi khi ngồi bên phím đàn những 

hình ảnh mồn một rõ nét của các nhân vật này làm nên chuỗi 
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thanh âm lưu luyến khó rời xa. Tôi không thích nịnh nọt 

những người bạn trong Văn bút hay “áo thụng vái nhau,“ mà 

nịnh nọt cũng không được gì! Tôi viết lên những nhận xét  

trung thực, ý tưởng trong tâm tư không màu mè không giấu 

diếm hay mắm muối cho “rậm đám” là vì cái Tâm, sự trung 

thực vẫn là khuôn vàng thước ngọc cho con người sống ở 

đời. Nhân dịp Văn Bút Nam Hoa Kỳ kỷ niệm 21 năm thành 

lập nêu lên có chủ đề, thúc đẩy tôi viết lên bài này mà trong 

tâm tư ăm ắp bấy lâu  hôm nay cần phải  giải tỏa. 
Lần đầu 
         Tôi từ Florida sang Houston. Ngày Đại hội Văn Bút 

năm 1996 – 97 thì phải, tôi đã gặp anh Nguyễn Mạnh An 

Dân đầu tiên, người tôi thường biết anh viết  trên tạp chí 

Làng Văn bên Canada của anh chị Nguyên Hương Nguyễn 

Hữu Nghĩa chủ trương. Qua giọng nói trầm trầm mộc mạc, 

nhưng lời của anh buông ra chắc nịch như cây bá trắc mạnh 

mẽ có sức thuyết phục người nghe mỗi khi anh lên diễn đàn 

đọc diễn văn hay hội họp; và cả sau này qua cách  xử sự 

khéo léo của anh với anh em nên ít có người muốn rời bỏ hội 

mà tôi là một trong số người này. 
  
Nhân vật thứ hai tôi biết là “ông có râu mép” thi sĩ Yên 

Sơn. 
             Anh này ở binh chủng Không Quân, bạn hữu của 

anh Đào Vinh. Yên Sơn  sang Orlando Florida, tôi đảm trách 

văn nghệ trong dịp ra mắt sách thơ của anh ở thành phố này. 

Anh này cao ráo, một võ sư  ăn nói khá hay, các ca sĩ học trò 

của tôi bên bang này lẫn tiểu bang bên kia hay nhắc tên anh, 

và họ hay hỏi: Ông có râu Yên Sơn bây giờ ra sao rồi? Có 

làm tập thơ mới nào không? Làm tôi cứ phải lựa lời mà trả 

lời với các em. Tôi đã phổ nhạc mấy bài thơ của anh theo lời 

yêu cầu, nhưng dường như anh quên lãng để mấy đứa con 

tinh thần của anh hơn chục năm qua, bây giờ nó đã lớn bộn 

rồi,  anh chẳng buồn nhớ, mà tôi chẳng buồn nhắc đến vì ỷ y 

anh em trong hội lúc nào đưa bài cũng được. Anh Yên Sơn 

năng nổ trong mọi công việc của hội. Anh thực hành những 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 307 
 

công việc và điều hành nhanh chóng mọi sự mỗi khi hội biểu 

quyết đưa ra. Anh cho ý kiến đồng ý hay phản đối mạnh mẽ 

không thua gì thế võ của anh. 
  
Nhân vật thứ ba là nhà thơ Vĩnh Tuấn. 
           Anh là người “có thớ lắm” trong hội. Chẳng những 

trong nội bộ mà còn là Tổng Thơ Ký của Văn Bút Việt Nam 

hải ngoại nữa. Nhìn bên ngoài của anh này cũng cao lớn, như 

văn hữu Yên Sơn nhưng thâm trầm “hiền khô hà!” trích lời 

của một nữ thi sĩ bên tiểu bang miền nắng ấm, hay nhắc đến 

anh và với giọng nói cô ta coi bộ ái mộ anh ngâm thơ  hết 

sức... Anh Vĩnh Tuấn có giọng ngâm ấm áp ngọt ngào, khi 

giọng thơ lên cao mà gương mặt anh tỉnh  bơ không nhăn 

nhó đủ biết anh có kinh nghiệm ngâm thơ thâm hậu như thế 

nào. 
  
Nhân vật thứ tư là anh Nguyễn Thế Giác 
         Anh là  một người điềm đạm quan sát nhiều hơn nói, 

nhưng mỗi ý kiến của anh được lắng nghe và anh có tấm 

lòng rộng rãi mỗi khi khởi động làm việc cho hội qua việc ấn 

loát hay những sinh hoạt trong và ngoài hội cần đến, anh đều 

hăng hái đóng góp đầu tiên tạo  không khí hào hứng khiến 

cho mọi người hăng hái theo. Anh có vài quyển thơ và cũng 

có vài nhạc sĩ phổ nhạc các bài thơ của anh nữa. 
  
Nhân vật thứ năm Thi sĩ Lan Cao. 
            À! Vị này nhìn người ốm nhỏ hơn mấy ông kia 

nhưng “powerful,” giọng nói sang sảng, ý kiến ý cò cũng đến 

nơi đến chốn, có sức thuyết phục người nghe. Trong sinh 

hoạt, anh luôn luôn hăng hái đóng góp tài chính cũng như 

thơ phú. Anh có vài quyển thơ và được các nhạc sĩ phổ thơ 

của anh như nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Chương, anh Hoàng 

Tường. Tên Lan Cao được biết không những ở Houston, mà 

còn tại các vùng lân cận hoặc tiểu bang xa.  Anh có tài xã 

giao nên nhiều người mến mộ. Hội Bụi Vàng do anh thành 

lập được nhiều người tham dự mỗi lần anh tổ chức thơ phú 
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hay văn chương. Mấy lúc sau này, sức khỏe của anh không 

được như trước, nhưng anh vẫn không ngừng sáng tác, vì 

bên anh lúc nào cũng có hội hoặc bạn bè hổ trợ tinh thần. 

Chúc anh luôn an lành. 
  
Nhân vật thứ sáu tôi muốn kể với quí vị là Thi sĩ Tuý Hà. 
             Í a! Anh này tướng tá ốm nhom như người thiếu cơm 

nhưng sức làm việc cùng sức nhậu beer của ông này cao tay 

lắm đó!  Có vài nữ thi sĩ nói với tôi: anh đấu thơ dùng chữ 

rất hay làm người đọc bị “nhột” cứ cười thầm hoài... Tôi nhớ 

lần đầu hẹn gặp gỡ tập trung một địa điểm cùng nhau đi họp 

trên Dallas tại nhà chị Thu Nga, lúc đó  tôi chân ướt chân ráo 

đến Texas chưa biết đường đi nên mới hỏi anh: 
Chào anhTuý Hà! Nghe nói anh chở vài anh đi chung lên 

Dallas phải không ? 
-          Đúng rồi chị. Chị cứ đến tiệm phở đó rồi cùng nhau đi 

luôn cho tiện. 
-          Nhưng... nhưng làm sao tôi biết mặt anh ? 
-          Chị thấy anh chàng nào có vẽ ốm đói, gương mặt đỏ 

lòm như tôm luộc vì nhậu chưa đã, là nó đó. 
-          Mèn ơi ! Anh nhậu như vậy làm sao lái xe ? 
-          Không sao !  Có Vĩnh Tuấn nữa mà ... Nhưng làm sao 

tôi biết mặt chị mà tôi chở ? 
-          Đâu có sao ! Anh thấy bà nào mập ù là tôi đó ! Anh 

có sợ xe bị nổ lốp   vì chở quá trọng lượng không ? 
-           Đâu sao ! Sao mà lo quá vậy! 
Đó là lần đầu tiên, tôi  gặp Thi sĩ Tuý Hà là vậy đó, và sau 

nầy mỗi lần sinh hoạt, anh làm M.C. kiêm luôn cả thợ vẽ 

banner, kiêm luôn cả khiêng bàn, khiêng ghế, khiêng nước 

vào hội trường cho mọi người. Mỗi lần gặp tôi là anh hay nói 

đùa cho tôi cảm giác thân thiện khi sinh hoạt trong Hội, và 

những biến chuyển hay sinh hoạt của Hội anh đều cho tôi 

biết cũng như anh hay hối thúc tôi nhắc nhở các bạn đóng 

tiền dịp tôi  làm thủ qũy cho Hội. Tôi nói với anh: Đem phận 

sự thủ quỹ cho “con nhỏ” này cả đời đánh đàn khác nào đem 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 309 
 

trứng trao cho ác, có biết trời đất tính toán gì ...đâu! Hụt tiền 

ráng chịu. 
Anh trợn mắt nói: Ráng chịu đi bạn. Có thiếu tiền thì bạn bù 

“ dzô “. Anh em bầu cho bạn rồi đó, gắng lên nhé. Hề...Hề! 
           Công anh Túy Hà dài dài, tôi cảm thấy thiếu anh nếu 

trong những công tác sinh hoạt của Hội mà không có anh. 

Làm M.C khi dẫn chương trình, anh hay thêm thắt chi tiết lý 

thú khiến người nghe cười rộ làm không khí sôi động hào 

hứng. Anh cũng có vài tập thơ phần nhiều đề tài về nỗi buồn 

người lính, về đất nước tang thương, về xã hội; rải rác những 

kỷ niệm  ở biển Vũng Tàu, và rượu cũng là niềm hứng khởi 

khi anh viết. Có phải anh lấy biệt hiệu Túy Hà là say lúy túy 

theo những bọt beer trào trên mặt ly khi anh uống chăng? Và 

cái say của anh hay anh em khác cũng cho tôi niềm cảm 

hứng viết lên nhạc phẩm “Say Đi Anh” cũng gần mười năm 

qua. 
  
Nhân vật thứ bảy: Nhà thơ Lê Hữu Minh Toán 
Anh tánh người thầm lặng, hiền hòa như dòng sông Hương 

nước chảy. Anh có giọng nói Huế ấm áp và nụ cười thân 

thiện khi tiếp xúc với mọi người, anh ngồi lắng nghe nhiều 

hơn là phát biểu ý kiến. Tuy nhiên, anh cũng có ý kiến riêng 

và thường trao đổi với tôi những câu chuyện đang nóng hổi 

thời sự trong hội vì tôi cũng là người hay “dựa cột mà nghe” 

hơn nói. Anh có vài bài thơ hợp cho dòng nhạc để phổ, và 

anh cũng cho ra đời đứa con tinh thần bằng những giọng 

ngâm thơ đầy trữ tình mơ mộng. 
Còn người thứ tám: Nhà văn Phạm Ngũ Yên. 
       “ Trời qươi “  Vị này cũng nhiều “máu lửa” ghê lắm! 

Lời văn anh viết lấy lòng phụ nữ lắm lắm, tôi không nịnh 

anh mà phản ảnh của đa số phụ nữ khi đọc văn anh, họ có 

chung một nhận định: 
-Ngòi bút của Phạm Ngũ Yên như bay trong gió, như chim 

én mang tin ấm áp, mơ mộng cùng niềm xúc động theo nhau 

về khiến họ quên đi đời sống cơm áo gạo tiền như nói lên nỗi 

niềm dùm họ, nhân vật trong truyện bãnglãng cuộc đời họ 
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khiến họ được an ủi dù chỉ là những hư cấu trong truyện. 

Riêng tôi cũng đọc sách của anh và viết một bài nhạc “Biển 

Xưa” do anh làm thơ. Bài thơ làm tôi cảm xúc viết lên giòng 

nhạc không quá một tiếng đồng hồ đã xong.  Anh Phạm Ngũ 

Yên!  Mong anh sáng tác thêm nữa anh nha.  Bản tánh anh 

nhẹ nhàng và khi nói lên ý kiến cũng có chút cảm xúc nhận 

định mọi vấn đề, tôi thấy anh là con người nhiều nhạy cảm 

và không biết những sự mạ lỵ làm tổn thương anh mấy năm 

qua có còn trong anh không ? Hay là chôn giấu ở tận vực sâu 

nào rồi ? Mong rằng thời gian sẽ xóa đi và quên lãng anh 

nhé! 

  
Và nhà văn Thu Nga. 
            Nhân vật nữ này tôi thương mến chị vì cùng là phái 

nữ, tâm tư cùng băn khoăn sau những khủng hoảng kẻ ở 

người đi, những người nữ khác đã rời bỏ hội ra đi với những 

lý do lãng xẹt chỉ còn hai người là tôi và chị Thu Nga ở cách 

xa 4 giờ lái xe, nhưng vẫn quí mến nhau. Tôi có nói với chị 

“bây giờ chỉ còn hai chị em mình trong hội mà lại ở xa, mình 

sẽ liên lạc nhau để báo tin cho nhau, và cũng để chị biết cùng 

ý kiến anh em dưới này!” 
           Vài lần chị phỏng vấn tôi qua làn sóng phát thanh để 

nói lên đời sống tù nhân chính trị bị Cộng Sản gây nên cho 

tôi ra sao... Nếu tôi nghe lời con gái dọn lên Dallas là được ở 

gần chị rồi. Có lẽ thời gian chưa tới. Chị Thu Nga không 

những có tài viết sách, mà chị có tài điều hành công việc của 

đài phát thanh trên Dallas trong những năm qua, chị hăng hái 

trong công việc dường như không mỏi mệt, chị giỏi thật. Tôi 

đã tưởng năm 1993, tôi tổ chức cho anh Nguyễn Ngọc Ngạn 

về Orlando nói chuyện, lúc đó anh Ngạn vừa có mặt  trong 

trung tâm Thuý Nga 17. Trên 500 khách tham dự không còn 

chỗ trống đến nỗi phải kê băng ghế xem foot ball, đồng bào 

tò mò muốn xem tài ông ăn nói như thế nào. Nhiều năm tôi 

đảm trách văn nghệ, tổ chức cho các văn thi sĩ ở Florida hay 

Houston sau này, chưa bao giờ nhìn thấy hơn 800 đồng 

hương ở Dallas tham dự buổi ra mắt quyển truyện của chị 
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một cách vui tươi sôi động hào hứng như lần đó. Kỳ đó có 

tôi đảm trách phần văn nghệ, có Ca sĩ Khánh Ngọc và ca sĩ 

đang nổi tiếng Như Quỳnh đến nữa. 
  Số sách khoảng 1000 quyển chị bán gần hết đủ thấy tài điều 

hành và sự thương mến của đồng bào với chị như thể nào. 

Phục chị lắm! 
         Vài năm sau này, chị Thu Nga làm chương trình TV 

SBTN, rồi chị đi đây đi đó khắp nơi, cộng tác thường xuyên 

chung với đài Radio 900 AM tại Houston nhiều tiết mục, 

nhiều đề tài tưởng chừng chị bận bịu luôn luôn, và tôi cũng 

như chị bận việc tháng này qua năm nọ miệt mài với âm 

nhạc, thỉnh thoảng có gặp những lần ít ỏi khi hội họp mặt 

thường niên, nhưng rồi qua một cái ôm chào nhau rồi phận ai 

nấy lo, chị lo giới thiệu điều hợp chương trình, riêng tôi bận 

rộn với văn nghệ, với ca sĩ nên không tâm sự chuyện vãn gì 

được, nhưng nghe giọng chị mỗi ngày trên đài 900 là thấy 

ấm áp rồi. 
  
Và anh Trương Sĩ Lương. 
          Anh Trương Sĩ Lương người tuy nhỏ con nhưng sức 

làm việc của anh cũng năng nỗ hăng hái không kém. Anh 

điều hành tờ báo Thế Giới Mới, rồi thành viên trong nhóm 

Hưng Ca, rồi làm nhạc đấu tranh, rồi viết báo với nhiều bút 

hiệu khác nhau cùng nhiều đề tài chính trị cũng như thời sự. 

Phân tích cập nhật tình hình sâu sắc.  Anh đàn guitar, 

keyboard, lại có giọng hát khỏe hấp dẫn người nghe, anh 

cũng là thành viên Văn Bút Nam Hoa kỳ đóng góp ý kiến 

thẳng thừng không e ngại. Con người anh tự tin mạnh mẽ 

toát lên người có tầm vóc tranh đấu không mỏi mệt qua ngòi 

bút, qua sáng tác và truyền thông. 
  
Anh  Phan Đình Minh. 
          Anh cũng là dân Không Quân có tài ăn nói hoạt bát, 

anh hát khỏe, tiếng hát trong nhưng ấm áp. Anh sáng tác 

nhạc, làm M.C. lưu loát và điều hợp  chương trình Trên 

Cánh Đồng Mây nỗi tiếng được đồng hương đón nghe với 
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nhiều câu chuyện lý thú. Anh liên lạc với các nhân vật bên 

Việt Nam phỏng vấn họ, và anh cũng nói lên cảm tưởng 

riêng mình về chế độ Cộng Sản hiện tại, những trằn trọc xót 

xa cho đất nước, cũng như anh nói thẳng không ngại ngùng 

dù ý kiến của anh khác với ý kiến họ nhưng cùng tâm trạng 

nên chương trình Trên Cánh Đồng Mây dù cách xa bên bờ 

đại dương vẫn thấy không xa khoảng cách. 
Và nhà thơ Tương Như. 
Anh Tương Như cũng là dân Không Quân mới gia nhập Hội 

vài năm sau này. Anh có tập thơ nồng nàn nhiều ý tưởng súc 

tích lắm. Anh biết đọc thơ có giọng diễn tả lên xuống mạch 

lạc và sáng tác những lời trong thơ như âm điệu nên dễ phổ 

nhạc, vì các vần thanh trắc anh xử dụng thật tuyệt vời. Khi 

cầm lên quyển thơ của anh tôi đã có giai điệu trong những 

bài thơ anh viết. Tôi thích bài “Cọng Cỏ, Giận Mà Thương, 

Áo Nắng Hoa Vàng” v.v... nên đã phổ nhạc cho anh, các anh 

chị ca sĩ “chịu” các  bài thơ anh nên họ siêng tập dượt trong 

chương trình ra mắt Thơ của anh tại Texas năm 2010.  Anh 

điệu nghệ và lịch lãm với nhóm ca nhạc sĩ này lắm. Mỗi một 

người, anh đều viết tặng vài câu thơ cho họ như lời cảm tạ 

khiến các nghệ sĩ cảm thấy được phấn khởi đủ thấy anh 

Tương Như tâm lý xử thế với người đời. Không biết anh học 

nghệ thuật đắc nhân tâm bao lâu rồi mà tuyệt vời thế? 
  
Và cuối cùng là nhà thơ Huyền Vũ 
             Anh Huyền Vũ tuy gốc là dân Cảnh Sát, nhưng ở 

anh cũng nhiều điều lý thú tôi không quên. Anh cũng thanh 

nhả với phụ nữ. Anh có nụ cười điềm đạm và gương mặt bao 

dung. Mỗi lần họp mặt ngoài Văn Bút như Hội Cảnh Sát sinh 

hoạt thường niên, những năm đầu có anh tham gia văn nghệ, 

anh chơi nhạc, thổi harmonica cũng tới càng tăng thêm phần 

phong phú cho chương trình. Anh có vài tập thơ chưa ra mắt 

nhưng có lẽ bản tánh anh âm thầm lặng lẽ, viết rồi để đó 

trong hộc tủ chờ lên "men“ đợi khi nào men bột dậy mới 

đem ra trình làng. Bài thơ “Dấu Yêu, Dương Cầm” và vài bài 

nhớ về đất nước thân yêu với lời thơ thật xót xa làm cho 
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người đọc trằn trọc khó dỗ giấc ngủ. Mấy lúc sau này anh 

không được khỏe nên ít đi ra ngoài sinh hoạt với anh em. 

Thân chúc anh được mau bình phục mạnh khỏe trở lại sinh 

hoạt anh nhé! 
           Đó là tất cả những vui buồn, những nhân vật tôi biết 

trong Văn Bút kể ra đây. Còn những anh chị khác tôi sơ giao 

sau này nhưng không kém phần đặc biệt như anh Huỳnh 

quang Thế, anh Nguyễn Tuấn Chương, anh Lê Hữu Liệu, chị 

Lê Thị Hoài Niệm – anh Nguyễn Đức Nhơn - Chị Diễm 

Nghi - Anh Nguyễn Minh Triết… vân..vân. Thảy thảy các 

anh chị rất hiền, vui, chia xẻ vui buồn của hội cũng như sát 

cánh mỗi khi cần sự bảo vệ cho hội, không tiếc thì giờ, tâm 

trí lo cho hội được an toàn. 
Và giờ đây sóng đã êm, con thuyền Văn Bút Nam Hoa Kỳ 

thong dong tháng ngày để viết, để sáng tạo những áng văn 

chương thơ phú và Tạp chí Tin Văn đứa con tinh thần của 

Văn Bút mỗi ngày lớn mạnh đầy tự tin và cũng do đồng bào 

trong Cộng Đồng chiếu cố chung tay giữ gìn một Văn Bút. 

Tiếng nói còn lại của người Việt Nam tha hương. 

 

Linh Phương 
Houston Thu nhớ 
 

 

 

 

 

…Những con tàu đi qua 

Tiếng dương cầm ở lại 

Rụng xuống chạm đời đau 

Về đâu hơi thở lụn… 

Chỉ còn đêm ngất sâu… 
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 PHẠM TƯƠNG NHƯ 
  
Tên thật: Phạm Văn Tông 

Sinh trưởng tại Vĩnh Long 

Cựu học sinh Trường Tống Phước 

Hiệp- Vĩnh Long 

Du học Hoa Kỳ / Phi công Tân Sơn 

Nhất 

Tổng quản đốc công ty khuôn mẫu, sản xuất máy bơm, 

Houston, Texas. 

Thành viên BCH hội Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Sa Đéc 

(Houston) từ năm 1992 đến nay. 

Cùng phụ trách Đặc San Phù Sa Sông Cửu  Hằng năm     

Cựu Tổng Thư Ký Văn Bút Nam Hoa Kỳ 

Quản lý tạp chí Tin Văn ( 2010- 2017) 

Thành viên Ban Điều Hành Diễn Đàn Văn Học Trầm Hương 

Quản lý tạp chí Trầm Hương (đã in 20 số) 

Cộng tác thường xuyên: 

Đặc san Lý Tưởng; ĐS Không Quân Bắc Cali; Các Tuần 

san, Bán nguyệt san, Nguyệt san Houston   

Các trang điện tử chính:  
Trang nhà  phamtuongnhu.org;  tongphuochiep.com; Cánh 

thép; vanbutnamhoaky.com ;  hoiquantramhuong. net 

Tác phẩm sách: 
1. Chòm Thơ Chớm Nở Trên Mây (Thơ bay bỗng1973) 

2. Lưu Bút Ngày Xanh (thơ học trò, 1998) 

3.Tình Thơ Hoa Hồng (tình thơ, 2004) 

4. Thơ Hát Ru Đời (tình thơ, 2010) 
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5. Tác Giả trong Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi 

(nhà văn Ngô Nguyên Nghiễm giới thiệu 30 Tác giả phần 

miền Nam, 40 trang giới thiệu Phạm Tương Như) 

6. Vết Trăng Trên Cỏ (tình thơ, 2014) 

7. Ký Thơ Phạm Linh Lan / Nói Nhớ Nói Thương ( thơ 

lửng, 2015) 

8. Vầng Trăng Học Trò (thơ học trò, sẽ in 2017) 

9- Tuyển tập truyện ngắn ptn (sẽ in) 

10- Thi Khúc Yêu Người ( sẽ in) 

 

Tác phẩm CD: 
1. Tình Sương Ướt Cỏ: thực hiện Hàn Sĩ Nguyên - Diễn 

ngâm: Ngô Đình Long – Đức Tâm – Bảo Cường – Bích 

Ngọc… 

2. Vàng Lá Thư Xanh: diễn ngâm : Đoàn Phùng Thiện – 

Bích Phượng – Lệ Thu – Hải Hòa – Duy Khanh, Thu Thủy, 

Đài Trang, Ngọc Quang 

3. Tình Thơ Xin Gởi Trao Người: diễn ngâm Bích Ngọc – 

Lệ Thu – Hồng Vân – Thúy Vinh – Ngô Đình Long- Thu 

Thủy 

4. CD nhạc phổ thơ: Nguyệt Tửu Khúc (10 ca khúc, nhạc Vũ 

Khoa, thơ Phạm Tương Như) 

5. CD nhạc phổ thơ: Điệu Buồn (nhạcVũ Khoa, thơ Phạm 

Tương Như, Yên Sơn, Như Ly) 

6. CD Tình khúc Nguyễn Tuấn Chương (phổ thơ nhiều tác 

giả) 

7. 58 bài thơ được phổ thành ca khúc bởi các nhạc sĩ Linh 

Phương (Houston); Nguyễn Đức Tuấn (Canada); Hàn Sĩ 

Nguyên (SG); Vũ Khoa (Houston); Dương Thượng Trúc( 

Wichita); Tâm Thọ (Houston); Nguyễn Tuấn Chương 

(Houston) 
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Đường Bay Định Mệnh 
                                                                                     

      Những ngày cuối Tháng Tám rực rỡ hoa mùa hè. Lũ ong 

bướm tha hồ dạo nắng xem hoa, dang đôi cánh mỏng lượn 

gió theo hương, đắm say sắc màu và mật nhụy ngọt mùi tình 

tự. Các trường lớp bắt đầu khai giảng. Học trò Tiểu và Trung 

Học tung tăng cùng bạn bè trong những bộ đồng phục mới, 

màu sắc riêng của trường. Các sinh viên Đại Học ghi danh 

mùa học tới. Đặc biệt năm nay, cùng thời điểm này, nước 

Mỹ được Nàng Trăng cho ngắm dung nhan thật sự của mình 

bằng cách chen vào giữa Chàng Mặt Trời và Anh Địa Cầu 

làm cả xứ ngẩn ngơ. Một hiện tượng 69 năm mới trở lại. Các 

kênh truyền hình và internet tràn ngập hình ảnh hiếm quí của 

hiện tượng Eclipse và người thưởng ngoạn! 

  Tiểu bang Texas, nhất là các thành phố ven biển, trong vịnh 

Mễ Tây Cơ bàng hoàng nhận hung tin siêu bão Harvey, với 

sức mạnh cấp 4, 130 dặm /giờ sẽ đổ bộ, ủi bờ và oanh tạc 

toàn diện khu phố biển Rockport và Corpus Christi. Thành 

phố Houston, lớn nhất miền nam Hoa Kỳ và các phố phụ cận 

trong ba ngày đêm liên tiếp phải trầm mình trong mưa gió. 

Tất cả mọi khu vực nhận từ 25" đến 37"( 7 tấc đến 1 m) 

nước mưa. Cảnh lụt lội, màn trời chiếu nước khắp nơi. 

Những con đường cây xanh bóng mát, những xa lộ ngút ngàn 

nay trông như biển rộng, sông dài....Hơn bốn mươi ngàn 

người phải tìm nơi tạm trú, trong số đó có hơn sáu ngàn cư 

dân được cứu vớt bằng đủ các phương tiện như xe, ghe, ca 

nô và trực thăng của lực lượng tuần duyên Hoa kỳ. Hằng 

ngàn nhân viên hữu trách và tình nguyện...Nhiều bạn trẻ từ 

các tiểu bang Oklahoma, Lousiana rủ rê bạn bè kéo ca nô về 

Houston, dầm mưa ngày đêm cứu những người chưa hề quen 

biết. 

       Nhà tôi thuộc vùng tây bắc thành phố Houston. Hai lần 

Thủy Nương Nương thăm viếng mà chẳng hề gõ cửa...Thiệt 

hại không là mấy so với một số bạn bè và cư dân cùng phố 
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thị. Chỉ cần thay thảm mới ở các phòng không lát gạch! 

Riêng cơ xưởng bị thiệt hại nặng hơn nhiều.... 

     Bạn bè chung lớp, cùng phi đoàn, thân nhân, Thầy Hiệu 

trưởng, Thầy Cô thời trung học, bạn văn nghệ, nhiều vị thân 

quen khắp mọi nơi trên thế giới, có người lâu lắm không 

nghe tiếng... Nay gọi điện thoại, gửi Email thăm hỏi. Lòng 

tôi miên man nghĩ đến tình người, những cảm xúc nhớ về 

dáng xưa, nhớ thời bay bổng, thuở học trò. Giật mình nghe 

bước thời gian..."Như mùa thu bỏ lá vàng rơi. Như gió mây 

đã cuối chân trời. Như dòng sông mưa trôi nước lũ. Như tình 

yêu đang bỏ tim côi..." 

    Cô cháu ngoại của tôi vừa vào học lớp Tám được ba hôm 

thì nghỉ ở nhà chờ bão. Cô thật lo lắng cho lũ chim sau nhà. 

Không biết chuồng chim có chịu nỗi sức gió. Chim sẽ trú 

mưa nơi đâu? Cô cũng dọn dẹp, gát mấy thanh gỗ cho chim 

đậu và lấy khăn lót ổ trên kệ, nơi cái chái sau nhà cho mấy 

cô cậu mèo hoang (?) vẫn thường lui tới ăn ké thức ăn 

dư...Nhà tôi không bị mất điện nên truyền hình mở liên tục 

bốn ngày đêm để tiện theo dõi mọi tin tức liên quan đến 

“siêu bão”. 

      Ba giờ rưỡi sáng đêm Chúa Nhật (27 tháng 8, 2017), 

mưa vẫn rơi, gió vẫn gào nghe thắt ruột. Cơn bão Harvey bắt 

đầu lui về hướng biển gần giống tuyến không gian nó hoành 

hành suốt hai ngày đêm qua, đã trút gần nửa thước nước 

xuống các khu đông dân cư. Một cú điện thoại gọi tới làm tôi 

vô cùng lo lắng, vì cả tháng qua Má tôi, nay đã chín mươi ba 

tuổi, đang bệnh và nằm bệnh viện bên Việt Nam. 

- Anh đó hả? Em Dung nè ! Em theo dõi cơn bão mấy ngày 

nay và lo cho gia đình anh quá. Nhà cửa, xe cộ và gia đình 

có sao không?  

- Mọi người ok em. Nhà bị nước ngập nhẹ thôi! Đợi nước rút 

và tạnh mưa, kéo thảm ra ngoài sân.  Ý trời muốn mình thay 

thảm mới đó Dung. 

- Anh lúc nào cũng vậy! Em đang lo đứt hơi mà anh thì cứ 

tỉnh bơ. 
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- Không đâu em, anh tỉnh táo chứ không tỉnh bơ. Nhà hết bơ 

rồi, chỉ còn táo ăn đở khát đó em. 

- Sao trước mưa bão không trữ nước? 

- Nếu mình trữ nhiều nước uống thì những nhà có con nít sẽ 

trữ nước mắt đó Dung. 

- Đúng là anh. Những ngày còn trong trại tỵ nạn, Mẹ con em 

cũng nhờ anh tiếp tế. Khi định cư ở Cali. này, cũng nhờ anh 

và anh Tùng phụ giúp hai con em mới học thành tài. 

- Không phải chúng mình là bạn chí thân sao? Thằng Tuấn, 

nếu không rớt máy bay, chắc cũng lo cho bạn bè như hai 

thằng anh vậy!  

     Tiếng Dung nghẹn ngào nức nở...Nói không thành lời như 

tôi đã từng nghe mỗi lần chúng tôi nói chuyện. Cuốn phim 

quá khứ lại hiện về rõ nét trong tâm tư tôi. Đường gian nan 

trải khắp kiếp người phụ nữ tên Dung... 

-  Thôi! Đã mấy mươi năm rồi, Dung đừng khóc nữa. Hay là 

anh khóc thế Dung mười lăm phút rồi mình nói chuyện tiếp 

nghen. Các con và mấy cháu bình yên chứ? 

- Cái anh này! Buồn cách mấy mà nói chuyện với anh xong 

cũng thấy lòng nhẹ nhõm.  Tụi nhỏ đều an lành và khá giả. 

Nha sĩ và Dược sĩ mà ! Một phần cũng nhờ anh đó! 

- Sao Dung không dọn về ở chung với con gái cho bớt cô 

đơn? 

- Em không muốn nhờ chúng nó. Em sống với quá khứ đau 

buồn của riêng em và nghĩ về tình người cao thượng của mấy 

anh. Em may mắn được làm vợ của Tuấn. Được anh và anh 

Tùng lo lắng cho như trong cùng một gia đình. Em may mắn 

lắm....Vì hai con và hai anh mà em sống đến hôm nay... 

       Một khoảng lặng trong khúc nhạc đời buồn của người 

phụ nữ Việt Nam, chứng nhân của thời chinh chiến. Nước 

mất nhà tan, gia đình ly tán... Tôi để yên cho Dung 

khóc..."Nước mắt khóc vơi đời buồn. Tiếng hát ru đau 

chuyện lòng. Đêm thâu nói lời mưa gió. Làm sao đến được 

người thương?" 

    Tuấn, Tùng và tôi là ba thằng bạn chí thân. Chúng tôi xuất 

thân trong ba gia đình hoàn toàn khác biệt. Tuấn là dân thành 
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phố. Ông Nội người Minh Hương. Ba Tuấn là Đại Tá 

QLVNCH làm việc ở Tổng Tham Mưu. Mẹ Tuấn có dựa trái 

cây trong chợ Bình Tây. Tùng là người Bắc di cư 54. Ba làm 

thầy giáo Trung Học. Mẹ làm thư ký hãng nước ngọt. Chỉ có 

tôi là dân quê mùa Nam Kỳ Lục Tỉnh. Ba Má lam lũ với 

ruộng vườn và lò gạch để lo cho đám con cả chục đứa ăn học 

thành người hữu dụng. 

    Tùng và tôi vừa đậu xong Tú Tài toàn phần là tình nguyện 

vào quân ngũ. Thằng Tuấn đang học Đại Học Văn Khoa năm 

thư hai, cũng xếp áo sinh viên, vui bước đăng trình...Ba đứa 

tôi đều có tên bắt đầu vần T và họ Phan, họ Phạm nên dù 

xuất thân từ Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha 

Trang hay Võ Khoa Thủ Đức, cùng được học chung lớp ở 

trường Sinh Ngữ Quân đội và chung khóa nơi trường bay 

Không Quân Hoa Kỳ, T.28 khu trục Keesler, Biloxi, 

Mississippi. 

     Sau khi hoàn tất khóa học theo tiêu chuẩn Không Quân 

Mỹ, đeo đôi cánh bạc  Không Quân Hoa Kỳ. Chúng tôi được 

chọn xuyên huấn trên các loại máy bay cánh liền khác nhau 

mà Không Quân Hoa Kỳ đang chuyển giao cho Không Quân 

Việt Nam. May mắn là ba đứa tôi về phục vụ tại ba Phi đoàn 

khác nhau, nhưng lại cùng Không Đoàn 53 Chiến Thuật/ SĐ 

5KQ/ TSN...Không Đoàn 53 có 6 Phi Đoàn tác chiến hoạt 

động ngày đêm trên toàn lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. 

Từ năm 1970 các chiến trường trở nên khóc liệt, mặc dù trận 

Tổng Công Kích Mậu Thân 68 đã gây thiệt hại nặng nề về 

nhân mạng cho cái gọi là Mặt trận Giải Phóng Miền Nam.  

    Ba đứa tôi, tuy khác Phi Đoàn nhưng luôn gắn bó với nhau 

đến nỗi chúng tôi tưởng chừng mình đang có chung các Ba 

Má. Cha Mẹ chúng tôi tuy không liên lạc qua lại nhiều 

nhưng cưng chìu và lo cho chúng tôi tận tình như nhau. Ba 

chiếc Vespa của tụi tôi sơn cùng màu xanh da trời...Những 

buổi ăn sáng, cơm chiều đầu tháng sang trọng. Đến cuối 

tháng đi bay sáng gậm bánh mì, chiều về mì gói mà vui hết 

biết! Hình như không nơi nào ở Sài Gòn Chợ Lớn thiếu vết 

xe của ba chàng phi công" Thiên Lôi"chúng tôi!  
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      Rồi Tuấn lấy vợ khi Dung vừa tốt nghiệp Sư Phạm. Cuộc 

tình của nó thật là lận đận vì Dung con nhà nghèo. Tuấn 

quen Dung khi còn học Văn Khoa. Hình của Dung với nụ 

cười duyên dáng lúc nào cũng "hiện diện" trên night stand ( 

bàn để đèn) kế đầu giường trong BOQ nơi trường bay. Tuần 

nào tôi và nó cũng "thơ thẩn, hoa lá cành" để gửi "nỗi nhớ" 

về cho người yêu còn đi học! Rồi tôi cũng vai "balô", eo 

súng lục( chứ đâu có gì khác) theo người yêu! Khi Tuấn xin 

phép Ba Má nó để cưới Dung thì Má nó phản đối quyết liệt. 

Cho rằng hai gia đình không "môn đăng hộ đối". Tuấn lại 

nhất định cưới Dung, nên sau đám cưới, vợ chồng nó ra 

riêng, mướn nhà gần khu Nhà thờ Tân Sa Châu để tiện đi bay 

và Dung đi dạy học! Hình như Má Tuấn không muốn nhận 

Dung làm con dâu!? Thằng Tùng nhiều máu nghệ sĩ nhất, 

ngón nghề"Tây Ban Cầm" của nó có thể "rung chuyển nhân 

gian", làm rụng bao trái tim giai nhân...Nhưng không hiểu 

sao "chỉ tay tình duyên"của nó toàn cõi duyên thừa!!! Tình 

bay theo tiếng đàn tan loãng và trở thành mây gió lang 

thang...Cái dáng nhìn "thiếu ngủ" và "tóc dài" của nó nhiều 

khi bị rắc rối với Thượng Cấp, nhất là những Thứ Hai đầu 

tháng, phải diện áo bay đen, khăn quàng xanh lên sân cờ Sư 

đoàn 5 KQ chào Quốc Quân Kỳ. 

     Mùa hè đỏ lửa 72 đã lấy đi nhiều đôi cánh bạc của mấy 

phi hành đoàn thuộc Không Đoàn 53. Trong đó có đôi cánh 

"có râu"(trên 10,000 giờ bay) của vị Phi đoàn trưởng PĐ 

425. Tin tức chiến sự lan tràn trên các làn sóng Radio và 

Truyền Hình. Má Tuấn muốn Ba nó lo cho Tuấn về làm việc 

văn phòng hay một chức vụ gì đó để khỏi đi bay. Tuấn 

cương quyết từ chối. Ba Tuấn cũng nói: 

- Tôi từng là Tiểu Đoàn Trưởng tác chiến. Nếu chân tôi 

không bị thương nặng, đi đứng nhanh nhẹn, thì giờ này tôi 

cũng phải có mặt ngoài trận địa. Ai cũng nghĩ như Má mầy 

thì ai đánh giặc. Việt Cộng vô tới đây thì đâu còn ai sống sót 

! 

   Mùa hè năm 73, vợ chồng tôi dọn nhà vào khu Sĩ Quan Phi 

Hành KĐ53CT, trong căn cứ Tân Sơn Nhất. Tình trạng cấm 
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trại liên miên khiến tụi tôi có nhiều cơ hội vui vẻ bên nhau 

hơn. Nhà tôi thường là nơi họp mặt “giặc trời”! Cũng năm 

này tôi nhờ nhà thơ Nguyễn Bạch Dương lo in ấn thi tập đầu 

tay" Vầng Thơ Chớm Nở Trên Mây", gồm những bài thơ viết 

khi ngồi trên ghế lái phi cơ C123k, thơ tình yêu (của cả 3 

đứa), chiến tranh và bay bổng. Ba đứa tôi hẹn về Vĩnh Long 

và Cần Thơ ra mắt sách. Thằng Tùng còn rủ được mấy em ca 

sĩ quen cùng đi.... 

      Đêm Noel 73, đáng lý ra là thời kỳ ngưng bắn, Việt Cộng 

lại tấn công một đồn Biệt Động quân biên phòng. Vị Đại Đội 

Trưởng thuộc khóa 23 Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, cùng sinh 

viên Văn Khoa với Tuấn. Trong lúc nóng lòng cứu bạn, cứu 

lính và giữ đồn. Tuấn bay thấp hơn độ cao thường đêm, vòng 

bay cũng nhỏ hơn, cánh nghiêng nhiều hơn để đạn Đại Liên 

làm hàng rào sát thủ, không cho Việt Cộng tiến sát vào đồn. 

Chiến thuật "tiền pháo hậu xung" bị bẻ gãy vì phi cơ nhìn 

thấy lằn đạn nên bắn thẳng vào hàng quân địch và bắn chận 

hướng tấn công của bọn cuồng ngông, chuyên thí quân đánh 

“biển người”! 

     Trời gần rạng đông mà địch quân vẫn chưa rút về bên kia 

biên giới. Phi cơ của Tuấn cũng không chịu rời vùng. 

Nguyên tắc của phi cơ AC yểm trợ hành quân đêm, bảo vệ vị 

trí đóng quân... là phải ẩn mình trong bóng tối, hoặc giữ cao 

độ an toàn. Phi hành đoàn của Tuấn đã anh hùng vượt qua 

những yếu tố an toàn cho mình nên đã anh dũng hy sinh vì 

súng phòng không của đối phương...Và buổi ra mắt sách 

cũng không còn nghĩa lý gì nữa....Gia đình nhỏ của ba đứa 

chúng tôi giờ đã bị Chủ Nghĩa Cộng Sản chọc thủng. Chiến 

tranh càng lúc càng gia tăng trên khắp lãnh thổ VNCH. Dung 

âm thầm chịu khổ vì Mẹ chồng không thương, Mẹ mình 

cũng giận "lẫy". Con trai Dung ra đời không biết mặt Cha. 

Tuấn cũng không biết Dung đã cấn thai khi "Đường Bay 

Định Mệnh" lướt gió tung mây của nó gãy cánh giữa vùng 

trời lửa đạn!  

            Ba giờ sáng đêm 28 tháng 4 năm 75, phi trường Tân 

Sơn Nhất bị pháo kích khắp nơi, lửa cháy, khói bay đầy 
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trời.... Khung xanh mơ mộng tan rồi. Mây trắng thôi 

bay...chỉ còn có máu và lửa. Ôi! Những sáng tinh sương cất 

cánh đón nắng đầu ngày! Bốn làn sương mỏng từ bốn máy 

bán phản lực phản chiếu ánh hồng bình minh đâu còn nữa! 

Trưa 30 tháng 4, 75 gia đình tôi đến phi trường Utapao, Thái 

Lan. Sáng hôm sau đến "thành phố lều vải" ở đảo 

Warm..."Vì hai chữ Tự Do, ta thành người lưu vong ( nhạc 

Nam Lộc)" 

    Sau 30 tháng 4, Ba của Tuấn bi bắt đi tù. Vì chân yếu lại 

phải lao động khắc nghiệt. Ông cũng không chịu phục tùng 

lệnh quản giáo, nên bị đưa tới trại "Cổng Trời" và vùi thây 

nơi đó! Tùng ở tù trong nam, sau 5 năm "quên bẵng nhân 

gian" được xuất trại về tạm trú nhà Ba Má. Má của Tuấn giờ 

đã sáng mắt, ghét cay ghét đắng chính quyền mới. Của cải bị 

tịch thu, phe thắng cuộc chỉ cho Bà "ở nhờ" nơi nhà xe một 

thời gian. Đến khi có lệnh đi kinh tế mới thì Bà trốn về ở với 

người bà con bạn dì.  Bà tìm được Mẹ con Dung, giúp Dung 

vốn thuê nhà và mua bán nuôi con. Thỉnh thoảng Bà lén tìm 

đến nhà Dung để nựng cháu và tìm cách cho Mẹ con Dung 

vượt biên. Bé Tú trong giống y như Tuấn thời còn bé bổng 

nên Bà Nội cưng lắm. Tùng ra khỏi trại tù nhỏ về lại vùng 

"địa ngục trần gian".  Thành phố giờ mang tên HCM nên 

trông thảm não. Từ "Hòn Ngọc Viễn Đông" xuống thành 

"phố của người rừng". Mọi người sợ hãi, chẳng ai tin ai. Phố 

"rù rì" ai cũng nói lén chế độ! Thằng ngu dạy thằng khôn! 

Phố của đói triền miên và khổ kinh niên. Mặt tiền treo ghẽ 

rách, sân trước trồng rau muống! Đa số những gì đẹp đẽ đều 

được "giải phóng" chở về Bắc. 

     Tùng đang hành nghề "xe đạp ôm" ngang qua khu " chợ 

trời chạy ( nếu thấy công an)" thì gặp Dung đang gạ bán 

thuốc tây...Dung vẫn còn nét duyên dáng năm nào, nhất là 

khi giả bộ cười lấy lòng khách tìm mua thuốc. Tùng nhận ra 

Dung ngay, nhưng Dung không nhìn ra Tùng.  Khi hai người 

nhận mặt nhau thì trận mưa nước mắt do Dung " gọi mây về 

đổ xuống hạt ngâu"!  
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      Má của Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng cho Mẹ con Dung và 

Tùng vượt biên bán chính thức. Bà giỏi móc nối và lanh trí 

nhờ quen nghề mua bán. Bà muốn cháu Bà có tương lai nơi 

xứ người. Riêng Bà muốn ở lại tìm xác chồng và con đem về 

an táng cho hương linh người quá cố "Vãng sinh cực lạc!" 

Bà nói: 

- Má nhờ Tùng (chúng tôi quen gọi Bà là Má) và Dung đưa 

Tú ra nước ngoài cho nó ăn học. Hồi nẫm Má muốn Tuấn 

học y khoa mà nó cứng đầu không nghe! Cái gì cũng được 

Ba bao che nên ra nông nổi! 

     Tùng vâng dạ và cám ơn ! Dung lại khóc ròng làm Tùng 

nhớ đám tang không xác của Tuấn nên cùng bé Tú khóc 

theo! Thật tội cho người Mẹ Việt Nam ở cả hai miền Nam 

Bắc! " Vì hai chữ Tự Do, bao nhiêu người phơi thây!" 

      Tàu vượt biển không bị chết máy nhưng hai lần bị hải tặc 

Thái Lan cướp. Lần thứ nhất chúng lục soát và lấy hết tư 

trang, của quí rồi bỏ đi. Lần thứ hai thật là kinh khiếp!Anh 

tài công là một cựu Trung úy Hải Quân, gốc khóa 24 Võ Bị. 

Anh không muốn bị cướp thêm lần nữa, nên xả hết tốc độ 

chạy bán sống bán chết. Rồi tàu hải tặc cũng rượt kịp và bắn 

phát súng thị oai, làm một thuyền nhân bị thương. Khi vừa 

cặp vào tàu vượt biên, một tên hải tặc hung hăng, xách rìu 

nhảy qua và rọc một đường vào ngực anh tài công. Cũng 

may anh này mặc hai lớp áo jacket nên bị thương chứ không 

chết! Khi lục lọi không tìm được gì quí giá. Bọn hải tặc vô 

cùng giận dữ. Chúng trói nhiều người đàn ông lại. Hai tên 

cầm súng canh chừng. Chúng bắt tám phụ nữ qua tàu của 

chúng để hãm hiếp. Trong số đó có Dung!  Tùng bị trói tay, 

đứng lên nói mấy câu tiếng Anh và sấn tới mũi tàu. Một tên 

hải tặc dùng bá súng đánh anh rơi xuống biển. Một phụ nữ 

lớn tuổi liều mạng liệng cho Tùng miếng móp làm phao. 

Cuối cùng tàu cũng đến được Mã Lai và thuyền nhân vào trại 

tỵ nạn. 

      Tùng và tôi học chung Thầy Smith ở trường bay. Trước 

khi vượt biển, nó học thuộc địa chỉ Thầy phòng khi cần liên 

lạc. Nhờ vậy nên đến đảo được 40 ngày, Tùng, Dung và cháu 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 324 
 

Tú nhận được tiền trợ cấp của vợ chồng tôi hằng tháng. Vì 

Thầy Smith cho tôi địa chỉ của Tùng bên đảo. Không muốn 

làm phiền bạn bè nên Tùng đưa Mẹ con Dung sang định cư 

bên Cali. Tôi hoàn toàn không hay tin Dung bị hãm hiếp và 

ngỡ rằng Tùng và Dung là vợ chồng như trong giấy tờ xin tỵ 

nạn! 

      Khi Tùng và gia đình tạm yên nơi ăn chốn ở. Tùng vừa đi 

làm vừa đi học. Dung ở nhà trông con và nhận đồ về may. 

Tú bắt đầu vào lớp Một. Vợ chồng tôi cùng 2 con dọn từ 

Jacksonville, Florida qua Houston, Texas và mua nhà chung 

khu với thằng bạn trong Phi đoàn 435/C130. Tôi mua vé 

sang Cali. thăm gia đình Tùng và Dung. 

      Thật là ngỡ ngàng khi biết Tùng và Dung đang "chia" 

phòng trong một chung cư. Họ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. 

Và Trời ơi! Dung sanh thêm đứa con gái mà cha là hải tặc 

không tên. Cả hai đứa, Tú và Mimi đều gọi Tùng là Daddy! 

Tôi chỉ còn biết cùng Dung, Tùng khóc một trận cho đã đời! 

Tấc cả những tai ương này đều vì Cộng sản mà ra! Chúng là 

loài quỷ đỏ! Từ đó vợ chồng tôi lại cần kiệm để mỗi tháng 

gửi qua Dung chút tiền còm. Tôi biết tiền không đáng là bao, 

nhưng nghĩa sẽ giúp Dung vượt qua chính nỗi lòng của 

mình. Buổi chiều, viện lẽ đi thăm bạn Không Quân. Tôi và 

Tùng ra quán để "xả bầu tâm sự". Tùng hiểu ý tôi nên sau 

một hớp Beer, nó kể hết những gì xảy ra trong chuyến hải 

hành đầy bất trắc mà tôi tóm lược như bên trên. Tùng nói 

thêm : 

- Cũng tại tao mà Dung mới bị hãm hiếp. Nếu Dung còn ở 

Sài gòn thì Má sẽ lo cho Mẹ con nó đầy đủ. Má nói với tao là 

có mệnh hệ gì Má sẽ tiếp tục lo cho bây và cháu của Má  

- Mày nghĩ vậy không đúng đâu! Tại là tại Việt Cộng! Ai 

không muốn sống Tự Do. Nếu thằng Cộng sản không bần 

cùng hóa nhân dân, nhất là tạo xã hội bất ổn, công an trị, 

cuồng tín khát máu thì ai ra biển, xuyên rừng, năm sống, 

mười chết bỏ xứ ra đi! Hỏi thiệt mày! Mày có khinh Dung vì 

Cô ấy bị nạn không? Tại sao giấy tờ là vợ chồng mà sống 

riêng tư như vậy? 
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- Mày nghĩ coi! Dung là vợ thằng Tuấn, làm sao tao chung 

chăn gối như vợ chồng được. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào tao 

cũng không lấy vợ bạn được đâu! Tao sẽ lo cho Mẹ con 

Dung như tao là thằng Tuấn vậy! Tao ghép Mẹ con nó vào 

gia đình là vì thế! 

- Mày nghĩ Dung yêu mày không? Dung sẽ khổ vì yêu đơn 

phương đó! 

- Dung khóc với tao rất nhiều và nói Nó không xứng đáng 

được tao lo lắng nhiều như vậy. Người Nó nhơ nhớp và tủi 

phận làm người! Tao khuyên Dung rất nhiều. Nhiều đêm 

khuya nghe Dung khóc một mình tao đau lòng lắm.  Mimi sẽ 

không bao giờ biết cha của nó không phải là tao. Tao và 

Dung mãi mãi là hai người bạn cao quý nhất ! Mày cũng vậy 

nữa! Thôi hai thằng ngéo tay đi! 

    Hai đứa tôi ngéo tay thật chặt. Ngửa cổ uống một hơi hết 

chai Beer Tôi muốn bẻ cổ chai beer cho đỡ tức, nhưng đành 

theo Tùng ra xe về nhà...Dung dọn sẵn cơm tối và chờ hai 

đứa tôi. Nàng đang cặm cụi may dưới ánh đèn vàng nhạt 

màu thời gian... 

    Khi tôi bay trở về Houston thì thư của Dung cũng vừa mới 

đến... 

    Kính Anh Chị, 

    Dung xin lỗi và mong anh tha thứ vì Dung giấu anh những 

điều không may xảy ra trong cuộc đời tỵ nạn. Anh chị đã lo 

cho Mẹ con Dung nhiều vậy mà Dung không thố lộ hết mọi 

tâm tình thật là đáng trách! Tất cả vì Dung không muốn Anh 

Chị thêm buồn. Thêm nát lòng vì sự sấu số của Dung. 

     Anh Tùng là thần tượng của em từ những ngày bọn mình 

chung vui, ăn uống, ca hát, du lịch Đà lạt, Côn sơn do Phi 

đoàn tổ chức. Anh Tùng càng xứng đáng được tôn vinh trong 

tình bằng hữu của các anh.  Anh Tùng là Cha đỡ đầu của 

con em. Nếu không có anh Tùng chắc gì em còn sống đến 

hôm nay. Em không tính được tình cảm riêng mình vì anh 

Tùng luôn bay trên vòm trời "cao thượng" của lý trí.  Phải 

chăng con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí khó giải thích? 
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Dù sao đi nữa ba anh mãi là " Người Tình Trăm Năm" của 

riêng em! 

Mong Anh Chị hiểu lòng Dung và tha thứ cho đứa em bất 

hạnh này... 

 Thy Dung mắt ướt của Anh Chị 

       Khóc nữa đi Dung! Khóc nữa đi Dung! Khóc dân bị trị 

chịu ngàn nỗi khổ. Mưa vẫn mưa sa trên rừng cờ đỏ. Giết! 

Giết! Giết! Đến người dân cuối cùng. Nếu họ không biết 

đoàn kết chống bạo quyền! 

                                          Phạm Tương Như  02/09/2017  
 

Cõi Mù.. 
Mù mù sương phủ đường xưa 

Mù mờ mộng tưởng đang đưa đón người 

Mù khơi nắng gió chơi vơi 

Mà đau rất thật với trời bơ vơ 

Khung Thơ 
Khung thơ ở trọ vườn thơ 

Chữ chưa đủ nghĩa, giấc mơ đong đầy 

Tại trời thả bổng nhiều mây 

Nên lòng trắc ẩn mới lây nỗi buồn 

Rượu tiễn 
Uống cho vơi cuộc tình buồn 

Đầy môi rượu tiễn ngàn muôn phiến sầu 

Rót thơ vào nhạc... lưng bầu 

Lững lờ bóng ảo chìm sâu giấc đời 

Ta 
Ta như thể những đời mây phiêu lãng 

Nét tinh khôi cứ trôi nổi bềnh bồng 

Gió đưa đẩy hay trăng ngàn tỏa sáng 

Thì mây trời vẫn tan họp, có không! 

ptn 
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DIỄM NGHI 
 

Tên thật: Lê Diễm chi Huệ 

Sinh năm 1977 

Di dân thuộc thế hệ thứ 2 

Định cư và giáo chức tại Hoa Kỳ 

Chuyên viên điện toán 

Viết văn, làm thơ, phiên dịch Anh ngữ từ thời Trung Học.  

Biên Tập Viên Tạp Chí Thế Giới Mới 

Tham gia Thơ Tân Hình Thức - Báo Bút Tre  

Cộng tác viên thường trực: Tin Văn, Trầm Hương 

Hội viên VBVNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ 
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Diễm Nghi    

Soi Trăng Tìm Vết Cũ 
 

Nước mắt em – Ngục tù giam hãm  

Chôn chân anh từ cuộc luân hồi  

Ngần năm lưu luyến mờ cay mắt  

Mịt mù hồn hoang lạc vết hương  

Mười ba năm vụt vèo thoáng mộng 

 Biệt ly từ độ dạ tương sầu  

Mây nước cô liêu vờn thăm thẳm  

“Đêm Tàn bến Ngự” ngóng chơ vơ  

Xuân về khơi nỗi buồn thiên cổ  

Hồn phủ rêu phong tự thủa nào  

Trên ni dưới nớ sầu ngơ ngác  

Tháng ngày hiu hắt bóng thiên di  

Mai nhủ lòng an nhiên xa phố  

Nhạt màu son phấn nhạt mù tăm  

Đối bóng soi trăng tìm dấu cũ  

Lạnh lùng sương rớt bến phù hư.  
 
  
  

 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 329 
 

 
 

THU NGA 
 

Tiểu sử  

sinh tại Triều Sơn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế 

Viết văn và làm thơ từ thời trung học. 

Ðịnh cư tại Hoa Kỳ năm 1975. 

Ðang cộng tác với các báo: Ða Hiệu, Văn Học Việt Nam, 

Thế Giới Mới, Tin Văn 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Văn Bút Nam Hoa Kỳ 

Giám Ðốc đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600AM 

Giám Đốc: SBTN/TX (từ năm 1995) 

  

Tác phẩm đã xuất bản: 

- “Vùng kỷ niệm” (thơ 1992) 

-“Ngậm Ngùi Hương Xưa” (tập truyện ngắn 1998) 

-“Tuyển Tập Thơ Văn” (viết chung 1999) 

-“Bên Bờ Hạnh Phúc” (tập truyện 1999) 

-“Gió đưa cây cải” (Truyện vừa) 

-Trường kịch ''Ðời Sống Trên Ðất Mỹ'' viết riêng cho đài 

phát thanh và cùng đóng với các xướng ngôn viên 
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Vàng Thu 
                                                                         

Tạp ghi 
 

        Trong hồ những chiếc lá sen bây giờ chỉ còn lại những 

cọng khô tự bao giờ. Hồ sen nhỏ làm bằng chậu cao su, chứ 

không phải ao sen ở đâu đó của Việt Nam thời xa xưa để 

thấy trong ao thu “có chiếc thuyền câu bé tẻo teo” của cụ 

Nguyễn Khuyến, nhưng chỉ thấy “lá vàng trước gió sẽ đưa 

vèo . 

         Lại một mùa thu nữa nơi đất khách. Một mùa thu nữa 

xa quê hương. Những thân cây quen thuộc ở sau nhà cứ tuần 

tự mùa xuân mang áo xanh mới, mùa thu áo cũ thành vàng, 

rách tả tơi. Lá đâu mà nhiều thế! Cây nhà mình rụng, cây nhà 

hàng xóm rụng, bay lung tung rồi đậu trên cỏ nhà ai nấy 

quét. 

        Thời gian trôi quá nhanh, 43 mùa thu đã trôi qua trên 

mái tóc, những đứa con đã quá tuổi trung niên, lớn hơn mình 

khi mới đặt chân lên đất Mỹ. Những đứa cháu nội ngoại, 

tưởng như mình mới đi thăm khi nó mới chào đời mà nay có 

đứa đã vào đại học. Tuổi thơ của con nít ở Mỹ sung sướng, 

đầy đủ hơn thời của mình ở Việt Nam. Với nền văn minh, 

tân tiến và con nít lại là thành phần được ưu đãi nhất nên trẻ 

con ở Mỹ được sống quá sung sướng, dư thừa. Cứ nhìn tủ đồ 

chơi của chúng là thấy ngay một sự sung túc dồi dào, khi còn 

bé tí thì có vô số những con thú nhồi bông, búp bê, xe lửa, xe 

hơi, tàu bay, tàu thủy chất đầy phòng….tới khi đã biết chơi 

chơi trò điện tử thì nào là computer, ipad, iphone…không 

thiếu một thứ gì! Cắm trại thì được nhà trường tổ chức chu 

đáo, có khi lại được đi xa tiểu bang khác, các em trung học 

lại có những dịp được đi du lịch ngoại quốc nữa! 

Thế nhưng mỗi thời đại, thời thế tuy thay đổi, nhưng tuổi 

niên thiếu có được những niềm vui khác nhau. Ai mà không 

nhớ những trò đánh banh, chuyền thẻ, đá kiệng, đá dế, nhảy 
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dây…Những chiếc lều cắm sơ sài nhưng ấm cúng với lửa 

trại. Không có phone, nên những cuộc hẹn hò ánh mắt,  bằng 

trang thơ viết  vội,  những trang nhật ký, những tấm thiệp 

chúc Tết tô vẽ bằng tay, nắn nót viết những lời trìu mến tự 

đáy lòng….Vì thế không ai trong chúng ta lại không nhớ 

thương những ngày tháng nơi sân trường lớp học, từ thuở 

tiểu học cho đến trung học là thời gian, có lẽ ,trong mỗi đời 

người là thời gian đẹp nhất. Vì đó là tuổi mộng mơ, tuổi của 

những mối tình đầu non dại. 

       Mới đó mà đã 40 năm trôi qua, 43 mùa lá vàng tan tác! 

Ngày ra đi tóc còn xanh thẳm mà nay có người đã bạc phếch, 

có người muối nhiều hơn tiêu, đàn ông thì phần đông để yên 

cho thời gian tự do trườn trên mái tóc, nhưng đàn bà thì dầu 

không phải là “giai nhân” nhưng vẫn nhất định ví mình “ tự 

cổ như danh tướng”, không muốn nhân gian thấy cái đầu tóc 

bạc, dầu muối nhiều hơn tiêu hay tiêu có nhiều hơn muối 

cũng trông thấy thảm lắm, nên nhất định phải “dối già”; vì 

thế nên ít khi thấy bà nào quá 60 mà đầu tóc trắng. Tuy 

nhiên, dầu có dối già cách mấy, nhưng khi nhìn lại đàn con- 

và bây giờ nhìn đàn cháu- thì không cần nhắc cũng biết mình 

đã đi vào đoạn cuối của cuộc đời. Mà lạ một điều, khi còn bé 

ta mong làm sao thời gian chạy nhanh nhanh để chúng ta 

được làm người lớn. Có những mơ ước ngây ngô nhưng thật 

dễ thương,  muốn trở thành cô giáo để được đứng trước bảng 

đen, tay cầm phấn dạy học sinh làm bài, hay tay ôm con búp 

bê và mong một ngày mình lớn, có con để ru ẳm nâng niu. 

Quay quắt nhớ thương quãng đời niên thiếu và quay quắt 

nhớ thương quê hương xa nửa vòng trái đất! Nhớ làm sao 

tiếng lao xao của sân trường lớp học, có lũ bạn thân thương 

cùng sánh bước tới trường! Nhớ làm sao cặp sách chứa đựng 

bao nhiêu bài tập mà còn chứa nào me, nào cóc, ổi xoài, cả 

một gói muối ớt!. Nhớ làm sao quán cóc của ông già gác 

trường. Bán cho “ly quần lãnh”! - tức là ly chè đậu đen, hay 

một ly nước mía, một cây kem có đậu xanh. Ở đây cũng có 

những thứ nhu chè đậu đen, đậu đỏ, hay những cây cà rem 

đủ mùi vị, những trái ổi, cóc cũng ngâm trong nước cam thảo 
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vàng lườm nhưng sao mùi vị không thể nào so sánh được với 

những hương vị đặc biệt năm xưa. 

         Nhất là tới mùa tan trường trong dịp hè hay Tết, không 

khí vừa nôn nao vừa bồi hồi không sao tả được. Học sinh 

giỏi được những món phần thưởng có bao giấy kiếng mà đỏ 

rực rỡ, bưng không muốn nổi. Rồi tới những giờ tập hát, tập 

múa cho buổi văn nghệ tan trường. Có những giáo sư có 

khiếu về âm nhạc tập hát, tập múa cho học sinh. 

Ngoài văn nghệ còn làm bích báo. Lúc thời bấy giờ, không 

có máy đánh chữ, nên những trang bích báo đều viết bằng 

tay. Các anh chị nào viết đẹp thì phụ trách viết, bích báo có 

đủ truyện, thơ, tranh vẽ cũng toàn bằng tay, handmade, 

homemade, đẹp vô cùng. 

        Phần đông con gái chúng tôi, đứa nào cũng thích văn 

nghệ, múa hát. Năm đệ lục có hai giáo sư, một người tập cho 

chúng tôi hát, người kia tập vũ. Tôi nhớ thầy dạy hát, khi tới 

điệu “slow rock” thầy lấy những đốt ngón tay ấn xuống bàn 

tạo thành những “trường canh” nhạc để chúng tôi không trật 

nhịp. Giáo sư kia dạy chúng tôi những điẹu vũ rất lạ mắt. 

Thời bấy giờ không có đồng phục như các đoàn thể bây giờ, 

ai có gì bận nấy. Tôi nhớ dịp gần Tết, khi được mạ sắm cho 

bộ quần áo mới, tôi xin mạ bận trong dịp trình diễn văn nghệ 

cuối năm trên sân khấu. Bận xong, về giặt ủi và xếp lại chờ 

Mồng Một Tết mới đem ra bận lại- Đó là chiếc quần tây bó 

ống có sọc và chiếc áo sơ mi màu vàng,  mạ mua ở một tiệm 

sang trọng ở dướỉ phố Tuy Hòa gọi là “áo hộp”. 

        Những năm chưa lên trung học thì sau khi đi chọn vải 

với Mạ ở phố xong, đưa vải cho chị Ba ở xóm dưới may áo. 

Mỗi ngày rỗi rãnh tôi hay ghé vào xem áo mới đã may chưa. 

Lúc tôi còn học tiểu học, mạ hay mua cho những đôi guốc có 

sơn đủ màu hoa lá cành. Đôi guốc nào mạ cũng mua trừ hao, 

áo quần cũng vậy, mua sẵn hay thợ may gì mạ cũng có màn 

“trừ hao”, do đó,  khi mới thì mặc rộng, dài, tới khi mặc vừa 

thì đã cũ. Thế nhưng đôi guốc sơn không chịu mòn, mà chờ 

tới Tết thì lâu quá, nên tôi phải dung kế để mạ phải mua 

guốc mới, tôi dung cái rựa của ba làm vườn, chặt phứt cái 
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gót guốc. Mạ phát giác ra việc này không khó là vì gót guốc 

mòn tự nhiên khác, mà gót bị dao chặt mòn khác. Vừa bị ăn 

đòn mà cũng không có guốc mới! 

         Tới khi lên trung học được mang guốc Đa Kao, gót 

nhọn, dưới gót là cục cao su. Cục cao su này mang một thời 

gian là mòn, mỗi bước đi là nghe tiếng gót sắt gõ lóc cóc rất 

khó chịu. Bữa nào bị thầy cô gọi lên bang đen trả bài, mấy cô 

có đôi guốc mòn đế đau khổ lắm. Từ bàn lên đến bảng đen 

tưởng như vô tận. Để tránh trường hợp đế guốc mòn bất tư, 

mỗi đứa chúng tôi lúc nào cũng có hộp quẹt, đèn sáp và một 

cái cây sắt nhỏ. Khi gót bị mòn, dung cây sắt nạy ra, thường 

thường nạy ra không hết phải đốt nến, hơ vào gót cho cao su 

chảy ra hết, xong mới vặn gắn những gót cao su mới vào 

được. Thành ra nhiều khi trên đường về nhà, hay tới trường, 

nhiều cô phải ngồi xuống bãi cỏ vệ đường thay đế guốc. 

         Tuổi ô mai của chúng tôi được an vui cắp sách đến 

trường, nhưng cũng hiểu ở nhiều nơi, chiến tranh đang diễn 

ra vì tiếng súng, tiếng đại bác ở đâu đó không xa, vẫn vẳng 

về nơi phố thị. Những đoàn xe con-voi chạy rầm rập ngang 

qua thành phố. Nhiều đêm có thể nhìn thấy ánh sáng hỏa 

châu ở đâu đó tận cuối trời. Những bạn bè khi xong phần 

trung học đệ nhất cấp đã lên đường ngập ngũ. Có những đôi 

bạn đang yêu đương thắm thiết đã phải chia tay. Có những 

đứa trong chúng tôi, mới xong trung học đã lấy chồng vì 

hoàn cảnh gia đình. Những đứa còn lại hàng ngày cắp sách 

đến trường với những mối tình ngây thơ, trong sáng. 

         Lúc này thơ tiền chiến được các nàng chép tối đa và 

thuộc làu làu. Nàng nào mới biết yêu thì nào là “yêu là chết ở 

trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu” (Xuân 

Diệu) . Hay lúc đau khổ thì lại than “cười là tiếng khóc khô 

không lệ” (Xuân Diệu). Ngoài ra những bài thơ của Nguyễn 

Bính, Hàn Mặc Tử, Đinh Hùng thì các nàng đều có đầy một 

bụng. Thơ được nắn nót chép trên những tờ giấy perlure 

mỏng đủ màu xanh, vàng, hồng, trắng đẹp nõn nà. 

Trước khi nghĩ hè, ngoài việc chép những bài thơ tặng nhau, 

còn có mục viết “lưu bút”. Những trang lưu bút ngây thơ, 
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được viết nắn nót, lại còn được dán thêm một tấm hình ở một 

góc. Nào là nhớ thương, đừng quên nhau v…v…nhưng thật 

ra, hè thì cũng vẫn gặp nhau, vẫn “mày mày, tao tao” trong 

những lớp hè, nếu không thì cũng kéo nhau đi dạo phố ăn 

hang- mà làm như mỗi đứa một chân trời không bằng! Còn 

những tấm hình thì ai cũng đẹp trai, đẹp gái dầu hơi ngây 

ngô một chút. Các cô nếu tay không cầm dù, thì cũng cầm 

quạt, nụ cười run run vì cười lâu quá mà bác phó nhòm mãi 

lo sắp xếp cây cảnh, sửa cái này, vuốt cái kia, chưa kịp bấm 

máy, nên khi máy được bấm “click” thì nụ cười đã méo xệch 

hoặc trở thành gượng gạo thấy tội nghiệp. Con trai thì áo 

quần cũng bảnh bao, đầu chải bóng láng. Đôi mắt của anh 

chị nào cũng như đang mơ một thiên đường nào đó. 

        Rồi lần lượt những niên học bắt đầu, những niên học kết 

thúc và cuối cùng, ngưòi nào có khả năng đi đại học thì vào 

Sài Gòn hay ra Huế, hoặc đi học sư phạm Qui Nhơn, có 

người đã lên xe bông, tay bế tay bồng. Rồi chiến cuộc lan 

dần cho tới khi mất nước vào tay Việt Cộng từ phương bắc! 

Một mùa thu khi mạ lên thăm tôi ở Pleiku, mạ cho biết tin 

tức của những đứa bạn năm nào, đứa lấy chồng, đứa dạy học, 

đứa đi xa. Tôi vân vê đôi vớ và chiếc áo len của đứa con trai 

đầu lòng vừa 4 tháng,   đôi vớ là của Th., con bạn thân nhất 

của tôi tặng cháu. Rồi cũng mùa thu năm nào, khi tôi đang ở 

Mỹ nghe tin chiếc thuyền chở người tị nạn trên đó có Th. đã 

mất tích. Lòng tôi lúc nào cũng bồi hồi mỗi khi nghe bài hát 

“xác em trôi ở phương nào”. Tôi nhớ đến Th., nhớ đến 

những đứa bạn thân thương của thời niên thiếu cũ. Họ đang 

trôi giạt phương nào?! 

       Mùa thu về, hoa cúc vàng lưng giậu, lòng quay quắt nhớ 

những chậu hoa cúc vàng của những ngày tháng đón xuân 

sang ơi quê xưa làng cũ. Ở nơi đó, bên cạnh những chậu cúc 

vàng chen nhau khoe sắc với hoa thược dược, hoa vạn thọ, 

thủy tiên. Chậu mai vàng đã được chiết lá từ cả tháng trước, 

đang mở vàng rực một góc sân. 

        Từ thu sang Noel không xa. Noel cũng là mùa thương 

nhớ. Dầu có đạo hay không có đạo tới đêm Noel cũng lũ lượt 
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đến nhà thờ chen chúc xem những vũ khúc, hay những màn 

kịch diễn tả lại cảnh Chúa Hài Đồng giáng sinh nơi máng cỏ. 

Nơi sân nhà thờ cũng có những cặp đang hẹn hò nhau, hay 

cũng là những bước đầu tiên của những bài thơ sau đó chép 

vội gởi cho nhau. 

         Trong xóm đã có những hang đá làm bằng giấy bồi, 

carton cũng được dựng lên. Những bóng đèn chớp lóa xanh 

đỏ, thu hút trẻ con hang xóm tới xem. Đây cũng là dịp để cả 

con nít lẫn người lớn nhìn ngắm hòn non bộ của chú Tống. 

Thường khi cửa rào nhà chú hay khóa vì sợ tụi nhỏ vào phá 

phách hòn non bộ. Thế nhưng tới khi anh Phú dựng hang đá 

Noel lên, đèn hoa lấp lánh thì chú lại mở cửa rào vào để hang 

xóm vào chiêm ngưỡng và một điều lạ hơn nữa là chú không 

phải người Công Giáo. Trên hòn non bộ của chú đủ loại 

tượng Phật và các hình tiên ông, tiên bà, tiên cô, tiên cậu gì 

cũng có! Nước suối chảy róc rách nghe thật vui tai. 

         Thế nhưng khi chú qua đời, anh Phú cũng không còn 

dựng hang đá trong mỗi mùa Noel nữa. Người yêu của anh, 

chị Thắm đã lên xe bông với một người có đạo Công Giáo 

như chị. Sau đó gia đình anh dọn đi xứ khác. Mỗi lần tôi về 

thăm nhà, nhìn qua hang rào sau hè, qua nhà chú Tống, bỗng 

nhiên lòng ray rức! Hòn non bộ bây giờ chỉ còn cái bệ, xác lá 

phủ đầy. Nhìn nơi góc vưởn ngày xưa là hang đá Noel, nay 

không còn một vết tích gì cả! 

Mùa thu của những ngày thơ dại không lạnh lắm, chỉ có 

những cơn gió mát thổi vài chiếc lá vàng rụng xuống đầu 

hiên. Những chiếc cửa sổ thường khi mở toang đón gió mát, 

nay cũng phải đóng lại, nhất là cuối thu, trời thỉnh thoảng se 

lạnh. 

         Những cô con gái mới ngày nào chân chim ríu rít tới 

trường bây giờ đều lần lượt “theo chồng bỏ cuộc chơi”, có 

người đã bỏ nơi thành phố nhỏ để vào nam, hay xuôi trung… 

theo hoàn cảnh mỗi người. 

Tôi về thăm nhà vào cuối thu, không khí lành lạnh chuẩn bị 

sang đông có thể bận những chiếc áo len mỏng. Tôi bận 

chiếc áo len đỏ tự đan và nhớ lại bài thơ chính mình làm ở 
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lớp đệ ngũ thì phải, mà tôi chỉ nhớ hai câu “….màu áo đỏ 

dành riêng mình anh đó, tôi bây giờ đã từ giã thơ ngây”. Một 

bài thơ khác có một kỷ niệm khó phai, lúc ấy một hình bóng 

ai len vào tâm tưởng nên bài thơ ra đời. Bài “Mưa” 

 

Nhớ thương này tôi gởi đến cho người 

Mùa đông rồi trời lạnh lắm người ơi 

Sao không đốt lên lửa hồng luyến ái 

Để đêm buồn sưởi ấm mảnh tình côi 

Mưa đầu mùa rơi nhè nhẹ trên vai 

Kỷ niệm xưa đè mi nặng u hoài 

Con chim nhỏ hát bài ca nuối tiếc 

Xa người rồi má hồng tôi phôi phai 

Mưa rơi rồi người có biết hay không 

Mưa ngoài trời và mưa cả trong lòng 

Tôi một mình ngồi yên như tượng đá 

Mưa rơi rồi người có biết hay không?! 

           

         Bài thơ ngây ngô này tôi bị các bạn xúi dại gởi cho tờ 

báo Phụ Nữ Diễn Đàn, hay Phụ Nữ Ngày Mai gì  thời đó, lâu 

quá, không nhớ rõ, và bài thơ được đăng. Thế nhưng số báo 

sau đó có một người phê bình viết ngay trên trang báo “ý 

kiến độc giả” là bài thơ nghe rất lãn mạn nhưng câu “mưa 

ngoài trời và mưa cả trong lòng” là copy đại ý bài thơ Pháp. 

Tôi rất bực bội vì mình đâu có biết bài thơ Pháp nào đâu. Tôi 

giận không them gởi cho báo đó nữa. Sau này, khi biết 

chuyện, bạn bè an ủi, thế thì “mấy thi sĩ suy nghĩ giống 

nhau” tố! làm tiếp đi!  Sau đó cho tới bây giờ,  sáng tác 

nhiều bài thơ,  nhưng không thuộc bài nào cho trọn, nhưng 

bài này thì lại nhớ mãi. Đó là giai đoạn của những nàng con 

gái mới lớn, hay buồn không duyên cớ, hay giận không 

nguyên do, và hay tưởng tượng những giấc mơ không thực. 

Bây giờ mùa thu đang trở lại. Những buổi sáng sớm nhìn ra 

ngoài vẫn còn tối. Sương mù bao phủ cảnh vật. Khi mặt trời 

lên, ánh sáng xóa tan lớp sương bang giá. Trong khung cảnh 

hiu hiu rét, vài chiếc lá lìa cành theo gió bay ngang qua chiếc 
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hồ cá. Những con cá Koi mùa này cũng lười biếng bơi lội. 

Buổi sáng sớm chúng nằm im lìm một hàng như những chiếc 

tàu lặn. Buổi trưa ấm áp đôi chút, chúng mới trồi lên tìm 

thức ăn. Mùa đông băng giá chúng nằm im dưới đáy hồ, đôi 

khi trời tuyết và nhiệt độ xuống dưới 32 độ, nước đóng thành 

bang, chỉ cần đục vài lỗ nhỏ cho chúng thở là được. Sức 

những con cá dẻo dai thiệt, trong khi người Việt lớp thế hệ 

thứ nhất đã qua 40 năm, lạnh một chút là nhức xương, trời se 

se là ê mình. Nhìn xuống hồ nước là gai gai lạnh. 

        Mùa thu này đã là mùa thu 43 rồi. Những chiếc lá trên 

cành hết xanh rồi lại vàng, rồi qua xuân lại xanh trở lại, cứ 

như thế theo nhịp tuần hoàn. Mỗi một giây phút qua đi, trở 

thành quá khứ đều có nét đẹp riêng. Kỷ niệm nào cũng là 

hành trang quý giá trong tim óc mọi người. Mỗi một bài hát 

xưa cũng mang lại những ký ức đâu đó trong một thời xa lắc, 

một chiếc lá bay cũng gợi bao kỷ niệm thân thương. 

       Mỗi mùa thu- lúc nào mới có lá vàng- mọi người đều 

nôn nao thích thú, chụp hình, làm thơ, thế nhưng khi cái tay 

đã mỏi cái vai đã ê, quét lá vàng nhà mình, quét cả lá vàng 

hang xóm, tức cảnh sinh tình, không làm thơ được thì ngâm 

nga mấy câu thơ của thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu cũng 

thấy thi vị lắm 

Ngọn gió thu phong rụng lá vàng . 

Lá bay hàng xóm lá bay sang. 

Vàng bay mấy lá năm già nữa. 

Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng. 

Ngọn gió thu phong rụng lá hồng. 

Lá bay tường bắc lá sang đông. 

Vàng bay mấy lá năm hồ hết. 

Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng trông. 

         Đúng! hơn 43 năm vẫn thơ thẩn đứng đó mắt đăm đam 

trông về cố quốc.   Lá vàng bay là biết năm cũng sắp hết rồi. 

Lệ hay sương làm mờ ánh mắt! Nhớ quá thu ơi! 

                                                                 Thu Nga  
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Lê Hữu Minh Toán 
1- Trăng Thiếu Phụ 

 

Từ em đi trăng sầu kín lối 

Trôi lang thang hờ hững phiêu bồng 

Em đi rồi, tiếng cười ở lại 

Vọng âm nào ẩn giấu môi hôn 

 

Trăng thiếu phụ gợi đầy ý nhớ 

Trải mông lung ngồi ngắm mông lung 

Những đường trăng hư hao vụn vỡ 

Nhớ miên man nhớ nhớ âm thầm 

 

Đời bận rôn, có ta nhàn rỗi 

Ôm chiêm bao mê tỉnh giữa ngày 

Em choán hết hồn ta trăm mối 

Mỗi tiếng cười là mỗi cơn say 

 

Em thấy đó, trăng già sừng sững 

Ngoài song thưa gương lược rối bời 

Ta bất chợt lân la đối bóng 

Chút cuồng si và chút lả lơi 

 

Trăng huyền hoặc kiêu sa vi diệu 

Mấy sao thưa ngả ngớn chào mời 

Em đi rồi, đàn lơi cung điệu 

Nhớ và thương, thương nhớ một thời 

 

Trăng thiếu phụ và em thiếu phụ 

Dấu môi son thẩm thấu hương bay 

Cổng riêng tư đời thường bỏ ngõ 

Đợi em về hái mộng đêm nay 
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2-Tự Do 
 

      Ta mơ một dòng sông 

Êm đềm con nước chảy 

Hai bến đục và trong 

Vẫn là nguồn dịu ngọt 

     Ta múc dòng nước mát 

Uống từng ngụm no đầy 

Không thấy gì đói khát 

Hạnh phúc là chốn đây 

     Ta mơ một cánh rừng 

Tự tay ta hái quả 

Muôn đời rừng thủy chung 

Với suối nguồn hoa lá 

      Ta gom bầy thú hoang 

Nghe chim trời kể chuyện 

Trên đời này vẫn còn 

Người giết người tranh sống 

      Loài người nói với nhau 

Có bao giờ hiểu nghĩa 

Người chỉ biết chôn nhau 

Cho côn trùng rúc rỉa 

     Diễm phúc thay loài thú 

Chúng lại hiểu được nhau 

Sống hòa bình đoàn lũ 

Tự do theo nhu cầu 

     Ôi! Tự do! Tự do! 

Không là điều bí mật 

Sao người giấu Tự do 

Dìm nhau cho đến chết 

     Người ơi! Xin hãy nhớ 

Cho người là Tự do 

Đừng coi nhau nô lệ 

Xin đừng gieo oán thù... 

 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 341 
 

3- Bóng Nhớ 
 

Xin đừng bắt bóng 

Thả rong giữa ngày 

Ai đi trong nắng 

Bóng ngả trên tay 

 

Tôi thả nắng tắt 

Trên vai em nghiêng 

Ngày dài vuột mất 

Tình đau muộn phiền 

 

Em giờ đã đi 

Có còn quay lại 

Tình vẫn đôi khi 

Buồn ơi! Tê tái 

 

Soi gương giấu mặt 

Mờ mịt cõi đêm 

Bóng ai chìm khuất 

Tôi mỏi mắt tìm 

 

Em về trong mơ 

Chập chờn hư huyễn 

Tôi mãi đứng chờ 

Cuối trời tương vọng 

 

Hỏi tội tình chi 

Đọa đày bóng nhớ 

Thôi biết nói gì 

Tình ơi! Trăn trở... 
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4- Lục Bát Tứ Tuyệt 

 

Trăng Mệnh Phụ 
Em ơi! 

Trăng rớt nửa vời 

Từ trong khuê cát ngâm lời cổ thi 

Bóng đời mộng gãy xuân đi 

Khuôn trăng mệnh phụ tình ghi vệt sầu... 

 

Xao Xuyến Chưa Phai 
Thôi em cầu mộng nhún nhường 

Hương xưa còn đọng vết buồn trên da 

Cơn huyễn mộng phím tơ ngà 

Chưa phai xao xuyến chưa nhòa giọt châu 

 

Gặp Gỡ 
Chào em gặp gỡ tình cờ 

Ngả tư đèn đỏ đứng chờ đèn xanh 

Ơi em! Dáng ngọc trong tranh 

Ta chiêm bao đứng ngó em mỉm cười... 

 

Chiều Cần Thơ 
Lang thang trên bến Ninh Kiều 

Một mình với rượu với chiều nắng phai 

Đèn đêm vàng vọt trên tay 

Ơi! Ta lữ khách đêm này trọ đâu? 

 

Cõi Lặng 
Hóa ra 

Rượu cũng biết buồn 

Và thơ biết khóc ta còn biết điên 

Ngộ từ cõi lặng vô biên 

Ta cùng thơ rượu vào thiền cạn đêm... 
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5- Dòng Tương Tư 
 

Em vụt đến cổng thiên đường chợt sáng 

Thoảng mơ hồ như đốm nguyệt đầu non 

Tình mới lớn sao muôn trùng xa thẳm 

Em vụt dđi còn lại chấm than buồn! 

 

Ngày cúi xuống nghiêng theo tình nhỏ giọt 

Chưa bình minh đã nắng quái chiều tàn 

Từng vết xước thời gian viền mí mắt 

Trăng vội già ngọn nến chảy sau lưng 

 

Em về đâu biển đời cơn sóng dữ 

Gió giao mùa có lệch gót chân son 

Đường em đi có gập ghềnh trăn trở 

Em nghĩ gì khi nắng ngả hoàng hôn 

 

Đêm bật khóc dấu thiên đường chợt biến 

Mặt trời mòn hóa đá ngậm cơn đau 

Ta mãi đứng bên hiên đời vọng tưởng 

Dòng tương tư nỗi nhớ rung men sầu... 

 

6-Tự Trầm 
 

Ta, một đời bão nổi 

Từng đợt sóng chảy ngầm 

Một đời ta dong ruổi 

Lửa cuồng điên trong tâm 

 

Ta xoay quanh ngọn tháp 

Cõi trên cao ngất trời 

Có gì đâu chà đạp 

Tình cảm giữa con người 
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Lượng đất trời bao dung 

Ta no lòng chật hẹp 

Chút buồn cũng sượng trân 

Nhập nhằng yêu và ghét 

 

Chân trời không đủ sáng 

Để nhuộm sắc cầu vồng 

Bầu tời không đủ rộng 

Để hổn ta thênh thang 

 

Ta quay về cổ mộ 

Chôn giấu nỗi niềm riêng 

Tự trầm trong núi khổ 

Đâu hạnh phúc thiên đường 

 

Có chi mà phải nói 

Có chi mà phải buồn 

Nửa góc đời còn lại 

Thà như nhánh cỏ non 

 

Ơi! Một đời bão nổi 

Hạnh phúc ở trong tim 

Đời người rất ngắn ngủi 

Tội tình chi tự trầm... 

 

7-  Cuối Thu 
Em vẫn bên anh từng giấc mộng 

Trài dài nỗi nhớ đêm từng đêm 

Đầu ghếnh cuối bãi trăng khuất bóng 

Tàn thu gió lạnh rớt bên thềm 

 

Mỗi độ thu về gợi nhớ thêm 

Rừng thu ngày ấy nắng hanh vàng 

Bên nhau, em thở dài khe khẽ: 

Đời người tựa xác lá mong manh 

 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 345 
 

 

 

Từ ấy em buồn như tượng đá 

Thường hay ngồi ngắm lá vàng rơi 

Đôi mắt em nhìn anh rất lạ 

Một toáng xa xăm thoáng ngậm ngùi. 

 

Có gì ẩn giấu trong hơi thu 

Anh nghe buốt lạnh cõi sương mù, 

Đường mây gió chạy như săn đuỗi 

Ngờ đâu em vào cõi thiên thu. 

 

Tờ thư năm cũ anh còn giữ 

Lời cuối đôi dòng em gửi anh 

Bảo rằng nắng xé đi rất vội 

Và em, chiếc lá vội lìa cành. 

 

Từng thu tiếp nối lá vàng rơi 

Hồn em còn đậu ở bên trời 

Ba mươi năm qua như sương khói 

Quê người, anh mãi nhớ không nguôi... 

 

8- Đường về, người nhớ không 
 

Cuối cùng người đã đi 

Biết bao giờ quay lại 

Nước mắt có nghĩa gì 

Khi tim người hóa đá. 

 

Thác nguồn xuôi ra biển 

Nghìn năm trôi mãi trôi 

Tôi xuôi theo định mệnh 

Còn mất đã an bài. 

 

 

 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 346 
 

Chỉ trách tôi lầm lỡ 

Trót yêu người thủy chung 

Và hạnh phúc tan vỡ 

Là nỗi chết tận cùng 

 

Tôi đau từng sợi nhớ 

Người phương nào lãng quên 

Hai mươi năm hương lửa 

Còn không chút nghĩa tình? 

 

Ngày dài theo vệt nắng 

Người bỏ tôi một mình 

Đi về với chiếc bóng 

Có buồn cũng lặng thinh 

 

Soi gương tôi chợt hiểu 

Hương sắc đã phai tàn 

Từng vết nhăn héo úa 

Ôi! Vết roi thời gian! 

 

Người đuổi bắt ảo ảnh 

Bơi theo những bóng hồng 

Bỏ mình tôi cô quạnh 

Đường về, người nhớ không? 

 

9- Tiếc Giêng Hai 
 

Ta về 

thắp lại mùa trăng cũ 

Nghe những tàn phai chuyện đỗi dời 

Vườn xưa một thoáng sầu hoang phế 

Cồn mây trắng mộng tiếc giêng hai 
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Núi Sầu 
 

Tôi chở vạt buồn qua sông nhớ 

Ôm chùm lụa nắng ủ hương cau 

Từng trang ký ức chìm dâu bể 

Tôi lạc mất tôi giữa núi sầu 

 

Bể Dâu 
 

Trên đầu ngọn bút chưa tan chảy 

In nửa đời đau vượt bể dâu 

Đôi khi máu rỉ từ trang giấy 

Ta họa câu thơ bước ngẩn sầu 

 

Lạc Lõng ngày về 
 

Trang thơ vừa mở 
thôi 

đành khép 

Rượu nhấp chưa nồng đã vỡ cay 

Đêm dài vô tận quê ta đó 

Lạc lõng ngày về 

lạ 

chốn đây... 

 

Lê Hữu Minh Toán 
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Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định 
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SẦU ! 
 

Đất khách nam nhi vỏ chuôi gươm sét 

Tu bình rượu cạn ngước cổ kêu trời 

Ngoài kia lả tả rơi hoa tuyết 

Trong lòng lữ khách sùng sục sôi 

 

Chí cả mài gươm miệt mài cuối kiếp 

Gươm bén nằm yên trong vỏ chờ thời 

Muối xát đời đau ai người hay biết 

Tím mật, bầm gan, thời vận rã rời 

 

Thù ngoài, giặc trong, bọn trở cờ đón gió 

Hào kiệt cô thân ngán ngẩm thở dài 

Tháng ngày qua mau lời thề vẫn đó 

Liên Kết hợp quần, ơ hờ mấy ai?! 

 

Khàn cổ thét vang lời tịch mịch 

Nhân gian hút tắp mấy ai nghe 

Vỗ đùi, vỗ tay, thay đàn thay địch 

Máu động tâm, hoà nhịp chảy tràn trề 

 

Nam nhi hồ thỉ, ai đồng chí 

Cạn nốt cùng ta, cạn giọt sầu 

Sầu nước, sầu nhà, sầu người tri kỷ 

Sầu tấm thân tàn biết gởi về đâu! 

 

Huỳnh Công Ánh (10/8/2017) 
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Hát cho  

Trần Thị Nga,  

Mẹ Nấm và Những người bất khuất 
 

Hôm nay tôi hát bài ca 

Gởi về Trần Thị Nga và Mẹ Nấm 

Trước áp bức, bạo tàn, cùm gông, họng súng 

Vẫn dõng dạc đứng lên vì công chính phải kêu đòi 

 

Mẹ Nấm, Trần Thị Nga xứng đáng làm người 

Là con cháu Triệu, Trưng muôn đời kiêu hãnh 

Trước pháp đình của tà quyền, vô thần, phi nhân bản 

Tà áo bà ba ngạo nghễ dáng nhân quyền 

 

Bài ca này ước vọng như lời kinh 

Cầu vượt qua khổ hình, tâm an, thân vững 

Dáng bồ liễu dịu dàng mà anh dũng 

Mẹ Âu Cơ ơi, con mẹ giống Tiên Rồng  

 

Vì khát vọng Tự Do, Dân Chủ, Công Bình 

Đã đánh đổi chín, mười năm tù ngục 

Sử sách in thời kỳ bạo quyền ô nhục 

Và thời kỳ con dân Việt yêu nước hiên ngang 

 

Mẹ Việt Nam ơi, con mẹ bốn ngàn năm 

Lớp nằm xuống, lớp đứng lên bất khuất 

Mẹ đã dìu chúng con suốt chiều dài dựng, giữ nước 

Xin phù hộ chúng con xông pha đuổi giặc, giữ sơn hà 

 

HCA! 

30 tháng 7 năm 2017   
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         CÙ HÒA PHONG 
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Năm 1991 định cư tại Houston, Texas. 

USA.  

* Chủ trương Giai Phẩm Quang Trung và  

Web Site Quang Trung Bình Định Qui Nhơn (2000- 2006) 

* Hội viên Văn Bút  Nam Hoa Kỳ/ Thủ Quỹ 

* Thành Viên Tủ Sách Văn nghệ Sài Gòn Nghĩa Thư. 

* Trước 1975: bài và thơ có đăng trên các báo Sóng Thần, Chính 

Luận, Diều hâu… 

*Từ 1991 đến nay: Thơ, biên khảo và bài đăng thường xuyên trên 

hầu hết các tạp chí văn học và chuyên đề tại Hải ngoại 

* Cộng tác viên thường trực Tạp chí Trầm Hương Dallas, Tin Văn   

* Có bài thường xuyên trên các Web và Diễn Đàn  Tao Ngộ, Thơ 

Văn, Huyết Hoa, Đồng Tâm…    

* Tác phẩm: viết chung:Tuyển Tập Thơ Văn Hoa Vàng *Tuyển 

Tập Thơ Văn Nam Phong. * Tuyển Tập thơ ba mươi tác giả của 

Thi Đàn Hương Thời Gian. 

* Sáng tác phẩm: - Quê Hương Trong Tâm Thức (thơ-văn)  

 -Kinh Dịch, Y học và đời sống (Biên Khảo) 

 Đang in :  

-Những thú vui miền quê (Tập truyện) 

-Bóng giai nhân (Thơ truyện) 

-Các loài ma quỷ trên trái đất  
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Kiệt tác 

GUERNICA 

và Họa Sĩ Thiên Tài PABLO PICASSO 

của Thế Kỷ XX 

                       Cù Hòa Phong 
 

          Trước khi phân tích một số chi tiết trong kiệt tác 

Guernica xin được lược qua về tiểu sử  nhà Họa sĩ thiên tài 

Pablo Picasso. 

 Pablo Picasso sinh ngày 25 tháng 10 năm 1881 tại 

Malaga thuộc Spain(Tây Ban Nha).  

Ông là con của nhà nghệ sĩ  Jose Ruiz  và bà Maria Picasso, 

vì họ Ruiz thuộc giòng tộc nên khá phổ biến, vậy nên thay vì 

lấy họ cha , anh chàng RUIZ  trẻ tuổi ấy lấy họ mẹ 

“PICASSO” 

Pablo Picasso là một họa sĩ  nổi tiếng  nhất của thế kỷ thứ 20 

. Trong suốt cuộc đời phục vụ nghệ thuật của mình hơn 75 

năm ông đã tạo ra hàng nghìn tác phẩm không những phong 

phú về thể loại bao gồm có tranh, điêu khắc, ảnh và đồ gốm 

mà còn phong phú về chất liệu. Ông được coi là người tự tạo 

ra nền nghệ thuật hiện đại tranh “LẬP THỂ”. Ông có ảnh 

hưởng lớn với nền nghệ thuật thế giới hơn bất cứ một nghệ sĩ 

nào khác ở thế kỷ này. Nổi tiếng trước hết với vai trò tuyên 

phong với lối họa lập thể, Ông tiếp tục phát triển nghệ thuật  

của mình từng bước  và bền bĩ  so với sự phát triển như vũ 

bão của khoa học và công nghệ hiện đại  với văn hóa  ở thế 

kỷ 20 và 21 này. Mỗi một sự biến chuyển  nó luôn biểu lộ ra 
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một ý  tưởng mới mà  người ta thưởng ngoạn cho rằng  cuộc  

đời Pablo Picasso  gắn liền với nền nghệ thuật. 

 Thật vậy Pablo Picasso là một họa sĩ phi thường , lúc 

ông 14 tuổi  chỉ trong vòng một ngày ông đã hoàn thành kỳ 

thi sát hạch  kéo dài trong vòng một tháng ở viện hàn lâm 

nghệ thuật, từ đó ông đã theo học 5 năm ở Viện Hàn Lâm  

San Fermando thuộc Thủ Đô Madrid, và sau đó quay trở lại 

Barcelona vào năm 1900 và cũng chính ở nơi đây ông hay 

thường xuyên lui tới quán ruợu Els Quatre Gats , quán ruợu 

nổi tiếng nhất ở thành phố của giới văn nghệ sĩ và trí thức , 

người ta biết đến giai đoạn (màu lam) bắt đàu từ năm 1901 

đến năm 1904 bỡi những bức họa đặc trưng sắc màu xanh và 

thời gian đó ông thường thay đổi nơi cư trú, lúc thì ở Paris 

lúc thì Parcelona.  Trong khoản thời gian ở Paris ông thường 

đến Viện Bảo Tàng Louvre để nghiên cứu những kiệt tác tại 

đây còn ban đêm thì đến quán rượu gặp gỡ  bạn  bè trong 

giới Văn Nhệ Sĩ và đồng nghiệp. 

 Ông luôn luôn đổi hướng nhìn về màu sắc  theo tâm 

trạng một cách đột ngột,  những năm 1905 - 1906  ông trở 

nên say mê với các nghệ sĩ nhào lộn, với các anh hề  trong 

gánh xiếc của gia đình,  đi lưu diển trong các rạp  xiếc trên 

thế giới. Ông bắt đầu vẽ  với (màu xám và màu hồng nhạt ) 

làm phản chiếu các sắc màu  tạo sự nổi bật của bức họa, 

được coi đây như một giai đoạn (màu hồng) 

 Bức họa Les Demoiselles d'Avignon ông vẽ vào năm 

1907 được coi như  là bước ngoặt  về hội họa của thế kỷ thứ 

20, và cũng trong năm này ông gặp được  danh họa  Georges 

Braque một người cũng tiên phong dẫn đầu  phong trào vẽ 

lập thể . Hội Họa Lập Thể  được xem như con đẻ của  cả hai 

danh họa  PIcasso và Braque, hai nhà danh họa này thường 

xuyên liên lạc và gặp gỡ nhau  trong ba  năm liên tục 1911 

đến 1913. Và Picasso đã tạo ra kiểu trang phục mới lạ cho 

đoàn ba lê Serge Diaghilev vào năm 1917. Ông đã khai thác 

được nhiều đề tài  nghệ thuật và làm việc tích cực đem lại 

nhiều kết quả lớn trong năm 1920, Picasso thiết kế trang 

phục cho các nhà hát và vẽ những bức tranh thuộc thể loại 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 354 
 

lập thể, cổ điển và kỳ quái. Nói đến Picasso là một thiên tài 

mới đúng nghĩa,  vì từ năm 1929  đến năm 1931  Ông là 

người tiên phong trong thể loại điêu khắc  cùng với ông Julio 

Gonzalez bạn cũ của ông. Tiếp tục sự sáng tạo Picasso đã tạo 

ra được một số lượng khổng lồ  các bức họa đồ tạo hình.  

Cả thế giới đều tá hỏa với  nguồn tin  vào cuối tháng 4 năm 

1937 Nazi Luftwaffe sẽ ném bom xuống thành phố Guerneca  

thuộc Tây Ban Nha, Pablo Picasso rất phẩn nộ với tin tức đó 

nên ông đã tạo ra một tác phẩm vĩ đại  với chủ đề chống 

chiến tranh “GUERNICA” sẽ phân tích phần sau. 

 Trong suốt  thời đệ nhị thế chiến  Picasso sống ở 

Paris  và tại nơi đây ông đã dồn tất cả  tâm huyết của mình  

sang nghệ thuật đồ gốm. Sau chiến tranh đệ nhị ông lại say 

mê  theo đuổi những  thuật in thạch bản mới (1947- 1950) và 

cũng kể từ ấy mọi người thấy  khởi đầu nhửng cuộc triển lãm 

lớn  về các tác phẩm nghệ thuật của ông.  

Trong thời gian này ông vẽ liên tục những tác phẩm  lối mới 

khác biệt với các kiệt tác  cũ  của ông.  Trong thập niên 1960 

ông đã tạo ra được  một tác phẫm điêu khắc  cao 50 feets đặt 

ở trung tâm hành chánh  thành phố Chicago.  

 

Tác phẩm điêu khắc 50 foots đặt 

tại TP Chicago,  

 

 Năm 1970, Pablo Picasso  

đã tặng  tám trăm  tác phẩm của 

mình cho viện  bảo tàng cung 

điện  Berenguer de Aguilar ở 

Barcelona . 

 Họa sĩ thiên tài Pablo 

Picasso  mất ngày 8 tháng 4 năm 

1973  ở Mougins  nước Pháp 

Thượng thọ 91 tuổi. 
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KIỆT TÁC GUERNICA 

 

 
 

        Một trong những tranh sớm nhất của Picasso là bức 

Picado vẽ anh chàng kỵ sĩ  với con ngựa ốm yếu trong màn 

chuẩn bị cho người đấu bò chính (Matadon) ra sân (khoảng 

1889 - 1890) rồi đến thời kỳ hồng, thời kỳ lam (như nói trên) 

như tranh thiếu nử đứng bên quả bóng , bóng dáng con người 

xa xăm, cô đơn, nhưng thường nhất là nhửng tranh khác con 

ngựa của Picasso hay đi đôi với con bò mộng, hai con vật  

khác biệt nhau, một đàng mang vẻ hung dữ, khỏe mạnh, đầy 

bạo lực, một đàn thì mềm mại, chịu đựng, bị kềm chế ức 

hiếp. Như trong hình họa ông vẽ năm 1935  con bò 

mộngthắng thế , cái tính cách đối đáp nhau giữa cái mạnh và 

cái yếu, sự thô bạo và vẻ thụ động được thể hiện thật rõ ràng 

hình ảnh một anh chàng bò mộng to lớn đen sì mặt hung ác  

và chú ngựa run sợ , đau đớn  chở trên lưng một người 

Matador được nữ hóa, cái hình ảnh đó phải chăng là  tiền đề  

bức tranh  Guernica mà Picasso  đã vẽ hai năm sau. 

 GUERNICA bức tranh trên  đó là một bức tranh khổ 

lớn (3.51 m  x 7.82m) rõ ràng là tác giả có ý địnhlàm tranh 

tường theo kiểu bích họa. 

 Theo A Fernugier “ GUERNICA”  là một tác phẩm 

không hề được tính trước mà đó là một hình ảnh  gần như 

được nảy sinh tức thì từ phản ứng của người nghệ sĩ ở một 

trong những giai đoạn bi thảm và ác liệt nhất của cuộc nội 
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chiến TÂY BAN NHA. Tuy vậy chúng ta củng thấy rõ rằng 

GUIRNICA là một hình ảnh được kết tinh bằng một lượng 

chủ đề và mẫu hình xuất hiện từ vài năm trước trong tác 

phẩm của Picasso. Chủ đề bò mộng và ngựa chắc chắn là đã 

phải thấy trong tìm thức của ông  của một người Tây Ban 

Nha gắn với trường đấu bò. Ngày 26 tháng 4 năm 1937 máy 

bay đức ném bom  xuống Thành phố Guernica, ngày 29 

tháng 4 năm 1937 báo chí lên án sự tàn bạo ghê gớm của 

máy bay Đức đã sang bằng một trung tâm văn hóa  và truyền 

thống chính trị  lịch sử  của Guernica khiến cho sự tiêu hủy 

này có giá trị của một tượng trưng tinh thần.... các báo New 

York Times, The Times thời đó đăng tải như vậy. 

 Ngày 10 tháng 5 năm 1937 Pícasso bắt đầu vẽ những 

bức nghiên cứu  đầu tiên cho Guirnica, phác thảo tồng thể 

của bố cục để ngày 09 đến ngày 11 tháng năm 1937 chuyển 

qua tranh chính gồm 8 giai đoạn liên tục và dứt điểm  vào 

đầu tháng 6 năm 1937. 

 Con ngựa là một trong 8 nhân vật  trong kiệt tác 

Guernica; Con ngựa được đặt ở giữa tranh bị đâm bằng một 

lưỡi gươm đang hấp hối. Bên trái con bò mộng, đầu quay 

sang một bên , đuôi dựng ngược, một người đàn bà  ngửa 

mặt thét lên vì đau đớn và ẵm một đứa bé  đã chết trên tay. 

Bên phải bao quanh gương mặt  nhìn nghiêng của người đàn 

bà cầm đèn, một người đàn bà khác nhắc mình dậy khỏi mặt 

đất hướng về phía ánh sáng , một người đàn bà thứ ba  đưa 

tay lên trời và có vẻ như bị thiêu sống trước ngôi nhà bị 

cháy. Phía tiền cảnh một nhân vật, một pho tượng hơn là một 

con người với những mảnh vỡ  nằm rải rác trên mặt đất , anh 

ta siết chặc trong tay một thanh kiếm gãy, gần thanh kiếm là 

một đóa hoa; và nếu chúng ta không muốn sót một nhân vật 

số 9 một con chim hắc mỏ ra như thét lớn, trừ gương mặt của 

con bò mộng và em bé chết tất cả những gương mặt còn lại 

đều há hốc , lộ vẻ hãi hùng , giận dữ gần như bất động , mọi 

sự thay đổi đều vô ích.  

 Mặc dù trận ném bom ở Guernica  đã diễn ra ban 

ngày  sau khi lưỡng lự đôi chút  đã vẽ cảnh tượng thành ban 
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đêm hoàn toàn bằng sự tương phản của ánh sáng  và bóng 

tối, của màu trắng , màu xám và đen, rải rác một vài màu 

trung gian vàng nhạc hoặc phớt xanh. 

 Những hình thể thì phẳng không tạo khối , những 

diện tích đơn điệu ngoại trừ vài dấu hiệu thoáng qua vẻ đồ 

họa. 

 Qua kiệt tác Guernica và nhiều tác phẩm nổi tiếng 

khác  Pablo Picasso (1881- 1973) là nghệ sĩ thiên tài nhất 

của thế kỷ thứ 20  không ai nghi ngờ điều này mặc dù những 

tác phẩm  trong những năm cuối  của ông luôn là vấn đề 

tranh cãi. 

 Trong ba năm cuối đời Picasso đã vẽ khoảng 400 bức 

họa không kể các bức vẽ và bản in. Tuy một số bức họa chất 

kượng không cao bằng thời kỳ trước, nhưng nhiều bức họa 

xuất sắc  của ông lạ đến nỗi  người xem sững sờ, trong khi 

đó các bức vẽ (drawing) có một sự tự tin mà không có một 

nghệ sĩ nào hiện nay có thể đạt tới. 

 

Theo nhà nghiên cứu lịch 

sử nghệ thuật  Gert 

Schiff giai đoạn cuối 

cùng trong cuộc đời sáng 

tạo của Picasso là một 

tấm gương toàn mỹ về 

nghệ thuật. 

 Mười một năm 

sau khi Picasso mất viện 

bảo tàng Guggeneim (Hoa Kỳ) đã triển lãm một số tác phẩm  

cuối đời ông.Tất cả các bức họa trưng bày tại đây đều miêu 

tả con người thường tập trung vào đôi mắt  mở to trừng trừng 

, đã từng làm người xem sững sờ> Lần đầu tiên cách đây ba 

thế hệ trong các bức họa chuẩn bị  cho bức  Các Tiểu Thư  

Avignon đã đề cập tới. Phần lớn lịch sử nghệ thuật  các hình 

tượng vẽ Rem Bran , Mane, Dlasoroa, Ruso, Picasso hầu như 

không bao giờ dùng mẫu ; mỗi một hình tượng đều hiện ra ở 
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phần đầu , người và mỗi khuôn mặt  đều hướng về hiệu quả 

của quan niệm trường phái “ nguyên thủy” . 

Bức tranh GUERNICA của họa sĩ thiên tài Pablo Picasso 

hiện trưng bày tại Bảo Tàng Viện Tây Ban Nha và mỗi ngày 

có đội bảo vệ  canh gác nghiêm nhặt  bỡi những bức  tranh 

cổ hoặc có giá trị thường hay bị mất căp ,nên tổng số chi phí  

trong công tác bảo vệ bức tranh  GUERNICA  mỗi năm lên 

đến hàng trăm ngàn dollas. 

                                                                 Cù Hòa Phong. 

BÓNG GIAI NHÂN 

 

Nắng vàng toả khắp không gian, 

Xa in bóng dáng tựa nàng tiên sa. 

Qua cầu bước dặm đường xa, 

Nghiêng vành nón lá tóc đà buông lơi. 

Tiếng ve thôi thúc từng hồi, 

Hoà cùng phượng thắm bên trời lá xanh. 

Mơ màng sóng biếc lan nhanh, 

Chân cầu in bóng giai nhân trắng ngần. 

Tiếng kêu nhịp bước xa dần, 

 Bên lề con phố phong trần xa xưa. 

Gió ru  tiếng võng ban trưa, 

À ơi…! Câu hát như vừa thoáng nghe. 

Anh yêu tiếng mái chèo ghe, 

Đáp lời riêng tặng câu vè chim quyên.  

Quê em có rẫy, bưng biền,  

Có cả con nước qua miền Lại Giang. 

Lúa Chiêm, đồng ruộng bạc ngàn 

Hương in thắm đượm qua làn cỏ xinh. 

Anh chờ ước nguyện chúng mình, 

Quê hương sông nước bóng hình giai nhân. 

 

Cù Hoà Phong. 
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MÁ TÔI VỚI QUÊ HƯƠNG NGÀY CŨ 
  

                                                             Lê Thị Hoài Niệm 
       Trong giấc mơ tối qua, tôi lại thấy má tôi về, một ao ước 

mong chờ trong mấy năm liền, mà những chị em khác trong 

nhà, chưa bao giờ có duyên may hạnh ngộ.  

        Người má tôi hơi ốm, bà mặc chiếc áo màu lam. Má tôi 

đứng giữa những dãy nhà, có cái đã cất xong, cái đang lợp 

tranh dang dở, trên một khoảng đất rộng nhưng mờ mờ ẩn 

hiện như giữa vùng đồi núi cây cối xanh tươi.  Má tôi đứng 

giống như người “cai” đang coi thợ làm việc, nhưng tôi chỉ 

thấy một mình má tôi và bốn bề thật yên tĩnh, thinh lặng. Tôi 

mừng lắm, muốn chạy đếm ôm lấy má, nhưng như có một 

bức màn vô hình ngăn cản nên vẫn đứng xa Người, chỉ cất 

tiếng hỏi:  

    -Má có khoẻ không? Sao má cất nhà để làm gì? má tôi 

cười vui vẻ trả lời:  

     -Ừ, thì má cất nhà sẵn để mai mốt cô Năm, thiếm Hai, 

thiếm Thông đến có mà ở ... 

      -Nhưng mà Má..., tôi chưa kịp nói hết câu, má tôi đã cắt 

ngang: 

       -Má giúp gì được cho ai thì giúp con à, giờ má cũng 

rảnh mà..., thôi má đi nhen... 

Giật mình, giấc mơ tan biến, nhưng lời nói của má tôi như 

còn văng vẳng đâu đây. Má cất nhà! Mà cất nhà sẵn để 

những người bà con, hàng xóm, bạn bè của má tôi đến có 

chỗ để ở ? Tự nhiên tôi bật khóc, những giọt nước mắt nhớ 

thương má vô cùng. 

Má tôi mất lâu rồi, được chôn cất trên một ngọn đồi ở Suối 

Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa (Nha trang). Mặt quay nhìn về 

hướng biển, và chung quanh là trùng trùng cây cối, dốc đồi 

còn hoang vu chưa khai phá. Má tôi nằm yên nghỉ nơi đó 

mấy năm rồi, mỗi lần về thăm nhà, mộ má là nơi chúng tôi 

đến viếng đầu tiên, và vẫn cầu nguyện linh hồn má sớm được 
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siêu thoát về chốn vĩnh hằng. Nhưng nơi ấy, má vẫn còn lo 

cho nhiều người khác như những ngày Bà còn ở thế gian 

sao? Dòng hồi ức tôi bỗng chạy ngược về những ngày tháng 

cũ.. 

       Nhà Ngoại tôi có đến chín người con, vì dì Út tôi được 

gọi dì Mười. Khi chúng tôi góp mặt với đời thì không bao 

giờ thấy ông bà Ngoại nữa. Má tôi kể quãng đời niên thiếu 

của bà sao vô cùng khổ sở, dù ông Ngoại hồi sinh tiền cũng 

có làm chức hương xã gì đó. Ông bà tôi mất sớm, nhà cũng 

không có nhiều ruộng vườn, má tôi lại là chị lớn, nên phải 

bương chải kiếm ăn và phụ nuôi mấy người em. Những lá 

trầu xanh, trầu vàng đem nguồn vui đến cho người già mỗi 

chiều mỗi sáng, hay trong những dịp hỏi cưới, đình đám 

trong làng, mà mỗi lần đi về xa hơn mươi cây số đường quê 

cũng là nghề nuôi sống má và các dì trong tuổi ấu thơ, mãi 

đến khi các dì có gia đình riêng má tôi mới gặp được ba lớn 

tôi, đang làm chủ một tiệm buôn dưới phố. Và một thời gian 

sau thì ba lớn tôi mất, má tôi đã đi thêm bước dài với ba tôi, 

cũng đã mất vợ vì cơn bạo bệnh. Tôi có được hai người chị 

từ hai nguồn khác nhau. 

Khi tôi chập chững đi vào mẫu giáo là những năm vừa đình 

chiến ở miền Trung.  

         Trong chiến tranh chống Pháp, người dân quê chúng 

tôi, theo lời ba má tôi kể lại, là những người luôn luôn phải 

hứng chịu nhiều tai ương, thảm họa, dù là những người dân 

lương thiện chí thú làm ăn. Một khi có giặc Tây đi lùng, nhất 

là những tên “Tây mặt gạch” đóng quân ở núi Hiềm. Mỗi khi 

đi lùng, chúng thường bắt đàn bà hãm hiếp nếu gặp, đàn ông 

thì chúng giết không nương tay, người dân quê phải gồng 

gánh dắt díu nhau chạy vào tận hang cùng núi hiểm để trốn. 

Ngày đó khổ sở vô cùng tận, đi họp chợ phải họp ban đêm, 

lúc này má tôi đổi qua nghề bán vải, gánh vải kẽo kẹt trên 

vai với ngọn đèn dầu leo lét phải băng đồng đi trong đêm tối 

để đến chợ, tờ mờ sáng phải dọn cho nhanh để về nhà coi sóc 

con cái và chuẩn bị chạy giặc. 
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           Lần đó, trước ngày “đình chiến” không bao lâu, nghe 

tin giặc Tây ở dưới núi Hiềm sắp đi lùng, dân làng bèn rủ 

nhau chạy vào núi trốn, nhưng má tôi thân bụng mang dạ 

chửa sắp đến ngày sinh đứa em trai áp út, ba tôi sợ đường 

rừng má tôi không cách nào đi nổi, bèn chạy đại đến bến 

sông Ba, may ra sang được bên kia bờ giặc sẽ không đi lùng 

tới kịp. Nhưng bến sông ngày thường vắng vẻ bao nhiêu, thì 

lúc này, màn đêm đã buông xuống từ lâu, ấy vậy mà người 

với người đen nghẹt, tìm được một chiếc ghe con để sang 

sông thiếu điều muốn đánh nhau, nhưng cuối cùng cả nhà tôi 

cũng được ngồi trên ghe như ý, nhưng khi vừa đẩy ghe rời 

bến thì trời hỡi, ba tôi kể lại là chiếc ghe như sắp muốn chìm. 

Ba tôi và người cậu họ đã nhảy xuống ghe, hai người ra sức 

bơi để kéo chiếc ghe con trở lại bờ, tránh được những cái 

chết oan khiên vì có nhiều chuyến ghe bị chìm bởi đêm đen 

mà dòng sông nước chảy xiết. Khi đã vào bờ, ba má tôi bèn 

gồng gánh bồng bế lũ con và cùng một nhóm dân làng chạy 

ngược vào núi. Nhờ cậu họ tôi bỏ hai đứa cháu nhỏ, là hai 

đứa em gái sinh đôi của tôi, vào hai đầu thúng mà gánh, nên 

bọn trẻ tôi không bị thất lạc. Những người dân của thôn Lạc 

Chỉ gần dốc núi cũng che chở cho chúng tôi một thời gian 

ngắn chờ má tôi sinh nở, họ rất nghèo nhưng rất có tình 

người, lo lắng, giúp đỡ cho các gia đình chạy loạn trong khả 

năng cơm độn, mắm kho và bắp hột rang, đem giã nhuyễn và 

trộn thêm chút đường thành món ăn gọi là “lớ”. Nhưng khi 

nghe tin giặc Tây lên sát quá cũng phải bỏ nhà cửa chạy vô 

núi sâu mà trốn (có lần tôi đã về tìm được một người ơn của 

gia đình tôi, dì sống trong một hoàn cảnh vô cùng cơ cực 

dưới mái tranh xiêu, dù trước đó gia đình dì cũng “có công 

với cách mạng”, dì nói nhiều lần muốn ra nằm ngoài sân rồi 

uống thuốc độc cho chết, nhưng số phận nghiệt ngã cứ bắt 

phải sống lầm than, tôi giúp cho dì một số tiền, dì cầm tiền 

trên tay mà nước mắt chảy ròng, nói lần đầu trong đời cầm 

số tiền quá lớn.)  

          Đêm đó má tôi suýt bị cọp vồ vì treo cái võng nằm ru 

em nhỏ mới sanh cạnh bờ suối, gặp lúc con cọp mò ra uống 
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nước. Nhìn hai con mắt đỏ ngầu của nó, má tôi điếng hồn, 

cứng họng không la nổi tiếng nào, may nhờ có người bà con 

đi cùng nhìn thấy, họ bèn la lên và bao nhiêu thứ vật dụng có 

thể gây nên tiếng động là họ đánh ầm ĩ lên. Cọp bỏ chạy vô 

rừng sâu biệt dạng. Má tôi thoát nạn và luôn nhớ ơn những 

người cứu mạng. 

Người dân quê mừng vui khi nghe tin đã đình chiến 

(1954). họ chạy ra bờ sông Trong,  rồi chờ nhau để về nhà. 

Cũng lời ba tôi kể lại, trong lúc dân làng tụ lại thì "máy 

bay bà già" của Tây xẹt ngang thả một tràng bom, cô gái mới 

mười bảy tuổi con bác Ba Sâm trúng đạn chết ngay tại chỗ, 

ngày vui trở thành một ngày tang thương, không riêng gì nhà 

Bác Ba, mà mọi người phải cùng góp sức đóng hòm gỗ, rồi 

đi đào huyệt để chôn cô gái nội trong ngày, sợ “máy bay bà 

già Tây” trở lại thả bom lần nữa. 

          Đến vài ngày sau Ba Má tôi mới lần mò trở lại nhà, lúc 

ấy gọi là “hồi cư”. Vì nhà tôi rộng rãi, nên ba má tôi đã cho 

một gia đình người quen có gánh “hát bội” ở nhờ, họ cũng là 

những người đi tản cư, lánh giặc từ thôn ngoài. Nhưng không 

ai ngờ, “máy bay bà già Tây” bay trở lại làng quê tôi để ném 

bom lần cuối trước khi rút đi. Khi còi báo động có máy bay 

đến, mấy người nhà này ỷ lại không chịu chạy ra hầm trú ẩn 

ở xa theo lời gọi của ba tôi và gia đình tôi, họ chui trú ngay 

căn hầm dưới nhà, nơi, theo lời ba tôi nói là chỉ để trú đạn 

…mọt chê của lính Pháp từ đồn bắn lên. Nên khi nhà bị 

trúng bom cháy, cả vợ chồng và ba người con bị nhũn ra như 

những con bún vừa mới bắt ra khay còn nóng hổi. Người 

chồng bị nóng quá, chạy thoát ra khỏi hầm, chạy băng ra 

cổng và chạy chui vào cái ống mương nước (dân quê gọi là 

“lù”) bằng xi măng ở cạnh nhà để trốn, nhưng khi máy bay 

đi xa rồi, thì không thể nào chui ra được, vì thân thể đã đàn 

hồi trở lại dạng bình thường, mà ống mương nước thì quá 

nhỏ, đám dân làng phải hè nhau kéo ông ta ra nên cả người 

bị tróc da, may mà không bị thiêu sống như bà vú già nhà tôi 

chậm chân, vì tiếc dở bữa ăn.  
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Người bà đã cháy đen, nứt nẻ, cong lên như con heo quay già 

lửa, lời ba tôi kể lại, chứ đám con nít chẳng có đứa nào được 

phép về nhà để nhìn bà vú lần cuối. Và đó là bữa ăn cuối 

cùng của bà. Má tôi khóc quá trời đất, vừa thương người vú 

già thân tín bao nhiêu năm, đã bị chết một cách thảm thương, 

vừa tiếc của, vì tất cả tiền bạc (hằng mấy bao bố tiền “cụ 

Hồ”), tài sản gầy dựng cực khổ sau mấy lần bị máy bay của 

Pháp thả bom cháy rụi, cuối cùng cũng lại bay lả tả trong 

gió, bay tấp đến tận cánh đồng làng, mà người nhặt lại được 

không phải là ba má tôi. Nhưng nhờ bà con, làng xóm giúp 

đỡ, ba má tôi dựng lại được căn nhà, dù bằng vách đất sét và 

lợp tranh, nhưng rộng rãi, thoáng mát. Sập vải ở chợ Phú 

Nhiêu là nguồn sinh kế để má nuôi cả gia đình phụ với ba tôi 

coi ngó mấy mảnh ruộng ở Mỹ Thuận và của ông Nội tôi 

chia cho ở trong Đồng Cọ. Nhưng không bao lâu sau đó, 

trong thời gian tranh tối tranh sáng chưa có chính phủ rõ 

ràng, trong lúc có một số người theo Việt cộng đi tập kết ra 

Bắc, một số người ngoài Bắc lánh nạn Cộng sản đi vào Nam, 

thì ông Nội tôi đã bị bọn chúng bắt đi cùng nhiều người khác 

nữa, vì bị liệt vào thành phần “địa chủ, phú nông”. Đoàn 

người khốn khổ bị bắt này, đã bị máy bay của Tây thả bom 

chết tại Quảng Ngãi, trên đường đi ra Bắc để bọn Việt Minh 

đem ra “đấu tố” trong chiến dịch “cải cách ruộng đất” của 

chúng....  

        Vừa nuôi bầy con sáu đứa, vừa cưu mang cả một gia 

đình bạn đang trong tình trạng dưỡng thương. Má tôi luôn lo 

lắng cho người khác trong nhiều tháng liền sau đó. 

 Những tháng ngày có vẻ bình yên đến với người dân quê 

sau khi có chính phủ mới. 

          Bọn trẻ tôi lớn lên trong khung cảnh thanh bình của 

làng quê. Buổi sáng, má tôi gánh hàng lên chợ lúc mặt trời 

chưa mọc ở hướng đông, bà phải đi hết một cánh đồng, qua 

vài ngôi nhà cất cheo leo giữa đồng, mà nhà nào cũng trồng 

đầy cây cao, bóng rậm, khiến người yếu bóng vía nhìn vào 

những cành lá đong đưa với những hình thù quái gỡ, cứ 

tưởng đám ma trơi đang đánh đu trên cành cây nhát mình, 
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nên có bữa má tôi chạy trối chết, tới chợ rồi má vẫn không 

thở ra hơi. Chỉ nghe má tôi kể lại mà mấy lần theo má đi chợ 

khuya, nhất là mùa tết, có thêm mấy người phụ má gánh 

hàng lên chợ, chị em tôi cứ vừa chạy mà thót lạnh sống lưng, 

như có..ma đang chạy sau mình nên cứ chen chạy giữa.  

  Ba tôi coi sóc ruộng vườn và cái máy xay lúa, dù đã có chú 

Hai, người thợ chuyên môn đứng máy. Chúng tôi lại chuẩn 

bị cắp sách vào trường làng. Thời đó, làng quê tôi còn thưa 

thớt người, đi đâu cũng thấy vườn tược rộng thênh thang và 

ruộng lúa ngút ngàn, nên đi trên đường cứ thấy xa mút mắt, 

nhất là những cánh rừng hoang, nhiều khi có cọp về trốn để 

sanh nở, dù làng quê tôi không có gần núi, khiến dân làng 

phải tụ tập nhau đi đánh đuổi cọp.  

 Có năm được mùa, hương chức làng tôi mướn 

nguyên một gánh hát bội về làng, người ta cất một cái rạp 

thật to trên những mảnh đất ruộng đã gặt xong, rồi họ đi 

cùng làng khắp xóm gõ mõ đánh trống, kêu gọi bà con về 

xem hát. Những lúc đó, làng tôi vui  không tưởng, nhứt là 

đám con nít tụi tôi, được đi xem hát bội tự do, được nhìn Lữ 

Bố phóng ngựa như bay bằng cái …chổi lông gà trên sân 

khấu, để kịp giờ đến nhà Điêu Thuyền đẹp lộng lẫy đang bị 

Đổng Trác cha bụng bự đòi cưới làm vợ. Bọn con nít cứ thấy 

chỗ nào trống là len vào xem thả cửa, vỗ tay, la hét inh ỏi, 

không cần phải chờ gần mãn tuồng mới được vào coi cọp 

như mấy lần đoàn về hát lấy tiền.. Thỉnh thoảng mấy anh chị 

lớn trong làng, bạn của chị lớn tôi, cũng được Má tôi “bảo 

trợ” để tập tành làm những đêm văn nghệ có thi-ca-múa-hát 

cũng hay đáo để. Tôi vẫn nhớ chị Năm Kiểng, người có vóc 

dáng thanh tú nhất làng, đã đóng vai Kim Liên trong một vở 

kịch gì đó mà tôi không nhớ tên, và anh Hai Lành, chắc hồi 

đó anh đẹp trai lắm, đóng vai Đinh Lăng. Tuy còn nhỏ, 

nhưng không hiểu  sao tôi lại nhớ mấy câu chị Kim Liên  

than thở khi không tìm thấy anh Đinh Lăng : "Anh Đinh 

Lăng giờ đây đâu nhỉ? Anh của em yêu quí nhất đời. Anh đi 

mù mịt xa khơi, Chim trời tung cánh phương trời mãi bay…" 

trong khi một anh nữa tên Khánh, đóng vai Kỳ Lân, người có 
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quyền thế bắt chị về làm thiếp, mà anh đóng vai ác làm bọn 

trẻ chúng tôi rất ghét, đến nỗi gặp anh chỗ nào là chúng tôi la 

lên “ Kỳ lân thổi lửa cửa đình, cho xin nhúm lửa kẻo sình nồi 

cơm!” 

Ngôi trường làng Vinh Ba chỉ có một gian và một ông Thầy 

giáo già dạy dỗ, nên lớn bé gì cũng được sắp chung vào, tùy 

trình độ Thầy Tư cho bài khác nhau, vậy mà con bé tôi lại 

rượt kịp người anh lẫn chị lớn, để nghiễm nhiên vào trường 

tiểu học của xã Hòa Đồng, có chia năm phòng cho năm lớp  

học đàng hoàng. Trường học rất xa nhà, phải băng qua một 

cánh đồng rộng, một cái “gò mả” với những cây đa to đến ba 

người ôm cũng không xuể, rễ cây leo chằng chịt, và ở nơi đó, 

anh em tôi nhiều lần vừa khóc vừa chạy trối chết, vì nghĩ là 

có ma theo bắt mình. Nhưng về sau mới biết là bọn trẻ chăn 

bò “ghét” mấy đứa học trò được cắp sách đến trường, nên lấy 

vải trắng quấn quanh gốc cây nhát ma để phá chơi. Và cũng 

trên con đường này, anh em tôi cũng nhiều phen chạy thục 

mạng, vì mấy người “Chiêm thành” bán thuốc dạo,  họ đi 

thoăn thoắt, đi nhanh vô cùng, với bộ quần áo nhiều màu sặc 

sỡ, đeo dây nhợ chằng chịt, trên đầu lại đội cái rổ chẳng có 

cột cài gì hết, cứ hai tay đánh đàng xa tiến tới,  mà chúng tôi 

ngỡ là họ rượt theo bắt mình, nên nhiều lần về nhà khóc với 

ba má tôi, xin cho nghỉ học vì sợ quá. May thay, ba má tôi 

chẳng chìu con vì chuyện không đâu. Má tôi lại bắt bọn trẻ 

chúng tôi phải đến Chùa cúng bái mỗi ngày rằm hay mồng 

một. Ban đầu thì đi chùa của Thầy Bốn. Ngôi chùa ở xóm 

trên, nơi có con mương dẫn thủy nhập điền chảy qua làm hai 

lối rẽ gọi là “ga”. Nơi đó, “Thầy Bốn trụ trì” đã có vợ con 

hẳn hòi, đứa lớn nhất cỡ tuổi của anh tôi, Thầy ở chung với 

mẹ vợ và cô em vợ rất xinh, má tôi nói thế. Nhưng khi vợ 

Thầy mất bị bạo bịnh, thì mẹ vợ của Thầy lại…gả cô em vợ 

cho Thầy luôn, nên má tôi không còn đi chùa đó nữa, và 

cũng không còn cho chúng tôi đến để Thầy dạy kèm học chữ 

nữa.  

       Thế là đổi Chùa. Ngôi chùa xóm Mỹ Thuận rộng thênh 

thang, do Thầy Mười coi sóc, bọn trẻ tôi thích nhất là trước 
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chùa có cây thị thật lớn, tàn cây che mát cả sân chùa, trái thị 

lủng lẳng trên cây vàng hườm trông thật đẹp mắt lại thơm 

nức mũi, nên buổi trưa, bọn trẻ hay ngồi dưới gốc và “hú thị 

rớt bị bà già” mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, rồi cả bọn ù 

chạy đi lượm trái chín, nâng nui mơn trớn đem về cứ lâu lâu 

lấy ra vuốt ve rồi hít lấy hít để, rồi tưởng tượng đến chuyện 

nàng Tấm trong trái thị bước ra để …nấu cơm cho Hoàng Tử 

ăn, như trong chuyện Tấm Cám được má tôi vẫn kể cho 

nghe.  

        Dù má tôi không biết nhiều về chữ Việt, nhưng không 

biết từ đâu, bà lại thuộc rất nhiều chuyện dân gian như Thoại 

Khanh Châu Tuấn, Trần Minh khố chuối, Chàng Nhái kiễng 

tiên, Con chó đá, Tấm Cám, Thạch Sanh-Lý Thông, Ngưu 

lang Chức Nữ, Lưu Bình Dương Lễ, Phạm Công Cúc Hoa 

v…vv….mà mỗi buổi trưa, khi chúng tôi ngồi nhổ tóc ngứa 

cho ông bà, thì bà kể chuyện. Lớn lên một chút, khi đã biết 

đọc, thì ngược lại, tôi là đứa con phải đọc cho ba má tôi nghe 

những chuyện đăng trên nhựt trình thời bấy giờ như chuyện 

Tam quốc Chí, Phong thần, Thủy Hử, Tây du ký hay chuyện 

trinh thám như Bàn Tay máu, Con tàu ma, ….., chuyện cổ 

tích Ba-Tư như Hoàng tử Alibaba và công chúa Bạch Mai, 

Cây đèn thần,…, chuyện dã sử như Lửa cháy thành Phiên 

Ngung, Loạn đảng Đại La thành v..v.. do anh tôi, có khi 

chính tôi, phải “chòi” xe đạp ra tận Phú Thứ để mua lấy. 

Thời gian tuổi nhỏ sao mà yên bình quá! 

        Từ lúc đến chùa này, má tôi thành “Mạnh thường 

quân”- từ ngữ bây giờ họ thường dùng để chỉ những người 

bỏ tiền của giúp đỡ một việc làm có ích nào đó, chứ hồi đó 

má tôi chỉ thường đem gạo, nếp hay nhang đèn đến chùa để 

cúng. Khi có lễ lạc gì thì bà đem bánh cớm nếp, bánh in, 

bánh ú,  bánh tro hay bánh ít lá gai do chính bà chỉ cho mấy 

chị tôi làm,  để nhà Chùa phát cho con nít trong làng. Bởi đó, 

mỗi mùa Trung thu đến, dưới ánh trăng ngà, ngoài việc được 

xem những màn “múa lục cúng” do các chị lớn múa với 

những cây đèn cầy lồng trong hoa sen đẹp ơi là đẹp, nhà 

chùa còn tập trung con nít lại, xếp thành nhiều hàng dọc để 
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nhận quà bánh, thường là bánh ít lá gai, bánh in đậu xanh, 

v..vv.. thì con bé lanh chanh tôi, vừa nhận xong ở hàng này, 

đã chui vào hàng khác đứng tiếp, mà mấy chị lớn chẳng có 

…la rầy như mấy đứa bé kia. Có sự “thiên vị”? 

         Căn nhà lợp tranh nhưng rất rộng rãi của gia đình tôi 

lúc ấy, nằm ở một vị trí rất thuận tiện ở làng Phú Diễn, trên 

một mẫu đất rộng, phía trước mặt là con hương lộ, phía Bắc 

là con mương dẫn thủy nhập điền, nơi bọn trẻ chúng tôi vẫn 

nhào xuống bơi lội mùa nước nổi, đứa nào chưa biết bơi thì 

ôm nguyên một khúc cây chuối cho nổi trên mặt nước, chứ 

không dại nghe lời xúi bậy cho chuồn chuồn cắn rún sẽ biết 

bơi, nơi có cây cầu lớn bắt ngang qua, để tối tối vào những 

đêm trăng sáng, trai thanh gái lịch tập trung lại, ngồi trên 

thành cầu chuyện vãn, hát ca. Bên hông nhà là con mương 

nhỏ, chi nhánh từ 5 “cái lù” chảy qua, với dòng nước quanh 

năm suốt tháng đó, Ba tôi đã đào hai cái ao cá thật to trong 

vườn nhà, cá lội vào không biết cơ man nào là cá, nơi chúng 

tôi vẫn làm …ngư ông thả cần câu mà không cần chờ đợi, cá 

vẫn cắn câu ào ào, nơi mà Ba tôi trồng rất nhiều cây ăn trái, 

nào mận, nào mít, nào ổi, những trái ổi no tròn, chín mọng, 

mà có đêm, mấy tên con trai phá phách trong làng, muốn 

trèo mương vào hái trộm ổi, bị mấy chị em chúng tôi rình 

liệng đá ra, khiến chúng bỏ chạy nên lọt ũm xuống mương 

ướt như chuột lột. Nơi mà có lần người sĩ quan chỉ  huy đơn 

vị Lính Địa phương quân qua làng, nhìn những trái ổi no 

tròn, trắng mọng, rồi nhìn con mương Ba tôi đào dẫn nước 

chạy quanh trong vườn, đã hỏi con bé lúc đó vừa bước chân 

vào bậc trung học có biết “dòng sông Thanh Thủy” không? 

Người Lính đó về sau vẫn lui tới nhà tôi ở thành phố…  

           Có nhiều đêm sân nhà tôi là chỗ tập trung con nít và 

bà con lớn bé, trai tráng trong làng, thường thì ba tôi thắp 

ngọn đèn “măng xông”, sáng cả một khoảng sân rộng, và 

trên nền sân xi măng, má tôi trải chiếu cho bọn con nít nằm 

nghe những người lớn  kể chuyện đời xưa, nhưng hấp dẫn 

nhất vẫn là những chuyện ma, chuyện  ma kéo gỗ  qua làng, 

chuyện ngựa rung lục lạc nửa đêm với hằng ngàn quân di 
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chuyển, chuyện ma da kéo chân người thay thế khi lội qua 

suối và cả chuyện ma cà rồng hút máu người…., dù sợ, 

nhưng không hiểu sao mấy đứa con nít vẫn cứ thích nghe kể, 

đến nỗi khi nghe xong không dám về nhà.  

 Những người Lính dân vệ, sau gọi là Nghĩa quân, cũng chọn 

nhà tôi làm “bản doanh” vì có sự lo lắng của má tôi. Bà 

thường “tiếp tế” cho họ nay cái áo, mai vài ký gạo đem về 

nhà phụ giúp gia đình vì lương lính quá ít ỏi, nhiều lúc với 

đàn vịt cả ngàn con, được cậu họ tôi chăn ngoài ruộng, cũng 

được chiếu cố thường xuyên, Nhiều lần những người Lính 

địa phương quân về làng công tác, cây đờn ghi-ta và cái sân 

rộng của nhà tôi cũng là nơi thu hút bọn con nít, ngay cả 

những anh chị lớn gần có gia đình, họ đến để nghe những 

người Lính hát và tập cho họ những bài ca như Tình lúa 

duyên trăng, Trăng rụng xuống cầu, Chuyến đò vĩ tuyến, 

Trăng thanh bình, Tình tự tin v..v. và những bài hát có những 

lời hát đơn sơ mộc mạc nhưng gói ghém tình cảm của người 

dân quê mà đến mãi bây giờ tôi vẫn còn nhớ vì đã từng hát 

thuộc lòng:  “Chiều hôm  nay có bàn tay lại nắm bàn tay, 

hứa cùng nhau chung sức vai gầy, bên luống cày chàng ca 

em cấy…”( tôi không nhớ tựa đề và của nhạc sĩ nào) hay 

“…quê em có sông Hồng thì quê anh cũng có dòng sông An 

phú đông, ôi An phú đông! Có những dòng sông mênh mông 

yêu nhau như chuyện vợ chồng..”,   hoặc “Anh đi về đâu mà 

chiều vàng vương trên mái tóc, anh đi về đâu mà nụ cười vẫn 

thắm trên môi …” Ngay cả lính trung đoàn 47 khi về làng, 

nhà tôi cũng thành một phần trạm tiếp liên của họ, lúc nào 

cũng “Bắc bình, anh dũng, đống đa, tư tưởng, lê lai, non 

nước, …” những mật mã truyền tin kêu vang trong máy 

PRC10, thời gian chúng tôi chưa đủ lớn để biết sợ khi “Mặt 

trận giải phóng miền Nam” đã xuất hiện ở làng trong. 

         Một buổi sáng má tôi đi chợ sớm đã phải hốt hoảng trở 

về và cấm mọi đứa nhỏ không được đến trường tiểu học vì 

có “lính giải phóng” đi bắt người, nghe nói họ xuất hiện 

trong chợ, trong trường. Những người đi chợ sau ngang qua 

con lộ chính nhà tôi nghe tin dữ đều ngưng lại, má tôi lại 
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phải trả lời những thắc mắc của họ. “Lính giải phóng” chỉ là 

những “thằng Chín”, “con Mận”, “chú Năm An”, “chị Bảy”, 

họ cũng là những …người làng, nhưng vì “bất mãn chế 

độ”(?), hay có cha mẹ, anh em bị bắt vì ngày trước đi 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG TÂY rồi theo Việt minh. Ngay cả 

ba tôi cũng từng là “tù nhân” của chế độ mới sau khi có Thủ 

tướng NĐD. Lúc đó má tôi vừa lo buôn bán, vừa nuôi em 

nhỏ, lại lo lắng cơm nước cho ba tôi ở trong tù, vì nhiều khi 

nhà tù xã đông quá, nên người nhà phải “tiếp tế” thức ăn, và 

thuốc men để chữa trị khi bệnh hoạn. Và tôi, đứa con 

nít thường được má giao công tác “chòi” xe đạp ( chưa đủ 

lớn để ngồi lên yên xe, nên phải luồn chân qua đòn ngang mà 

đạp) đem cơm vào nhà tù cho ba. Nhưng một thời gian sau 

ba tôi được thả ra, vì không có tham gia với Việt minh Cộng 

sản. Ba tôi  nói không theo VM, vì ông biết bọn CS không ưa 

gì những người có chữ nghĩa và thuộc thành phần địa chủ - 

phú nông. Trong khi những người khác có liên hệ với những 

người đi tập kết, lại bị những người của chính phủ mới có 

danh hiệu “cần lao nhân vị” gì đó lùng sục bắt bớ nên tạo 

thêm lằn ranh quốc cộng ở miền quê, từ đó(?). 

         Ba tôi và đám con trai rời khỏi làng quê vào thành phố 

rất sớm, sau khi bị “quân giải phóng” bắt vào rừng vì tội 

“nuôi dưỡng lính quốc gia”, và được thả  sau một tháng "học 

tập tốt” . Dù biết rằng ba tôi đi, má tôi phải vất vả nhiều lắm, 

nhưng bà không cam lòng để ba tôi chịu khổ có khi chết oan 

uổng vì đám giặc nằm vùng, lên núi. Ba tôi đi là làng tôi mất 

đi một người đắc lực giúp làng, từ việc nhỏ đến việc lớn, 

 nhất là mỗi lúc có đám ma chay, thì má tôi lo vải, ba tôi cắt 

may áo tang, phụ lo tẩm liệm cho người chết. Có lần bảy 

người Lính cùng hy sinh trong một trận đánh lớn, họ đem 

xác về làng, và ba má tôi cùng dân làng đã lo tẩm liệm thật 

chu đáo để những người Lính có trách nhiệm đưa những 

quan tài trở về nguyên quán, một an ủi cho gia đình có con 

hy sinh ngoài trận mạc (ở làng quê lúc đó làm gì có Ban 

Chung sự). 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 371 
 

         Những đêm đen hãi hùng mà bọn trẻ nhỏ chúng tôi 

phải chứng kiến, khi mà những người mệnh danh “Mặt trận 

giải phóng miền Nam” xuất hiện. Hằng đêm, khi họ về làng, 

kéo theo những tiếng chó sủa vang rân, tiếng mõ, phèng la 

đánh inh trời, rồi tiếng loa rợn người trong đêm vắng “đồng 

bào thức dậy, mở cửa, thắp đèn lên”. Có những đêm họ đi 

lùng bắt những người mà họ cho là “có tội với nhân dân”, và 

đem đi xử bắn với một “bản cáo trạng” thật dài. Lần đó, cả 

nhà chúng tôi gần như chết điếng hết, khi họ đem “phạm 

nhân” đến “xử tử” ngay cây cầu trước nhà tôi, cây cầu đúc 

mà một thời gian trước đó, là chỗ hội họp của nhiều người từ 

già đến trẻ, chỗ có tiếng cười đùa vui, có tiếng đờn, giọng 

hát, và nay trở thành “pháp trường” cho họ xử tử người dân..  

          Đó là ông Năm thợ rèn, người dân làng độc nhất theo 

đạo Thiên chúa, nên mỗi chúa nhật ông phải đạp xe xuống 

nhà thờ lớn dưới thành phố đi lễ. Thế là họ ghép tội ông đi 

làm Việt gian báo cáo tình hình cho “địch”. Chẳng may đêm 

đó ông chưa kịp "đi ngủ", (thường khi đêm xuống, những 

người đàn ông, trai trẻ bất kể trai hay gái trong làng 

phải đi đến nơi nào có lính đóng quân, có an ninh mà ngủ 

nhờ nhà dân ở đó, ngay cả con bé như tôi, nhiều khi cũng 

phải đạp xe ra nhà Dì Bảy tôi ở Mỹ Lệ để ngủ nhờ) thì bị bắt 

và bị đem “xử tử”.  Khi họ đọc xong bản cáo trạng thật dài, 

mà chúng tôi ở trong nhà nghe tiếng được tiếng mất, là một 

tràng tiếng súng nổ lạnh người, tiếng hét ông Năm chỉ 

thoáng nghe rồi im bặt. Thời gian ngắn sau đó họ đến gõ cửa 

nhà tôi, và má tôi là người đi mở cửa, má tôi luôn “đứng mũi 

chịu sào” che chở đám con như con gà mẹ sẵn sàng giương 

đôi cánh để che cho lũ gà con trước cơn giông dữ, vì chị em 

chúng tôi sợ quá rúc lại với nhau. Khi không tìm thấy người 

họ muốn bắt là ba tôi, họ thẳng thắn đòi tiền “ủng hộ”, một 

hình thức đóng thuế thân cho ba tôi. Và sáng hôm sau, những 

người dân đi chợ ngang qua cầu, đã hãi hùng khi nhìn thấy 

một xác người đã bị mất nhiều phần thân thể (bị chó ăn) cạnh 

vũng máu thẫm khô.  
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         Và thời gian trước đó không lâu, nhờ ba tôi “say rượu” 

nên cả nhà tôi thoát chết. Chẳng qua là ngày giỗ của ông tôi, 

nên ba má tôi đã mời bà con trong xóm, đơn vị lính và có 

nhiều vị chức sắc trong làng đến ăn giỗ. Đêm đến họ muốn ở 

lại chơi, nhưng má tôi từ chối, vì toán lính nghĩa quân đã đưa 

lính đi “kích” từ chập tối, và vì ba tôi đã uống rượu nhiều 

nên say quá không thể tiếp khách được nữa, thế là nhóm 

người kéo qua nhà cậu Bảy bên cạnh. Đêm tối trời, trong 

không gian thinh lặng của khoảng thời gian ngắn sau đó, một 

tiếng nổ thật lớn, kèm theo những tiếng súng và tiếng la khóc 

đến rợn người. Thì ra bọn du kích nằm vùng đã theo dõi và 

biết các chức sắc làng đang ở trong nhà cậu, nên quăng lựu 

đạn và nổ súng để giết những người trong căn nhà đó. Những 

người khách chạy thoát được ra phía sau vườn, nhưng em Cu 

D, con cậu Bảy đã chết một cách tức tưởi, oan khiên. Sự 

sống và cái chết đến liền trong tích tắc, mà người chết chưa 

kịp biết vì sao mình phải chết.  Có những đêm hai bên đánh 

nhau ở làng trong, nhà tôi cũng bị dính vào trong cuộc, khi 

mà quân trang, quân cụ của các anh lính nghĩa quân luôn có 

trong nhà. Má tôi đã phải cùng mấy chị em tôi dấu vào lẫm 

lúa cho thật nhanh. Lúc những người lính nghĩa quân thất thế 

chạy về qua nhà, ghé vào giếng lấy nước uống, vì hấp tấp 

nên bỏ rơi vãi vài vật dụng trong sân nhà tôi, và chính con bé 

tôi, vì mùa hè nghỉ học về nhà, đã phải “cầm đèn bão” đi 

trước, đàng sau là họng súng dí vào gáy với con người mặc 

bộ bà ba đen, đằng đằng sát khí, bắt tôi dẫn ra vườn để  tìm 

kiếm những người NQ vừa bị thương chắc đang lẩn trốn đâu 

đây. Lúc đó hồn vía tôi lên chín từng mây, sau lưng là họng 

súng lạnh băng, đằng trước là khu vườn cây lá sum suê, bóng 

tối dày đặc, không biết có người Lính nào lỡ núp trong đó, bị 

phát hiện rồi họ bắn nhau, chắc tôi là người phải hứng trọn 

những băng đạn nghiệt ngã. Tội nghiệp má tôi khóc lóc, năn 

nỉ họ để má tôi đi thế. Nhìn bà thiếu điều quì lạy van xin họ 

tha cho tôi, tôi muốn nhào tới ôm lấy bà, ôm thật chặt má tôi, 

rồi ra sao thì ra, nhưng họ cứ dí súng vào lưng tôi bắt dẫn đi, 

may quá họ không tìm ra người Lính nào núp lại. Thoát nạn. 
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Có những đêm sau đó, họ vào nhà tôi và xé nát hết những 

hình ảnh phong cảnh hay tài tử mà tôi đem về trang trí trong 

phòng khách, vì họ cho đó là ..hình ảnh đồi truỵ của bọn tư 

sản, để cho tôi ngồi trốn dưới hầm trú ẩn mà tiếc hùi hụi.  

        Lũy tre làng, con đường quê, bờ ruộng, con mương, con 

bò hay gánh lúa là những hình ảnh gắn chặt với đời sống 

người dân quê, nhưng cũng là chỗ tựa của những người 

mệnh danh “mặt trận giải phóng”. Họ cứ ẩn nấp làng này, 

hay đào hầm dưới đất, hễ có lính đi tuần thì họ chui xuống 

trốn, lính qua làng khác thì họ trồi lên, ban đêm đi phá rối. 

Ngay vách tường nhà cô Ba Vân, người có căn lầu hai từng 

mới cất, vách dựng màu xanh đẹp mắt, thế mà ban đêm mấy 

ông "mặt trận" nhào ra viết nguyệch ngoạc: “Mỹ thua Mỹ rút 

về Mỹ, anh  em binh sĩ thua rút về đâu?”( những năm đầu 

thập niên 60, ở làng quê đâu có ai biết ông Mỹ mặt dài hay 

ngắn, mắt xanh hay đỏ). Họ có “học tập chính trị”, có chính 

sách đi tuyên truyền rõ ràng, trong khi vài chú Lính quốc gia 

thì cứ khơi khơi trước mặt bọn con nít viết lên bậy bạ: “Đi về 

chơi đ. khỏi trả tiền..” làm sao mà thu phục được hết lòng 

dân, nhất là những người có dây mơ rễ má với cộng sản? 

          Và cuối cùng tôi phải xa hẳn ngôi nhà thân yêu lên ở 

luôn thành phố, cũng để tránh luôn cái cảnh trước đó, cứ 

chiều chiều, lúc toán Lính vừa đi kích đâu đó, là mấy chị 

“giao liên” lẫn “nằm vùng” xuất hiện, đi khắp xóm lùa mấy 

đứa con nít tụi tui lại, rồi dạy mấy bài hát “cách mạng” nào 

là: “chiến thắng vừa qua C3 ta đánh một đại đội địch tan xác 

tan hồn…” những lời hát nghe đầy ắp căm thù, giết chóc, 

chứ không giống những bài hát “Tía em Má em..” được Thầy 

dạy trong trường học hằng ngày, hay những bài tình quê 

hương như mấy anh Lính dạy. Nhưng khi nghe có ai đó la 

lên: có Lính tới! thế là mấy người đó phóng như sóc, trốn 

biệt dạng, để những đứa nhỏ chúng tôi ngơ ngác vừa chạy về 

nhà, vừa khóc. Những ngày ba tôi xa nhà và mấy đứa con 

vào bậc trung học ở tỉnh, là những ngày má tôi và hai đứa em 

gái nhỏ phải sống trong kinh hoàng hằng đêm, dù có hay 

không còn ấp chiến lược, ấp tân sinh. Cứ tối trời, phía “bên 
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kia” về tụ họp dân làng bắt phải đi đào đường, lập giao thông 

hào là má tôi phải đi. Sáng ngày lính quốc gia lên kêu dân đi 

…lấp lại đường rồi mới ra ruộng hay chợ búa, thì má tôi 

cũng vác cuốc đi lấp, có khi thì em gái tôi thay cho bà. Má 

tôi là người đàn bà thật can đảm, tình thương dành cho 

chồng con quá bao la, mênh mông như trời biển, nên cứ 

gồng mình  sống bám làng vì ruộng vườn còn đó, thóc lúa 

cần có để nuôi sống chồng con trong những ngày lánh nạn 

CS mà chưa có việc làm, chưa tự túc được cái ăn. Gánh hàng 

má không còn lo nổi, vì bị “sưu cao thuế nặng” từ những 

người mệnh danh “giải phóng”, dù …con nợ của má tôi còn 

quá nhiều, nhưng cũng đành buông bỏ. 

         Rồi vẫn theo lời má tôi kể lại, thêm một buổi tối hãi 

hùng kinh khiếp, khi đám người mệnh danh “giải phóng” đó 

lập nên “toà án nhân dân” để xử bắn đến ba người một lúc. 

Họ kết tội những người dân làng tôi đã "ngoắc” máy bay đến 

bắn phá sào huyệt của họ. Vì thông thường thì họ ở chen lẫn 

với dân, dùng nhà những người có thân nhân đi tập kết hoặc 

lên núi làm bản doanh, và cũng chính những người này, ban 

ngày là nông dân bình thường, làm ruộng làm rẫy, buổi tối 

thành những “du kích” đi đặt mìn, chỉ huy dân phá đường 

đắp mô, và cũng chính họ, đã đào những hầm trú ẩn, để dấu 

những cán bộ nòng cốt của “Mặt trận giải phóng miền Nam”, 

mà nếu Lính Quốc gia có đi hành quân lùng sục, hạ sát một 

vài người, thì chúng la làng lên là giết dân lành, mà thực 

chất, là những người có “dây mơ rễ má” với bọn giặc cộng 

như anh Bốn A, anh Bảy K, cậu Chín M….. 

         Má tôi kể đêm đó thật tối trời, họ bắt loa kêu gọi tất cả 

dân làng phải tập trung ở giữa một đám ruộng thật to của ông 

Chánh trước đồng trống, và ở đó có sẵn một mớ đèn dầu leo 

lét, vài cây đuốc ánh sáng lập lòe trông thật ma quái, trên 

một “khán đài” có 3 cây cột, họ cột 3 người dân làng là ông 

Bảy T, anh Ba H, cậu Mười Ph. , là những người “có tội với 

nhân dân”! Một bản cáo trạng dài đọc hoài không thấy hết, 

với nhiều từ ngữ lạ hoắc má tôi không tài nào hiểu và nhớ, 

chỉ biết họ qui tội 3 người này đã dám “ngoắc” máy bay địch 
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đến bắn phá, tiêu diệt “cơ sở cách mạng” của họ. Và sau đó 

là những tiếng cắc bùm chỉa vào đầu từng người một, từng 

cái đầu ngoẹo xuống với tiếng la hét đớn đau ngắn ngủn ớn 

lạnh giữa đêm trường, dù chung quanh người là người, 

nhưng má tôi nói giống như cảnh âm hồn địa phủ với một lũ 

quỉ âm binh đầu trâu mặt ngựa đang vờn tới vờn lui phun ra 

mùi tử khí làm lạnh dọc sống lưng, tứ chi người bị tê liệt. Họ 

“xử tử” người mà chẳng cần bịt mắt, người xem cũng chẳng 

dám hé môi, có hãi hùng kinh khiếp thì cũng ráng mà bụm 

miệng lại và khóc thầm, má tôi cũng trong số những người 

đó.Cuối cùng thì má và hai em gái tôi cũng đã bỏ làng trốn đi 

trong đêm tối, khi mà ở làng ngoài có tổ chức một đêm văn 

nghệ với đám “văn công “ của “Bộ đội”. Má tôi lấy cớ đi 

xem văn nghệ và trốn luôn vào thành phố ở, bỏ lại ruộng 

vườn, nhà cửa, thóc lúa và cái máy xay gạo nằm chơ vơ 

không ai coi sóc. Một lần “lánh nạn Cộng sản” cũng quá khó 

khăn không thua gì những người miền Bắc di cư năm 54(?).  

          Có vài lần Má tôi về lại làng ban ngày để lấy lúa, đã 

nghe thêm nhiều chuyện hãi hùng về chiến tranh, chết chóc. 

Má tôi kể là có một “Đơn vị lính Đại Hàn”, họ “đóng đồn” ở 

giữa đồng trống, chung quanh họ rào kẽm gai đến mấy vòng, 

hễ có ai lảng vảng đến là họ bắn chết không kêu than. Những 

ngày tháng đầu vô cùng yên ắng, người dân nào còn ruộng 

lúa chung quanh thì ban ngày có thể ra đồng làm việc, buổi 

tối thì họ “thiết quân luật”. Vậy mà một trận “tấn công đồn” 

lại xảy ra. Không biết có bao nhiêu quân của “Mặt trận giải 

phóng” xuất hiện, họ lần mò trong đêm tối “cắt” những vòng 

dây thép để xâm nhập vào đồn, dù những người Lính Đại 

hàn canh gác rất nghiêm nhặt. Một trận đánh xáp lá cà ngay 

trong đồn diễn ra, những người dân trong làng chỉ nghe tiếng 

súng nổ đã inh tai nhức óc, thót cả tim. Và qua một đêm đen 

hãi hùng, sáng ngày hôm sau, những người Lính “đồng 

minh” đi lùng sục, bắt bớ và…giết người nào mà họ cho là 

có “liên hệ” với những bọn mặt trận tấn công đồn. Những sự 

chết chóc cứ bủa vây những người dân hiền lành, như oan 
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khiên mắc nợ từ tiền kiếp, đến giờ phải trả. Thật tội cho 

những người dân bị “một cổ hai tròng.”... 

          Gần mười năm sau đó, một lần nữa, ba má tôi không 

còn nước mắt để khóc khi thằng con trai Lính vào tù, thằng 

con mà má tôi thương nhất, bà không những nuôi con là Lính 

trong những ngày tháng trước 75, mà còn nuôi cả đám bạn 

Lính của con bằng những bữa cơm đầy, khi đám Lính có 

những ngày nghỉ phép từ Trung tâm Huấn luyện Lam Sơn-

Dục Mỹ. Và cũng chính Má là người đã lặn lội đi vào các 

trại tù từ Cà Tum, Trảng lớn, Bù Gia Mập để thăm nuôi 

thằng con trai Lính...ngụy đang bị "tù cải tạo". Để rồi cuối 

cùng, những đứa con lần lượt xuống thuyền vượt biển từ 

thằng con Lính mới ra tù, đền thằng Út đi “nghĩa vũ quân 

sự” của CS, mặc cho gió to sóng cả, sống chết chưa biết ra 

sao. Má tôi cắn răng nuốt ngược nước mắt vào lòng đưa từng 

đứa con ra chỗ hẹn, thế cho ba tôi đang bị đám cán bộ khóm 

phường cứ dòm ngó, theo dõi. May mà phước đức nhà tôi 

còn đầy, nên đám con của má đã đến được bến tự do an toàn. 

Bây giờ, mỗi lần con tôi ở xa về thăm nhà, khi chúng rời đi, 

tôi buồn khóc nhớ con đến quặn lòng, mặc dù biết rõ con đi 

về đâu, có điện thoại gọi từng giờ. Càng thương nhớ con, tôi 

 lại nhớ và thương má tôi quay quắt, thắt ruột. Tôi cứ nghĩ 

đến cảnh bà phải chịu đựng sự xa các con, cứ từng đứa con 

lần lượt rời nhà ra đi mà chưa biết trôi giạt về đâu, có khi 

chết mất xác ngoài biển khơi không chừng, những ngày ấy 

má tôi buồn biết chừng nào, nhưng bà vẫn cam tâm chịu 

đựng cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, cũng không đủ mặt 

đàn con trong giờ phút ngậm ngùi tiễn biệt. 

 Tiếc rằng chúng tôi, những đứa con- cháu của má, chẳng có 

ai huởng được hết những đức tính của bà. Má tôi, một người 

đàn bà bình thường, ít chữ nghĩa, nhưng sao lại có quá nhiều 

từ tâm, sự hy sinh tột bực và lòng can đảm cũng như sức 

chịu đựng vô biên.                                             

                                                                       Lê thị Hoài Niệm  
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MẸ THƯƠNG ƠI! 
 

Nha Trang, Phù Đổng con về    

Tưởng nhìn dáng Mẹ đứng chờ bên hiên   

Trong vòng tay ấm Mẹ hiền    

Con miên man kể nỗi niềm nhớ thương   

Từ ngày con bỏ quê hương     

Từ giã Cha Mẹ xuống thuyền ra khơi    

Mẹ buồn, ngăn giọt lệ rơi.      

Từ trong ánh mắt vạn lời yêu thương    

Tim gan quặn thắt, tình vương     

Vì đâu con - Mẹ hai đường chia xa.    

Thu tàn, đông đến, xuân qua     

Ngần ấy năm tháng Mẹ già đơn côi    

Mẹ đau. Ruột thắt gan rời     

Vượt ngàn cây số qui hồi chốn quê    

Nhưng con đau đớn thẫn thờ      

Sao Mẹ nỡ bỏ đi về cõi nao?     

Nhìn di ảnh Mẹ trên cao       

Nén hương khấn nguyện mắt trào lệ rơi    

Con về đây Mẹ thương ơi!       

Nghìn thu vĩnh biệt không lời từ ly    

Nguyện cầu Phật tổ từ bi.   

Phóng quang tiếp độ, hộ trì Mẹ con  

 

Lê thị Hoài Niệm  
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VÔ TÌNH 
 

Bút hiệu khác: Hoa Tình  

Tên thật là Võ Tình.  

Người gốc Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. 

Cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, 

Quốc Học Huế.  

Cựu Sinh viên Thương Mãi Saigon  

Cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt khóa 17 

 

Bắt đầu làm thơ từ năm Đệ thất 1953 

Giải thưởng cúp, huy chương với thơ Anh ngữ  

do Hội Thơ  Poetry.com trao tặng năm 2001 

Đăng thơ trên các Diễn Đàn thơ văn hải ngoại 

Dịch và làm thơ Anh ngữ dưới bút hiệu Tinh Vo. 
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HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG 
  

Anh em Văn Bút - tại Houston.. 

Đoàn kết bên nhau giữ lập trường 

Dân Chủ - Tự Do - cần củng cố 

Chuyển về phổ biến tại quê hương 

  

Đây là ý nguyện -- từ Tiên Tổ… 

Lịch sử bao lần đổ máu xương 

Tô thắm từng giòng sông tấc đất.. 

Vươn lên dân tộc mãi kiên cường 

  

LÀNH THỒ QUÊ HƯƠNG 
  

Làm sao quên được Việt Nam.. 

Quê hương  lịch sử ngàn năm kiêu hùng 

Hà Nội - giọng Bắc dễ thương 

Kinh đô xứ Huế Sông Hương mơ màng. 

Hội An - Đà Nẵng - Nha Trang 

Phan Rang - Phan Thiết thênh thang Sài gòn 

Thành phố rau trái thơm ngon 

Cần Thơ mơ mộng - cuối cùng Cà Mau.! 

  

Dân ta vẫn nhớ nguyên câu 

Việt Nam muôn thở trước sau vẹn toàn 

  

TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG 
  

Ai nguời thi hữu mộng mơ 

Xin xề xứ Quảng - đề  thơ dễ dàng.. 

Lời thơ diễn tả tâm can 

Nói lên tình nước tình làng dấu yêu 
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@ QUẢNG NAM QUÊ HƯƠNG TÔI 

 

ĐÀ NẴNG 
Lâu quá chưa về thăm xứ Quảng 

Tiên Sa – Thương Cảng – Bến sông Hàn 

Chợ Cồn – Chợ mới – Chùa Non Nước 

Lưu luyến vui buồn – Đèo Hải Vân 

 

Vẫn nhớ trước đây – thường các cụ 

Tiệc tùng Mỳ Quảng  - tiếng thơm ngon 

Nhâm nhi ly rượu – thơ văn xuất 

Thích thú hân hoan bánh tráng dòn. 

                                          Vô Tình 

HÔI AN 
Em có về vội vàng? 

Theo anh về Hội An 

Thăm bà con lối xóm 

Nắng chan hòa  Xuân sang 

Mời em tô Cao Lâu 

Đây món ăn nổi tiếng 

Ai cũng khen ngon miệng 

Bên Cường Để chùa Cầu 

                                                    KM Thanh 

ĐẠI LỘC 
Ai về nhớ bến Hà Tân 

Con đò ba bến xoay vần tháng năm 

Vu Gia con nước hai dòng. 

Bên kia sông cái bên nầy sông con 

Hà Nha sóng lượn dập dồn 

Đẩy thuyền qua bến bồn chồn nhớ quê 

Dầu ai cách trở sơn khê 

Hồng Đào vẫn nhớ tìm về bến xưa 

                                        Ái Nghi 
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VUI ĐÓ RỒI BUÔN ĐÓ 
  

Tình yêu bỗng chợt đến 

Rồi bỗng nó chợt đi.. 

Tinh yêu - ai đâu biết 

Sau đó - buồn chia ly..? 

  

Biến cố nó vô thươờng 

Nó ẩn trong yêu thương.. 

Một khi nó biến mất..!? 

Đương nhiên ta rất buồn 
  

Hỏi ai  - người không yêu 

Con tim có tiêu điều.? 

Cuộc đời có thanh thản... 

Tâm hồn có  phiêu diêu.? 

                                  

 

TÌNH TRƯỚC TÌNH SAU 
  

Trước đây - 20 năm 

Tôi đã từng yêu em 

Tình yêu đã đổ vỡ. 

Tôi và em biệt tăm. 

  

Bây giờ  - Ai ngờ đâu 

Tôi và em gặp nhau.? 

Em là người quả phụ 

Riêng tôi tóc bạc màu 

  

Vấn đề thử  đặt ra 

Tình yêu xưa thiết tha 

Có thề ta nối lại… 

Tạo nên mối tình già.? 

                                       Vô Tình 
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TÌNH YÊU 
 

Trước đây - anh yêu em 

Bằng hơi thở con tim. 

Bằng tia nhìn đôi mắt 

Trong cuộc đời lặng yên 

  

Bây giờ - anh nhắc lại 

Tình yêu - nó thiêng liêng.. 

Yêu  em - yêu đất nước 

Nó chân thành - hồn nhiên 

  

 

TINH YÊU THUỞ ĐÓ 
  

Tính yêu - một thuở ngây thơ 

Đâu ngờ ly cách - mãi giờ vấn vương.? 

Xa xôi - cách trở đôi đường.? 

Cái con - cứ mãi lớn khôn  huy hoàng.. 

Chúng đâu có biết trái ngang 

Cha mẹ chúng nó dỡ dang cuộc tình.? 

  

Thôi đành - cứ mãi làm thinh 

Mong sao êm ấm gia đình mỗi nơi 

Tình xưa - đôi chút bồi hồi..? 

Ủi an thân phận cuộc đời bình yên.! 

  

  

*Bài thơ nấy riêng tặng Muội Vanessa 

Và ngườì bạn đó. 

Houston – Mùa Hè 2017 / VÔ TÌNH 
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DƯƠNG PHƯỚC LUYẾN 
 

- Sinh tại Huế, cố đô Việt Nam 

- Cựu học sinh Trung học Quốc Học. 

- Cựu sinh viên Kiến Trúc, ĐH Sài Gòn 

- Định cự tại Mỹ 1992 

-Họa sĩ-Biên khảo mỹ thuật 

- Tranh triễn lãm: Nhiều cuộc triển lãm chung và đã từng 

triển lãm riêng tại Sài Gòn, Huế, Paris, London, Los Angeles 

California, Palm Beach, Boca Raton Florida và Houston 

Texas 

- 2011 - 2012 thỉnh giảng các khóa Thư pháp chữ Việt tại 

University of Texas - Austin 

- 2012 được Hội đồng thành phố Houston vinh danh về Mỹ 

thuật. 
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Nguyên Khai : 

Với những sắc 

màu của thi ca 

và mộng ảo 
for they shall not to be 

lonely.  

Light and color, Peace 

and Hope Will keep them 

company to the end or 

almost the end of the day.  

 (Sir. Winston S.Churchill,                                                       

“Painting as a Pastime”)                                     

Dương Phước Luyến 

 

       Nguyên Khai là bút hiệu của Nguyễn Phước Bửu Khải, 

một chàng trai Cố đô. Anh là một con người điển hình của 

tính cách Huế đậm nét: tài hoa, trầm tĩnh nhưng nhiệt tình 

trong giao tiếp bằng hữu.  

Với tài hội họa bẩm sinh, năm 1959 anh vào trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Huế khóa đầu tiên. Năm 1963 trước ngày tốt 

nghiệp National School of Fine Arts Saigon anh đã được 

thưởng Huy chương Ðồng triển lãm Quốc tế, Việt Nam.  

        Sau đó là những năm tháng Nguyên Khai theo đuổi con 

đường hội họa với tất cả đam mê và hưng phấn của tuổi hoa 

niên. Tài năng anh tỏa sáng: tranh của anh được giới yêu mỹ 

thuật trong và ngoài nước sưu tầm. Thời gian này anh đã 

tham dự nhiều cuộc triển lãm quốc tế: The Tunis Biennial 

1964; The Paris Biennial 1965, The Tokyo Biennial 1966, 

The Sao Paulo Biennial 1968 và The New Delhi Biennial 

1968.  

       Trong bối cảnh đời sống nghệ thuật của miền Nam Việt 

Nam đang từng bước khởi sắc để hòa nhập vào thời đại phát 
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triển chung của nền mỹ thuật thế giới đương đại, Nguyên 

Khai và bạn bè cùng thế hệ, nhất là nhóm điêu khắc gia, họa 

sĩ trong Hội Họa sĩ Trẻ Việt Nam đã là những đại biểu xuất 

sắc trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình của giai đoạn 1963–

1975.  

      Nhưng rồi chiến cuộc Việt Nam đến hồi ác liệt và kết 

thúc trong nghiệt ngã. Những người làm nghệ thuật phải mất 

một thời gian khá dài mới tìm được sự quân bình trong sáng 

tác. Trường hợp cá nhân Nguyên Khai cũng vậy. Mãi sau khi 

vượt thoát khỏi Việt Nam bằng thuyền đến Indonesia và sau 

đó được định cư tại Hoa Kỳ năm 1981, anh mới đủ bình tâm 

để trở lại con đường hội họa.  

       Đây là thời kỳ tinh hoa phát tiết, anh say sưa, miệt mài 

sáng tác đủ thể loại với trạng thái hưng phấn, trong sảng 

khoái cùng cực, và cứ thế mà tuần tự như tiến. Sức làm việc 

sung mãn cho anh có đủ tranh mở những cuộc triển lãm đều 

đều mỗi năm, với mục đích thật cao đẹp như chính Lan 

Phương - phu nhân của họa sĩ – đã tự hào nói: “People know 

about the Vietnam war, the victims, they see the Vietnamese 

businesses here, but they know little about our Art, our 

Culture”. Và như nhà văn Nguyễn Đình Toàn viết về tranh 

Nguyên Khai: “Cái đẹp trong tranh Nguyên Khai là cái đẹp 

hiền hòa… Màu sắc của ông không làm chói mắt, nhưng 

trong cái vẻ trầm trầm buồn buồn vẫn có một điểm nào đó 

rực rỡ sáng…”.  

Đúng vậy và hơn thế nữa với kỹ thuật dùng màu sắc tinh lọc 

và đường nét gãy gọn, Nguyên Khai rất tài tình trong cách 

thể hiện để gây cảm tưởng về khối, về kỹ thuật tạo hình tạo 

bóng…  

Người nghệ sĩ rất kiệm lời trong giao tiếp đời thường (con 

trai Huế ai cũng rứa cả?) nhưng sao bảng màu của chàng xài 

lại quá ư giàu có trong những tác phẩm với những hoa - ngựa 

– tĩnh vật màu sắc lung linh, huyền diệu và nhất là mấy bức 

tranh vẽ thiếu nữ.  
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         Hãy ngắm thật kỹ bức “Lotus Breeze”. Ở đây Nguyên 

Khai vẫn với hòa sắc tím chủ đạo, nhưng phong phú làm sao, 

từ tím đậm đến tím xanh rồi tím hồng, đậm nhạt từng lớp 

chồng lên, hòa quyện vào nhau, tạo ra ngàn sắc độ mới. Và 

cái độc đáo cái nét riêng của Nguyên Khai là những đường 

nét mảnh mai kết hợp với sự phát quang từ chính màu sắc 

của bức họa khiến người xem có được cảm xúc như tác 

phẩm được cho bóng: có tối, có sáng.  

        Rồi từ đó lòng ta thấy sao thanh thản lạ lùng và cũng từ 

đó tâm trí ta cứ chơi vơi trong tưởng tượng như mình đang 

đứng trong Hoàng thành Cố đô đang ngắm dáng xuân của o 

gái Huế với cái kiềng vàng trên bờ vai nhỏ, những ngón tay o 

hồng, khuôn mặt hây hây ửng đỏ và yêu kiều làm sao chiếc 

áo điệp màu hoàng lưu ly trên lầu Ngũ Phụng Ngọ Môn ngày 

nào.  

        Ôi sao lạ kỳ. Nguyên Khai làm trò ảo thuật ở đây… sao 

tui nhìn o thì o lại như e lệ nhìn nghiêng đi nơi khác nhưng 

khi tui quay đi thì o lai quay nhìn thẳng lại kia kìa. Thành 

công của Nguyên Khai ở đây là gợi lên được một cái gì liêu 

trai làm cho tác phẩm này có một phần như tranh trừu tượng, 

thật thi vị và cũng cực kỳ lãng mạn.  

        Trước mỗi tác phẩm của Nguyên Khai, người xem sẽ từ 

ngỡ ngàng rồi ngất ngây với sự phong phú trong hòa sắc, 

toàn cảnh bàng bạc chất thi ca và như hồn tranh cứ níu, cứ 

kéo tâm tư ta vào cái huyền hoặc của cõi mộng ảo diễm 

kiều.  

      Hình như nhờ vậy nên họa sĩ Nguyên Khai từ lâu đã 

được thi nhân Trần Dạ Từ cảnh-giác nhắn-nhủ rủ-rê quá 

chừng:  

Nguyen Khai seems to go from painting to poetry.  

Beware! My friend, you are going to be a poet!  

        Phòng tranh Nguyên Khai rực sáng tại Palette Art 

Galery đang làm ấm lại khung trời Houston đang bước vào 

mùa mưa và lạnh.  

                                                                     Houston 10-2007  
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Đem Sắc Màu “Huế Đô Diệu Kỳ” 

Đến Với Muôn Phương 

                                                Dương Phước Luyến 
 Thương Huế - Nặng Tình Với Huế - Đất mẹ của tôi - 

Tuổi thơ của tôi trải dài năm tháng với vùng đất: 

          Tỉnh Thừa Thiên dân hiền cảnh lạc 

          Non xanh nước biếc điện ngọc đền rồng. 

           Một nơi chốn mà những bậc cao minh như chúa 

Nguyễn Phước Trân năm 1678 cho dựng vương phủ ở làng 

Phú Xuân và đến năm 1802 chúa Nguyễn Ánh, sau khi gồm 

thâu giang sơn lên ngôi hoàng đế hiệu Gia Long đã cho dựng 

kinh thành Huế huy hoàng tráng lệ, tồn tại đến hôm nay, để 

năm 1993 đã được Unesco công nhận như một di dản văn 

hóa thế giới. 

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển Kinh Sư chép 

rằng: Kinh Sư thấy hội cả núi biển. Giữa Nam Bắc khí hậu 

ôn hòa, núi sông tốt đẹp, đường biển có Trấn Thuận An, 

Trấn Tư Hiền làm nơi hiểm yếu. Đường bộ có Ải Quảng 

Bình, Ải Vân Quang làm cho cách trở. Sông lớn bao la phía 

trước, núi cao hộ vệ ở sau. Ba nguồn Bồ, Tập chảy quanh hai 

bên. Đầm Tam Giang, Đầm Thanh Lam, Đầm Hà Trung làm 

then khóa ngõ, địa thế hùng tráng như rồng lượn quanh co, 

hồ ngồi chễm chệ thật là bụng rốn của Đất Trời làm thương 

đô cho Đế Vương vậy… 

Ôi, cái viễn kiến của tiền nhân cao minh vời vợi để hôm 

nay kẻ hậu bối đang lưu lạc phương xa, kẻ vẫn bị đè nặng 

tính khiêm cung cố hữu trong tư chất con người xứ Huế 

nhưng luôn lòng trào dâng  những nỗi niềm tự hào về những 

di sản của tiền nhân, về những sắc màu xứ Huế quê mình: 

sáng xanh, trưa vàng chiều tím của núi non trùng điệp bao la, 

với những làng mạc chìm khuất sau những lũy tre xanh và 

nhất là một dòng Hương Giang như dải lụa mềm kiêu sa ôm 

lấy cung miếu đền đài lăng tẩm, danh lam thắng tích. 
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Tháng 3 năm 1918, lần đầu tiên đến Huế cụ Thượng Chi 

Phạm Quỳnh cũng đã có những nhận xét tinh tế: “Cái phong 

cảnh ở Huế sở dĩ đẹp là thứ nhất bỡi con sông Hương 

Giang. Con sông xinh thay. Hà Nội có sông Nhị Hà, mà sông 

Nhị và sông Hương khác nhau biết chừng nào. Một đằng ví 

như một cô gái tươi cười, một đằng ví như bà lão cay nghiệt. 

Nhị Hà là cái thiên tai của xứ Bắc. Hương Giang là châu 

báu của xứ Kinh. Nước trong như vắt, dòng phẳng như tờ, ít 

khi có tí sóng gợn trên mặt, đi thuyền trên sông như đi trên 

hồ vậy. Huế không có con sông Hương thì tưởng cái đẹp của 

Huế giảm đi một nửa phần. Nhưng đã có con sông Hương lại 

có núi Ngự nữa, cái cảnh mới thực là toàn xinh…” 

Mà không tự hào sao được nếu bạn đã dành cả một đời 

để đi và so sánh chứng nghiệm. Thật vậy tôi đã có những 

buổi sáng ngồi uống cà phê một mình trên tháp Eiffel, cả một 

Paris khoe mình bên dưới - dòng sông Seine mà thi sĩ 

Beaudelaire và danh họa Claude Monet hết lòng ca ngợi 

trong thơ, trong họa cũng không cho tôi cảm giác thi vị bằng 

những giây phút ngồi dưới rặng thông già trên đồi Vạn Niên 

ngắm mây trời lan tỏa trên con sông Thơm của Huế mình. 

Hay khi bạn dạo quanh cung điện Buckingham của một 

London cổ kính. Cái hào nhoáng của tường rào đầu bịt vàng 

ròng, những hàng trụ cẩm thạch thẳng tắp vẫn thấy những 

mái ngói Thanh, Hoàng lưu ly trên điện Thái Hòa hay những 

viên gạch mang màu hổ phách dọc dòng Ngự hà xứ Huế 

mình vẫn mang đến cho bạn những hoài niệm ngọt ngào hơn 

nhiều. 

Hay một chiều ngồi thuyền Gondolas, một loại thuyền 

chèo tay len lỏi qua một Venice xinh đẹp lòng bạn vẫn nhớ 

và thương về bóng dáng con đò nhỏ từ bến đậu dưới hàng 

phượng vĩ trước cung An Định, đang chở bạn lênh đênh trên 

dòng sông Hương trong tiếng nhạc lời ca điệu Nam Ai Nam 

Bằng của những cô gái mảnh mai dịu hiền trên sông nước: 

Chiều tà Bến Ngự, Kim Luông hát 

Bảng lảng, sông Hương vắng giọng hò 

  (Ngô Viết Thụ - Bài thơ gởi chị - 1962) 
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        Hay một sáng sớm dưới bầu trời xám xịt đứng cùng 

đám đông ồn ào trước quảng trường Thiên An Môn - Bắc 

Kinh. Cái to lớn kịch cỡm của chiếc cổng lịch sử này lại làm 

cho bạn có dịp so sánh để cho bạn tự hào về khiếu thẩm mỹ 

tinh tế, về nhận thức cân đối trong tỷ lệ vàng của công trình 

kiến trúc hoàn mỹ của Ngọ Môn với lầu Ngũ Phụng của 

hoàng thành nơi xứ Huế mình. 

Vừa đi vừa đặt gía vẽ nhiều thắng tích, kỳ quan trên thế 

giới, trong tâm thức của kẻ tha hương này luôn tuôn trào một 

ước vọng: làm thế nào cùng với văn thơ nhạc của bao văn 

nhân nghệ sĩ tiền bối tài hoa bây giờ trong lãnh vực hội họa 

mình phải thể hiện cho được cái dáng xưa với bao vẻ đẹp. 

          Gió cầu vướng áo nàng Tôn nữ 

          Quai lỏng nghiên vành chiếc nón thơ 

  (Đông Hồ - Trong đôi mắt Huế - 1939) 

        Hôm nay cái bổn phận và tình hoài hương ngút ngàn đã 

thôi thúc tôi mang sắc màu Huế Đô Diệu Kỳ Đến Với Muôn 

Phương. Cái ước muốn này cũng chỉ thực hiện lại ý nghĩ của 

mình trong một buổi sáng ngồi ở bàn ăn của danh họa 

Claude Monet (1840 - 1926), căn nhà thuộc vùng đồi núi 

Giverny, Tây bắc Paris. 

…Sao danh họa này treo đầy tranh phong cảnh Nhật bản 

với Hiroshige, Hokusai, Utamaro hay Yoshitoshi… Ôi tự hào 

quá cho công dân Phù Tang và tôi miên man tự hỏi khi nào 

dân nước Việt tự hào về nền mỹ thuật Việt nam, về những 

sắc màu Huế mình… 

Ba mươi năm hay cả cuộc đời để ca ngợi vùng đất mình 

yêu quí cũng đủ và xứng đáng để cho kẻ này dành toàn tâm 

toàn trí như ngày nao Paul Gauguin (1848 - 1903) nơi hoang 

đảo Tahiti giữa Thài Bình Dương đã vẽ và vẽ đến tận cùng 

sức lực của chàng. Những ngày mang ba lô giá vẽ leo lên 

đỉnh Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc tôi bồi hồi tự hỏi dấu 

chân nào của một Zhang Daqian - Trường Đại Thiên (1899 - 

1983) từng gồm thâu cảnh sắc thế gian vào tranh thủy mạc 

của mình nhưng cuối đời vẫn mỗi năm về lặn lội trong núi 

thẳm rừng sâu Trung Hoa mà vẽ về màu sắc quê Mẹ. 
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Hy vọng rằng lời khen của nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương 

cảm tác trong phòng tranh Sắc Màu Xứ Huế tháng 2 năm 

1992 

          Cả một trời thơ qua nét vẽ 

         Linh hồn đất mẹ tụ về đây 

Một lời khen đáng trân quí làm sao, và cũng làm cho 

người nhận này ở vào cái thế phải chứng tỏ bản lĩnh cho 

xứng đáng. Tự nhủ lòng từ nay phải sáng tác cho đạt hơn, 

cho sâu hơn. Biết rằng đây là điều khó nhưng tự làm khó 

mình thì con đường nghệ thuật sẽ càng ngày càng thăng hoa 

thành công hơn. 

Thay vì nói lời cảm tạ thông thường đến với mọi người 

yêu tranh Dương Phước Luyến, kẻ này thấy cần đền đáp tấm 

lòng của bao tri kỷ bằng một cung cách riêng: đó là làm theo 

lời khuyên của danh họa Salvador Dali: Là họa sĩ thì hãy vẽ 

đi. 

Vâng, tôi sẽ vẽ như chưa từng được vẽ vì tôi còn yêu đời 

và yêu người. 

Nghĩ cho cùng: cái còn lại, cái di sản quí báu nhất của 

một người làm văn học nghệ thuật là những tác phẩm, những 

sáng tạo là những sắc màu mình đã và sẽ trao về muôn 

phương. 

                                                        DPL 

         
 
 
 
 
 

 
 

Dương Phước Luyến, nguyên Khai và thân hữu 
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SONG AN CHÂU 
Tên thật Phan Ngọc Châu 
 

-Sanh ngày 15 tháng 10 tại Châu-Đốc, 

An Giang.  

Nguyên Cống chức VNCH trong các 

ngành Hành chánh, Tâm Lý Chiến, Giáo 

Dục. 

- Làm thơ, Viết Văn, Viết Báo từ năm 

1958. Trưởng Thi văn đoàn Thế kỷ, 

Châu Đốc (1959 -1962).  

- Chủ biên nhiều đặc san, tập san, 

nguyệt báo: Thế Kỷ Mới (Châu-Đốc), 

Tinh Hoa, Nông Thôn Mới (Vĩnh Long) 

- Trước năm 1975, đã có văn, thơ đăng trên một số tạp chí  .        

Sau 1975 tù chính trị .Từ 1995 Định cư tại Georgia Hoa kỳ cho 

đến nay. Tiếp tục họat động Văn Học 

- Đã và đang tham gia các Thi Văn đàn: Hương Thời Gian, Trầm 

Hương (Dallas, Texas), Thi Đàn Hoa Tiên (Oklahoma), Vườn Thơ 

Atlanta (Georgia), Nguyệt San Giao Mùa Online, Hướng Dương  

*Tham gia hầu hết các diễn đàn điện tử .   

* Đã và đang cộng tác các báo Rạng Đông, Georgia Trẻ, Hồn 

Nước,  Tự Do tại tiểu Bang Georgia, KBC.Hải Ngọai,VN-US 

Today (California).  

* Nguyên Phụ tá Chủ Bút bán nguyệt San Non Nước, Georgia , 

đang là Phụ tá Chủ bút Bán Nguyệt San Tạp chí Rạng Đông  GA. 

*Hiện là thành viên Văn Bút Nam Hoa Kỳ.  

Cộng tác viên thường trực   các tập san Tin Văn , Trầm Hương. 

* Đã tham gia nhiều  ấn phẩm, Tập san định kỳ, Tuyển tập Thơ,   

 

*Tác phẩm: 

Tuyển tập Thơ, Văn NGÚT NGÀN THƯƠNG NHỚ xuất bản 

tháng 5 năm 2011 

*Trang web riêng: Diễn đàn Thơ văn Chân Trời Tím 

http://chantroitim.forum-viet.net, facbook.com/chauphan1941  

http://chantroitim.forum-viet.net/
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NIỀM ĐAU QUÊ MẸ 

                                Song An Châu 

           Nơi tôi ở nắng vàng tràn khắp lối. Thương quê hương 

tôi nắng đã úa màu. Tôi bỏ nước ra đi với vạn niềm đau. Nỗi 

âu lo xoáy vào lòng như lửa đỏ. Nào mẹ già, con nhỏ buộc 

cẳng, níu chân. Mắt rưng rưng nhìn lên bàn thờ cha ngày đó. 

Hương khói quyện tròn như nhắn nhủ người đi. Buổi từ ly 

không đem theo một chút gì, khi tâm hồn chứa quá nhiều đau 

khổ. 

          Quê hương ơi! Lăng miếu đền xưa còn đó, u buồn 

bóng dáng tiêu điều. Ngôi từ đường dòng họ tường mốc xanh 

rêu. Cánh đồng lúa xanh đã vàng bông vào mùa gặt không ai 

cắt. Lòng càng quặn thắt khi đi qua cửa trường xưa. Bước 

qua cầu dừa nhớ người yêu cũ. Bè bạn đâu rồi, đứa còn đứa 

mất. Đứa đi vào lòng đất, đứa vất vưởng trại tù, đứa bỏ nước 

vượt biên tìm đường để sống. Bà mẹ già trông ngóng tin con, 

mắt mờ tóc bạc, lòng đau dạ xót, khi hay tin người quen 

nhắn về, con đã chết ở biển khơi. 

         Tàu ra khơi, nhìn lại đất trời, tiếc thương quê hương, 

thươmg từng tấc đất. Huống chi là dải giang sơn từ Nam chí 

Bắc, sông núi đã liền, nhưng lòng người chưa thắt chặt, hận 

thù còn đông đặc chưa tan. Hàng triệu người ra đi bỏ nước 

xa làng, tìm tự do nơi xứ lạ. Thây vùi biển cả. Hải tặc hiếp 

dâm. Nhục nhã. Bà mẹ già đâm đầu xuống biển. 

          Trên con tàu ọp ẹp, cũ sì, chất đầy người bỏ nước ra 

đi. Không may bỏ thây ngoài biển cả làm mồi cho cá. Kẻ 

băng rừng người lội suối bất chấp rừng thiêng nước độc, 

cướp đường, đỉa vắt, đối mặt với tử thần. Nhưng bất cần, 

miễn sao rời được quê hương cờ máu đang ngăn rào từ tấc 

đất, ngọn rau. 

 



KỶ YẾU VĂN BÚT NAM HOA KỲ 2017- 394 
 

Nỗi đau, oan khiên này ai tạo, ai gây hại cho dân tôi? Dân tôi 

ngàn năm đau khổ rồi cũng vì kẻ thù phương Bắc. Đồng bào 

ơi! Hãy vùng lên chống giặc. Kẻ thù ngàn năm phương Bắc. 

Đang lăm le xâm chiếm nước ta. Đồng bào ơi! Tay trong tay 

siết chặt, đoàn kết cùng nhau chống lại giặc Tàu quân thù 

truyền kiếp của đồng bào và quê hương Việt Nam yêu dấu…  

  

Tâm Sự Người Tuổi Hoàng Hôn Xa Xứ 
 

        Tôi ở Mỹ sao nghe buồn quá, chẳng thấy gì vui lúc cuối 

đời. Con cháu giờ đây đã lớn khôn rồi, mỗi đứa gia đình ở 

mỗi nơi. Tuổi già bóng xế chỉ nằm ngồi, ra vào ngoài ngõ 

trông lên trời, nhìn vầng mây trắng thảnh thơi trôi. Phải mình 

được như vầng mây trắng, trôi bốn phương trời để thảnh 

thơi. Không chỉ ở đây căn nhà vắng, nhìn quanh, nhìn quẩn 

chỉ mình tôi.  

      Giờ đây chịu cảnh phải xa nhà, ở Mỹ mà tôi sao buồn 

quá, ngồi nhìn xe cộ chạy mau qua. Nhớ lại ngày xưa ở quê 

nhà, nơi vùng sông nước Hậu Giang, với chiếc xuồng con 

bơi theo lòng rạch, hái bông điên điển đem về nhà, nấu nồi 

canh chua cá lóc, với tộ cá rô kho nước dừa, bữa cơm đạm 

bạc, sao ngon quá.  

      Bây giờ da diết nhớ chuyện xưa, ở đây cuộc sống đã dư 

thừa, vật chất phủ phê, nhưng vẫn thấy thiếu. Thiếu tình, 

thiếu nghĩa, thiếu yêu thương. Bỏ nước ra đi tưởng chung 

đường, nhưng qua xứ lạ rồi ai nấy cắm đầu cắm cổ kiếm 

đồng tiền, xênh xang giàu có rồi lên mặt, mất tình mất nghĩa 

mất yêu thương.  

      Cuối đời lại nhớ đến quê hương, ngồi nhìn mây trắng trôi 

bàng bạc, con hạc kêu chiều vọng cố hương, nghìn trùng xa 

cách chưa về được. Vọng tưởng ngày về nơi quê cũ, nhìn 

khoảng trời xanh ở sau vườn, nhìn hàng cau, ngọn đơm bông 

trái, hái lá trầu xanh ngoại đã trồng. Bây giờ ngoại mất, mất 

người trông, chăm lo tưới nước cả việc vun trồng, tỉa lá trầu 

ngon đem ra chợ bán, mua trà, mua thuốc, mua rượu về cho 

ông. Nay ông cũng đã về chín suối, chắc gặp bà tôi lúc lìa 
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đời, thiên đàng hạ giới đâu ai biết, nếu có gặp nhau cũng vui 

rồi!  

       Bao năm xa xứ nhớ quê nhà, nhớ đàn em nhỏ, nhớ mẹ 

già, nhớ trường làng cũ ngày đi học, cùng bạn vui đùa dưới 

gốc đa. Nhớ những trưa hè, ngày nắng hạ, cùng bạn bè đánh 

đáo, bắn bi, những trò chơi vui, không thiếu gì, thời trẻ thơ 

sao vui vẻ quá. 

       Ngoài đời, người ta thường nói khi già nhớ đến chuyện 

xưa, nhớ lại thời mình chưa già, còn son trẻ. Bây giờ, tuổi 

mình đã quá “thất thập cổ lai hy” không còn gì nữa, như ánh 

sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn chờ ánh chiều tắt nắng, 

không còn vui cười như thời trẻ, chỉ là những tháng ngày 

buồn tẻ sống cho hết đời này, rồi mai đây cũng trở về cát bụi. 

Thôi rồi một kiếp trần ai, cũng xong một đời nơi dương 

thế…  

 

 

 

 Nhớ Lời Cha Khuyên 

 

 

Nay con đã lớn khôn rồi 

Mang ơn cha đã một đời vì con 

Dầu cho sông cạn đá mòn 

Ơn cha con nguyện cưu mang suốt đời 

Dù cha khuất núi lâu rồi 

Con không quên được những lời cha khuyên: 

“Nước non nặng một lời nguyền 

Thành tài, phú quý đừng quên quê nhà 

Hãy về giữ mộ ông cha 

Dựng xây đất nước, quê nhà nghe con!” 
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Nhớ Lời Mẹ Dặn 
Kỷ niệm 42 năm ngày Quốc Hận 

  (30-4-1975 – 30-4-2017) 

 

Con vẫn nhớ những lời mẹ dặn 

Yêu quê hương, đất nước, đồng bào 

Dù quê mình vận nước lao đao 

Cả ngàn năm bao lần Bắc thuộc. 

 

Đồng bào ta muôn người như một 

Đã vùng lên diệt bọn tham tàn 

Phá gông xiềng đuổi bọn dã man 

Phải cắm cổ chạy về phương Bắc. 

 

Quân dân ta anh hùng chống giặc 

Đã bao đời rạng rỡ nước nhà 

Nay chúng ta đừng hèn để mất 

Một tấc đất Trường Sa, Hoàng Sa. 

 

Hãy bảo vệ di sản ông cha 

Bao công khó, nhọc nhằn giữ nước 

Nay ta phải giữ cho bằng được 

Và cùng nhau bảo vệ sơn hà. 

 

Một tấc đất không cho lấn chiếm 

Từ núi cao, sông ngòi đến biển 

Cả rừng sâu, ghềnh thác thiên nhiên 

Đừng để mất vào tay Tàu cộng. 

 

Hỡi đồng bào nhất loạt đứng lên 

Nắm tay nhau bảo vệ sơn hà 

Để đẹp lòng công khó ông cha 

Và đền đáp công lao hãn mã. 

 

SAC/ GA. August 30-2017 
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Nỗi Buồn Cô Phụ 
*Tưởng nhớ những anh linh VNCH 

hy sinh vì tổ quốc. 

 

Chiều buông, nắng nhạt hoàng hôn  

Mây xa lũng thấp bên cồn rêu xanh  

Tiếng ai hát khúc dưới gành  

Nghe như tiếng mẹ ngày xanh vọng về  

Ru con thao thức đêm hè  

Chinh phu biền biệt, đêm mê mẩn buồn!  

Đèn khuya leo lét trong đêm  

Thư chàng, chinh phụ đọc mềm mắt cay  

Nhiều đêm, thức trắng đêm dài  

Chong đèn dõi bóng chàng nay chưa về .  

Người đi ngàn dặm sơn khê  

Ngày tàn cuộc chiến, người về... xe tang!  

 

 

 Buồn Viễn Xứ 

 

Đêm về giọt lệ tuôn rơi 

Nay thân viễn xứ buồn ơi là buồn! 

Nghĩ mình thân phận viễn phương 

Từng đêm vọng nhớ quê hương xa vời 

Giờ đây bóng xế tuổi đời 

Dung thân xứ lạ quê người buồn đau 

Tháng năm nặng trĩu gánh sầu 

Trần gian khổ ải biết đâu mà lường? 

Thôi đành cam chịu tai ương 

Xác thân này gởi nắm xương quê người. 

 

SAC 
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Niềm Riêng Gởi Về Quê Mẹ 
 

Nhiều đêm nghĩ đến giang san 

Nghe hồn giá lạnh vô vàn đau thương 

Xứ người nương náu thấy buồn 

Vời trông đất mẹ quê hương đau lòng 

Nước non xa thẳm bờ Đông 

Sao như gang tấc thấy lòng quặn đau 

Đêm đêm nước mắt tuôn trào 

Thương dân khổ ải, máu đào còn lan. 

Qua rồi máu lửa xóm làng 

Chiến tranh tàn phá tan hoang ruộng vườn. 

Hết cơn binh lữa đau buồn 

Mà nay cơn lốc đau thương vẫn còn 

Máu xương đã chất thành non 

Nay đà tạm ổn, sao còn máu rơi. 

Dân oan kêu cứu tận trời 

Đất đai bị cướp, dân thời khóc than 

Lửa hờn cháy khắp xóm làng 

Từ Nam ra Bắc dân càng kêu ca 

Cường quyền nghị quyết ban ra  

Đất đai là của “ông nhà nước ta”! 

Ai mà tranh đấu kêu la 

Là đồ “phản động” vào nhà tù đen 

Dân tình kêu cứu bao phen 

Như mưa trút xuống lá sen trong hồ. 

Buồn thay cái lũ tam vô 

Không lo bảo vệ cơ đồ Việt Nam 

Toàn phường cướp giật, quan tham 

Chỉ lo đầy túi không màng đến dân 

Đất đai biển đảo lần lần 

Dâng cho Chệt Cộng người dân còn gì? 

 

SAC 
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MÂY NGÀN 
  

Tên thật: Đặng xuân Ngô 

 Sinh năm 1941 tại Huế 

- Nguyên Giáo chức 

- Động viên khóa 20 SQTB/Thủ Đức  

- Tù cải tạo 10 năm 

- Hội viên VBVNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ 

- Vượt biên và định cư tại Hoa Kỳ từ 1978 

 *Tác Phẩm : 

- Truyện ngắn: Qua Phá Tam Giang, Kiếp phong trần   

- Thơ:   - Bóng thời gian - gió núi - mưa sông, 

             - ý sóng tình thơ 

- CD thơ: đã được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ: Châu Kỳ, Duy 

Khánh,Thế Luật,Uyên Mạc, Anh Tú, Nguyễn Tuấn Chương, 

Hoàng Tường 

Thơ đăng rải rác trước 1975 

Hiện Cộng tác với hầu hết các báo tại hải ngoại. 

Tham gia các diễn đàn văn học điện tử. 
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Trời vào Thu 
 
Lung linh sắc thắm lá trổ vàng 

Dáng ai tựa cửa ngóng thu sang 

Nửa đời hương phấn sầu cô quạnh 

Thanh xuân mới đó đã vội tàn 

 

Lãng đãng ven đồi áng mây tan 

Ngập ngừng ôm nắng chắn trăng vàng 

Thẫn thờ chân bước hồn nghe lạ 

Lá đã vàng thu, mưa trái ngang 

 

Trùng điệp đồi hoang lá trở vàng 

 Thăm thẳm rừng sâu vọng âm vang 

 Hồn nhiên đàn bướm tung tăng lượn  

Vỗ cánh trao tình sợ nắng tan. 

  

Em Mặt Trời 
 

Sao em không đến, mặt trời đâu? 

Vắng em mưa bão Houston sầu 

Dân lành khốn khổ nhà ngập lụt 

Mưa vài hôm nữa sẽ chìm sâu! 

 

Sáng nay mừng thấy bong dáng em 

E ấp chen mây mắt ướt mềm 

Đem đem tia nắng soi dòng nước 

Sưởỉ ấm cho đời bớt khổ thêm 

 

Thiên nhiên giông bão thế nhân ơi 

Người phảỉ yêu thương quý trọng đời 

Bác ái từ bi cho đáng sống 

Óng vàng tà áo em mặt trời! 

                                    Mây Ngàn. 
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Nặng lòng 
 

Con tim từ thuở dại khờ 

Sáng mơ chiều mộng bóng cờ nghĩa trung 

Làm trai chí lớn vẫy vùng 

Lên non xuống bể anh hùng lưu danh 

 

 

Dẫu cho phận mỏng cũng đành 

Còn hơn du dú Dế mành hang sâu 

Nước nhà bao nỗi cơ cầu 

Là người chí lớn nhớ câu Thánh hiền 

 

 

Cứu đời xem nhẹ tình riêng 

Dân mình khốn khổ ba miền xót thương 

Ta đi mới nửa đoạn đường 

Chiều buồn vang vọng quê hương nặng lòng. 

 

Mây Ngàn 
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Vũ Tiến Lập 
Lời huyễn 

 
Lửa cháy bập bùng toả hơi ấm 

ấp ủ đôi cánh nhung dưới màn tinh tú 

rực rỡ những đoá hoa tạng của thiên 

quốc trang nghiêm. Đêm buốt lạnh thở 

sâu vào dòng nước im lìm và thoảng 

mùi sương biền biệt. Lửa càng cuồng 

nhiệt khói càng vươn cao giống như 

tình yêu của mù lòa vật chất bởi không 

sống cùng ngọn lửa, chỉ vùn vụt theo 

sau nơi nào nó dẫn đi. Vạn vật đều có hai mặt mà đời sống 

ảo ảnh đã che lấp bằng ranh mãnh, phải thật nhạy cảm để 

nhìn ra sự khác biệt đó. 

Chữ nghĩa đã chiếm một vị thế cao cả và được trao 

nhiều quan trọng cho những quyển sách. Chữ nghĩa đã nuôi 

sống suy nghĩ và thoả mãn làm cản trở sự bén nhậy của cảm 

nhận. Có những học giả giống như cái máy, họ chỉ biết quan 

tâm đến sự hiểu biết nhưng trải nghiệm thì hoàn toàn thiếu 

sót, và họ trở thành những người nghiện ngập của kiến thức 

bởi những người khờ khạo bị ấn tượng qua kiến thức uyên 

bác hay hiểu biết thâm sâu. Thực ra kinh nghiệm hay trải 

nghiệm hoàn toàn độc lập do chính sự sống cùng với những 

thử thách và nghiền ngẫm. Hiểu biết không thể tạo được sự 

bén nhạy của cảm nhận nếu không rời khỏi nơi trú ẩn. Hiểu 

biết không có nghĩa là thâm nhập. 

  

Em lộng lẫy như loài chim xanh 

bay vút vào ký ức tôi kỳ bí 

chẳng còn lời huyễn nào thay thế 

ngoài âm thanh mật 
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tuý hà 
túy hà, đoàn thy vân. Nguyên hà chỉ 

là một 

nguyên quán Việt Nam, 

tuổi bảo bình 

10 năm lính   

10 năm tù cân đủ 

viết văn vẽ tranh từ trước 1975 

                                          hiện sống tạm dung tại hoa kỳ 

hội viên: Pen international, văn bút việt nam hải ngoại, hội 

nhà văn việt nam lưu vong. 

sinh hoạt: 

tổng thư ký – chủ tịch văn bút nam hoa kỳ, 

nguyên chủ bút  thời đại bi weekly 

chủ bút diễn đàn trầm hương,  

thư ký tòa soạn tạp chí văn học tin văn,  

viết cho hầu hết các báo tại hải ngoại. 

tác phẩm thơ văn: 

trước 1975: 

tình gầy, tình yêu lang thang và chiến tranh, trên đồng lau 

trắng, những nẽo đường hành hương. 

sau 1975: 

rực rỡ đời thường, dấu ấn da vàng, dã quỳ vẫn nở, những 

mảnh đời biệt xứ, không chỗ gối đầu, cát bụi lưu vong, hữu 

hạn vô biên 

                tâm niệm: tiếp tục viết cho đến khi ngưng thở. 

           http://www.tuyhathuquan.com 
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phong trần ký 
 

Bạt kiếm phong trần thơ lạc vận 

Nhặt xác hoa rơi kết chữ thời 

Từ thuở xuân thu hờn chiến quốc 

Hào khí mây bay bốn phương trời 

Vó ngựa ngàn xưa chừng đã mỏi 

Qua cầu nước đục ngược dòng trôi 

 

Nhan sắc khứ hề bờ sương ảo 

Khách quá giang xưa vẫn chưa về 

Cô lái buồn trông non nước cũ 

Lão trượng-Kinh Kha, ta-tiệm ly 

Có phải khí hùng ngàn xưa dậy 

Theo mỗi đường gươm hoa lá say 

Chén rượu chia tay bờ vĩnh biệt 

Đẫm nước mắt đời men đắng cay 

Lão trượng cười khan ngăn gió lộng 

Gác chèo ngửa cổ cạn nguyên chai 

Ta nâng chén đắng ngang tầm mắt 

Hứng giọt bi ai tự phạt mình. 

Thế thời đã thế không phải thế 

Khí hùng vẫn sống mặc thu phai 

Binh thư không thuộc thành binh bại 

Kiếm cùn mãi mãi cũng có ngày 

Sá gì sương trắng đầu điểm bạc 

Dăm chén rượu suông giữa cơ hàn 

Nhật nguyệt dặn lòng luôn tỏa sáng 

Tâm ta tự tại chiếu minh đăng 

Ngựa gục bên bờ sông nước lớn 

Ta vẫn qua cầu mặc gió ngăn 

Nói thì nói vậy cho đỡ tủi 

Vẫn nhớ đò xưa cô lái hờn. 

 

Túy hà 
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TÚY HÀ 

Sài gòn nhớ 
Ghi lại từ những đời chữ thăng hoa từ nhớ quên không thứ 

tự,ngày tháng. Nhằm lưu dấu ít nhiều một thời văn học miền 

Nam với tất cả tình yêu và lòng ngưởng mộ như một lời cám 

ơn chân thật với văn chương.* 

…Từ thuở ly hương thành người biệt xứ 

Hai chữ sài gòn xâm ngược trong tim… 

 

Vì: 

Sài gòn xưa có Nguyên Sa lụa trắng 

Của Hà Đông làm mát nắng rong chơi 

Nắng theo gió ngập ngừng trêu tóc ngắn 

Cho thơ rơi thả mộng xuống dòng đời 

 

Sài gòn xưa có Tất Nhiên họ Nguyễn 

Qua giáo đường thấy thập giá buồn hiu 

Chúa khóc hay cười dùm người thất thế 

Khi Linh hồn tượng đá đã nghiêng xiêu 

 

Sài gòn xưa mặt trời sau thành phố 

Thanh Tâm Tuyền thơ hực nắng bùng lên 

Thơ ở đâu xa lay từng Khuôn mặt  

Bếp lửa Cát lầy Tiếng động Mù khơi    

 

Sài gòn xưa có bóng dừa hoang dại 

Trong mắt xanh thiếu nữ đẹp như mơ 

Cho Đinh Hùng thơ rơi theo hồn chữ 

Mộng kề vai hương ngát suốt một đời 

 

Sài gòn xưa có dịu dàng Mai Thảo 

Đêm màu hồng vẫn lặng lẽ đưa cay 

Như Trang sinh thả hồn theo mộng ảo 

Dựng Miếu đền giữ lại tiếng hát bay 
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Sài gòn xưa có người gom triết lý 

Hòa hợp đông tây kim cổ luận bàn 

là Vũ Khắc Khoan Trương chi nhập thế 

Bút quậy Tháp rùa đòi kiếm giải oan 

 

Sài gòn xưa có Duyên Anh họ Vũ 

Viết truyện thơ ngây an ủi bóng hình 

Đêm trằn trọc giữa giang hồ hiểm ác 

Chép chuyện đời hảo hán luận nghĩa tình 

 

Sài gòn xưa có Hoài Trinh Minh Đức 

Tự hỏi Kiếp nào còn có yêu nhau 

Thơ ngàn câu khóc mùa thu Trăng gãy 

Đêm gối sầu thương cố xứ lòng đau 

 

Sài gòn xưa có Bách khoa tạp chí 

Nguyễn Thị Vinh tất bật đăng đàn 

Vẫn giữ tinh thần Văn Đoàn Tự Lực 

Khai phá văn chương kết nối trong ngoài 

 

Sài gòn xưa có chàng thi họa sĩ 

Nhà ở Kỳ Đồng trên bến dưới sông 

Nguyễn Hữu Nhật thương thơ không tri kỷ 

Mượn sắc màu hoa gấm vẽ sắc không 

 

Sài gòn xưa có trích tiên Bùi Giáng 

Bục giảng cao người thấp hứng phấn đời 

Mượn túi cái bang chứa thơ hào sảng 

Bất cần đời nên mê mãi rong chơi 

 

Sài gòn xưa có Hoa nở mười phương 

Lê Đức Vượng thành thành Vương Đức Lệ 

Nên Giữa Đời Thường Thơ tràn nhịp sống 

Mơ níu Thiên nga trên ngọn đỉnh trời. 
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Sài gòn xưa Nguyễn Thụy Long Gió hú 

Theo dấu chân người đi Vác ngà voi 

Trên gác bút tự treo thời Nợ máu 

Vào cây văn đã khô khốc nhánh đời. 

 

Sài sòn xưa kể ra không thể hết 

Những văn nhân thi hữu nhớ và quên 

Nhưng nhất định nhớ Phương Triều Xóm mộ 

Mất thanh âm múa bút mặc khen chê 

  

Nhớ Hoàng Trúc Ly thơ ngâm á phiện   

Thương vũ hoàng chương ướp chữ phù dung 

Thơ không cánh vẫn bay lên vội vã 

Sợ Năm cửa ô khép mộng yên bình 

 

Sài gòn xưa có lời cây bông vải 

Nở trắng đêm khu Vườn Chuối Bàn Cờ 

Con hẽm nhỏ che đời Trần Tuấn Kiệt 

Như dâu tằm nuôi kén để ươm tơ 

 

Sài gòn xưa có lính dù trên phố 

không gian xa còn in đậm dấu giày 

Hà Huyền Chi thơ như đường mật ngọt 

Rót dịu êm vào chén rượu nồng cay 

 

Sài gòn xưa Du Tử Lê tất bật 

Hỏi loanh quanh rồi lại vấn chính mình 

Đâu là chỗ nhân gian chưa biết đến  

Mãi ưu tư quay quắt một chữ tình   

 

Sài gòn xưa có nắng mưa thương xá 

Tô Thùy yên người quét dọn hành lang 

Thơ trải thảm mặc đêm đi ngủ sớm 

Ý vần rơi vào nỗi nhớ miên man 
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Sài gòn xưa Phạm Ngũ Yên không ngủ 

Thường lang thang trên đường phố vắng người 

Chẻ chữ làm tư cắt ra thành tám 

Thao thức cùng thơ nhớ biển bạc đầu 

 

Sài gòn xưa có thiền sư để tóc 

Phạm Thiên Thư ngủ dưới cội hoa vàng 

Chân đất nâu sòng theo chân Hoàng thị 

Công phu tan vì vỡ mộng đồng sàng 

 

Sài gòn xưa trắng đêm người viết chữ 

Trần Dạ Từ gõ cửa tuổi thơ ngây 

Luôn tự vấn mình đã già hay trẻ 

Rồi thả thơ bàng bạc khắp trời mây 

 

Sài gòn xưa nối dài Khăn sô trắng 

Cho Nhã Ca giặt chữ trên sông Hương 

Rửa máu tanh xả oan người chết thảm 

Đoạn đời đau thành sập đất trơ xương 

 

Sài gòn xưa có người ngồi Vấn Lệ 

Giữa Trần ai đếm những hạt mưa rơi 

Để làm thơ tả Thu buồn như thể 

Mưa không vơi lệ nhỏ tự vấn hoài 

 

Saì gòn xưa còn thêm Ngô Nguyên Nghiễm 

Trữ dược trong tim, tích máu viết lời 

Thiền quán Hạnh Trang hay là thư quán 

Mà sao những đời chữ mãi gọi mời 

 

Sài gòn xưa có phần Trần Yên Thảo 

Bạc tóc dài râu vấn chữ tầm nguyên 

Sách viết ngàn trang ý tình chưa thỏa 

Cổ tự đường thi nôm hán nhuyễn nhừ 
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Sài gòn xưa có Châm Hồ - Đức Doãn  

Giữa chợ đời ca hát nhớ biển xanh 

Nhặt chữ gom thơ tấu thành giai điệu 

Những khúc ru hời gọi sóng buồn tênh 

 

Sài gòn xưa có Tạ Ân Ninh Chữ 

Liu riu lửa nhỏ thủ tự còn nguyên 

Phân phát rong chơi rộn ràng làng báo 

Cũng đủ phấn hương thơm ngát tinh tuyền 

 

Sài gòn xưa có lính rừng nhảy núi 

Trần Hoài Thư dấu chữ trong giày saut 

Để dành mai sau gởi tàng thư quán 

Kể chuyện đánh nhau dưới đất trên trời 

 

Sài gòn xưa có văn Dương Nghiễm Mậu 

Nhan sắc tư thông tô chữ vẽ đời   

Những lời viết ra vẫn là nghi vấn 

Cho chính mình hay cho cả thế thời 

 

Sài gòn xưa có vòng tay cô giáo 

Nguyễn Thị Hoàng trên bục giảng lụy tình 

Trời đất mênh mang đêm sương đà lạt 

Trút đam mê theo tiếng nấc riêng mình   

 

Sài gòn xưa có Lệ Hằng Ướt lệ 

Gởi mưa qua Thung lũng của tình yêu 

Chữ dịu dàng như Tóc mây vờn gió 

Văn chôm lên như dục vó Ngựa hồng 

 

Sài sòn xưa có Khung rêu Trần Thị 

Thụy Vũ nhờ văn mở Thiên đường lạnh 

Vui với Thú hoang Nhang khuya thắp tạ 

Làm người chăn dê một bóng một hình 
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Sài gòn xưa có Túy Hồng kể chuyện 

Tôi nhìn tôi trên vách để thở dài 

Những người đi qua đời nhau vội vã 

Còn lại trong văn Thương tích dậy thì  

 

Sài gòn xưa có Trùng Dương Nguyễn tộc 

Thị Thái chính danh làm báo sóng thần 

Đi giữa Lập đông Mưa không ướt đất 

Theo Chân mây mê mãi hiện sinh thời 

 

Sài gòn xưa như tổ ong đầy mật 

Hai mươi năm nhà văn học miền nam 

Có Công Tử Hà Đông chuyên phóng chữ 

Múa bút xứ người thương nhớ Kiều giang 

  

Xin cám ơn Sài gòn xưa một thuở 

Những đời văn tình chữ rất rộn ràng 

Nên Văn Quang được mùa vung bút thép 

Chép chuyện lên đời bất luận thời gian 

 

Sài gòn xưa là một rừng chữ nghĩa 

Với những đời văn thành bại nhục vinh 

Kẻ sĩ mai danh tàng long ngọa hổ 

Giữa thế thời chiến quốc bất minh. 

 

Và lại nhớ 

Sài gòn xưa có ngã năm chuồng chó 

Nhiều văn nhân hào sĩ vẫn vào ra 

Thương kỷ nữ đã son phai phấn nhạt 

Kiếp cầm ca thơ nhạc giữa ta bà 

 

Sài gòn xưa có đường tên Cường Để 

Đầy lá me bay ru giấc mơ hồng 

có những quán hàng bán cà phê chạy 

Cơn mưa rào nhiệt đới có như không 
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Sài gòn xưa có ngã tư quốc tế 

Khách chơi đêm không thể nở lòng quên 

Nồi cháo trắng gạo nàng Hương thơm nức 

Cá bống kho tiêu ngọt mặn vẫn thèm 

 

Sài gòn xưa còn nhiều, nhiều thứ lắm 

Thật khó lòng nhớ hết để kê khai   

Sài gòn xưa là sài gòn tất cả 

Vẫn còn nguyên say đắm chẳng hề phai 

 

Lại thêm 

Sài gòn nay người lấn người trên phố 

Xe chen xe chiếm hết cả lòng đường 

Không có chỗ cho những đời chữ nghĩa 

Báo chí hằng trăm bát nháo dị thường 

 

Ơ! Những đời văn gia nô hạng bét 

Thêm được gì cho văn hiến ngàn năm 

Hay đã được những đỉnh cao trí tuệ 

Bịt mắt che tai thí một chỗ nằm 

 

Sài gòn nay dân ngậm ngùi uất lệ 

Vì chén cơm nhỏ máu mắt cũng đành 

Chỉ cần sao có ít nhiều chống đói 

Còn chuyện no thường rất mong manh 

 

Sài gòn nay không còn thơ bay nhảy 

Văn vẻ trật chìa ngược ngạo khó nghe 

Thì làm sao cho vuông tròn ngữ nghĩa 

Đã suy đồi theo phong hóa phòng the 

 

Sài gòn nay nói thêm là chuốc mệt 

Vì văn chương chữ nghĩa đã bốc hơi 

Chỉ có điều Sài gòn xưa còn khắc 

Trong trái tim người Việt chẳng đổi dời  
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nên  

Chắc phải đành mượn thêm hồn đồng cốt 

Nhờ những văn nhân ở cõi vô cùng 

Chấp bút đề thơ gởi về xứ cũ 

Cho sài gòn nắng lụa mãi lung linh 

Cho hạt mưa còn rơi trên tượng đá 

Cho mặt trời sau lưng phố chói chang 

Cho phong nguyệt vẫn vờn hoa ghẹo lá 

Cho lời cây bông vải mãi rộn ràng 

 

Cho dấu giày in không gian còn rõ 

Cho loài chim bói ca vẫn tìm về 

Cho sắc màu tình tự mãi say mê 

Cho thương xá nắng bùng lên vội vã 

 

Cho đêm về ngủ yên ngưng cánh gió 

Trong tim người chưa khai ngộ trần ai 

Sài gòn xưa đêm tim không ngừng đập 

Vì bụi hồng son phấn vẫn chưa phai 

 

Khói chen mây đời thơ chưa điên đảo 

Đồng thiếp sẽ tan hóa giải tử sinh phù 

Sài gòn xưa dẫu hư hao còn đó 

Nhưng tim người máu vẫn đỏ màu son 

 

Nên những đời văn linh hồn không bán 

Nên sài gòn muôn thuở dấu ấn còn 

Trong trái tim người ly hương biệt xứ 

Như ngựa hồ luôn nhớ ngọn bắc phong 

  

Dẫu một thoáng sài gòn xa xưa cũ 

Mà sao như gió nổi sóng lên rồi 

Hay đã nhiểm ý người trong tình chữ 

Nên ngỡ Sài gòn còn mới tinh khôi… 
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Thôi đành hẹn sẽ lục cùng trí nhớ 

Biết đâu chừng còn viết được gì thêm… 

Sài gòn ơi nhớ gì mà…ứ máu 

Biết khi nào văn vẻ cạn ly… đau… 

 

*Bài thơ trường thiêng mang dấu ấn kỷ niệm này có một số 

khổ thơ đã đăng ở Kỷ Yếu Văn Bút 2014(xem như phần 1) 
 Nay đã  nhuận sắc cập nhật và viết thêm phần mới, vì nỗi 

nhớ không nguôi ngoai nên vẫn chưa có… đoạn kết.  

                                                                            Túy Hà 
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Trích từ một lời ngỏ: 

 

Trở về mái nhà xưa 
“Nhà”ở đây đối với tôi là “nghiệp” báo, là bằng hữu và nhất là 

độc giả của tôi ở khắp nơi. Những người mà tôi biết rằng trong 16 

tháng tôi vắng mặt, xa “nhà” là bấy nhiêu ngày mong cho kẻ đi xa 

trở về. Không biết nói sao để bạn đọc, để thân hữu khắp nơi biết 

về những bước chân trên con đường trở về, trên con đường ngập 

bóng mát của tình thương là những bước chân hồi hộp, bâng 

khuâng xúc động đến thế nào…(HDT)) 

 

Khác gì sau những cơn mưa 
       

       16 tháng là 64 tuần. 

Là mất đi 64 số Saigon nhỏ chính thống, chưa kể giai phẩm 

Xuân và Tạp chí văn học Tân Văn. 

Với người viết nói riêng và với rất nhiều người đọc nói 

chung, đó là một tổn thất lớn khó lòng thay thế. Món ăn tinh 

thần không còn nữa, nếu còn mà chỉ có vỏ mà không có ruột 

người hưởng dụng lấy gì dinh dưỡng nên cũng sẽ trở thành 

què quặt, tù túng. Tâm tư sứt mẻ và trở nên hoài nghi đủ thứ. 

       Ở đất nước thực dụng và ngôn ngữ xa lạ này, ngay giữa 

thời đại mà mạng lưới internet toàn cầu đang bao trùm cùng 

trời cuối đất không địch thủ. Vậy thì để có một tờ báo tiếng 

nước ta và có người đọc đã khó, mà là báo nghiêm chỉnh 

đúng nghĩa thì lại càng khó hơn.  

      Đối với Cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta thì một tờ 

báo đúng nghĩa là phải có những điều kiện ắt có và đủ tối 

thiểu như: Đưa tin trung thực sát thời cuộc, bình luận xác 

đáng bài bản và nhất là thái độ chính trị rõ rệt nhất quán với 

chủ trương chống nhà cầm quyền cộng sản độc tài đảng trị 

trong nước mà còn tích cực chống cộng sản nằm vùng nhằm 

gây rối loạn, chia rẽ, nghi kị trong các cộng đồng Việt ở Hải 

ngoại. Đó là những thứ mà một tờ báo chân chính phải xem 

như kim chỉ nam. 
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      Hệ thống báo Sài gòn nhỏ và Nhà văn Nhà báo Hoàng 

Dược Thảo đã có nhiều hơn thế nữa.  

      Có ai đó đã phát biểu: Can đảm không chỉ có nghĩa là coi 

thường cái chết ngoài mặt trận hay lúc hiểm nguy bất ngờ. 

Can đảm còn có nghĩa là đối đầu với sự thật dựa trên lý lẽ 

của trái tim chân thật và tấm lòng yêu nghề không giới hạn. 

       Trước thực trạng rõ nét là:  

Nhà cầm quyền cộng sản trong nước đã không tiếc tiền khi 

chi ra nhiều triệu mỹ kim để phát động chiến dịch thi hành 

cái gọi là nghị quyết 36 trong đó có văn hóa vận. Tận dụng 

nhiều hình thức nhằm mục đích vô hiệu hóa các cơ quan 

ngôn luận, truyền thông báo chí. Triệt tiêu văn hóa tư tưởng 

của người Việt yêu chuộng tự do. Biến Cộng đồng người 

Việt hải ngoại thành bãi cát rời. Với sức mạnh của đồng tiền 

xanh Ben. Franklin, cộng sản đã thao túng được một số 

người nhẹ dạ tham tiền và những người tị nạn kinh tế chuộng 

cuộc sống thực dụng và hoàn toàn không lý tưởng. Cho đến 

nay thực trạng này vẫn đang là vết dầu loang xâm thực từng 

phần như là cuộc chiến tranh không quy ước đang dần dần 

làm thui chột ý chí của những người yêu chuộng tự do nhân 

phẩm và nhân quyền.  

          Phải chăng Saigon nhỏ là một trong những mục tiêu 

mà nghị quyết 36 nhắm vào và đã trở thành nạn nhân thiệt 

thòi lớn nhất. Điều này xin dành cho công luận. Người viết 

với tư cách của một người đồng hành bất lực thiếu dũng khí 

đã đau xót trước thực tế phủ phàng. Đã ân hận vì không làm 

gì được trước bất công pháp trị của xứ sở tạm dung này. 

         Những tưởng Linh hồn Sài gon nhỏ chân chính đã bị 

triệt tiêu. 

         Những tưởng Nhà văn Hoàng Dược Thảo và Bà nhà 

báo quê mùa Đào Nương đã rũ nhau bán áo về làng hay về 

quê chăn vịt hít thở hương đồng gió nội sặc mùi hóa chất và 

phân bón china. Hay đang lấn chen giữa phố sài gòn trong cũ 

ngoài mới, ngắm người vô cảm ngược xuôi. Hay là đang 

nhập thiền tịnh thất mong tìm chân lý cho riêng mình ở một 
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Thảo am quạnh hiu nào đó. Hay là, hay là, quẩn quanh với 

dấu hỏi chấm than… 

        Cá nhân người viết đã rũ người trong nhiều tháng như 

gà mắc mưa, như phải bã “mạt cưa mướp đắng”. Như bị cấy 

sinh tử phù đến thời khắc nhất định nào đó thì động kinh co 

giật. Như cây thiếu nước, 

Như sông cạn nguồn và nhất là như người đã mất người. 

         Những tưởng và những tưởng… 

Cho đến khi rất tình cờ nhận từ tay người bạn vong niên tờ 

Saigon Weekly số 1 ấn bản Houston và chính danh Chủ bút 

Hoàng Dược thảo. Thế là lại nghe những lời nói quê mùa của 

Đào Nương chân chất thật thà mà sao sâu lắng lạ. Lại nghe, 

được hít thở và nhìn thấy những vần thơ dễ thương hằng tuần 

gợi nhớ một quá khứ mịn màng như gấm nhung thất thể, tươi 

mát dịu dàng nhứ áo lụa hà đông của Nguyên Sa một thời 

mơ mộng.  

         Dù nôn nóng người viết vẫn giữ lòng không vội. Nhẹ 

nhàng từ tốn đặt tờ báo lên bàn như trên thư án. Vào nhà 

trong mở nước xã mồ hôi tống tiễn bụi đường nắng gió vì 

ngoài kia hỏa nhiệt tăng trên trăm độ F. 

         Cố giữ cho mình tư thế của một người vừa mới tẩy trần 

(trong các phim kiếm hiệp sặc mùi gia vị). 

Thong thả, cẩn trọng như người hành lễ trước thư án vô hình. 

Và nhẹ nhàng trầm mình trong thế giới của Saigon nhỏ năm 

nào. Người viết xuôi về ký ức, lần theo những ánh đèn xe 

xanh đỏ để tìm lại Phố xưa nơi mà đã một lần hạnh ngộ, dù 

nay phố cũ đã thay tên. 

         Lời cám ơn có thể bị ngộ nhận là không thật, nhưng nỗi 

vui mừng thì như nước vỡ bờ. 

Dễ chừng hơn mười năm chưa gặp, dễ chừng đã trọn kiếp đa 

đoan, dễ chừng đã ngàn thu lá rụng, dễ chừng là hư ảo sắc 

không. 

         Và người viết lại tự hỏi mình những dòng rong bút nêu 

trên viết để làm gì.  

Vâng, viết chỉ là để cho những người còn luyến lưu chữ 

nghĩa, còn tiếc thương những đời báo giấy hiểu dùm cho 
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trong trường văn trận bút, trong bát nháo xứ người, trong vô 

vàn phức tạp của đời sống thực dụng, trong thế giới ảo của 

kỷ thuật số, trong những trái tim rỉ máu vì thua thiệt mà 

không còn gì đề kháng thì vẫn…sống 

           Vẫn còn những người vì tình văn mà đứng dậy, vì ý 

văn mà tiếp bước, vì chân lý mà ngẩng cao đầu, vì trái tim 

chân chính không hề khuất phục. Thua keo này vẫn bày keo 

khác dù trăm đường sỏi đá chân trần vẫn chưa là tuyệt lộ. Đó 

chính là ý chí dựa trên lý tưởng để từ bóng tối bước ra ánh 

sánh mà không cần vòng nguyệt quế vinh danh. Họ là những 

người biết vận dụng chữ nghĩa thành sức mạnh khác gì tiên 

tri của thời đại mới rất cần thiết cho việc làm thăng tiến xã 

hội hôm nay và mai hậu. 

Và trong hàng ngũ ấy có Nhà văn Hoàng Dược Thảo, nhà 

báo Đào Nương, nhà thơ Thụy Châu… đã vượt qua sóng gió 

trở về “nhà” và cũng vì duyên “nghiệp” vừa vá lại cánh 

buồm tơi tả để lại lên đường với Saigon weekly. 

          Hy vọng và cũng là kỳ vọng: 

Người viết nói riêng và bạn đọc nói chung sẽ không thất 

vọng khi theo chân cuộc hành trình mới mẻ này. 

Khác gì sau cơn mưa trời lại sáng và nấm lại mọc đầy, đất 

trời giao thoa nhuận hoa thắm lá, cho con tim vui lại với đời. 

Cám ơn người trở lại “nhà” Cám ơn duyên vẫn thiết tha 

“nghiệp”báo đời. 

 

Houston ngày thiếu nắng ký ức mòn. Tháng7/2017/ Túy ký 

 
 Khi viết báo, tôi tôn trọng dữ kiện, sự chính xác. Khi viết 
văn, tôi để óc tưởng tượng của tôi thở, sống… thay vì nhốt 
nó ở đâu đó. Ở cả hai bộ môn, văn chương và báo chí, chân 
thực là điều căn bản, nhất là sự chân thực trí thức”. 
                                                                   Trùng Dương/Ntt 
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SongThy 
Trách Chi Mưa Tháng Tám! 
 

Mưa ngâu ơi! Sao lại rơi tháng Tám 

Thả nỗi buồn vào thương cảm dài lâu 

Ngọn gió bay hương nguyệt quế thấm sâu 

Cầu ô thước rung nhịp sầu nhung nhớ 

 

Giọt nước mắt khô giấu chôn tình lỡ 

Tiếng gió ru hời cứ ngỡ lời than 

Những giọt lệ hoang nhờ mưa gõ nhịp 

Phố chợ mưa ngâu theo nước mắt tràn 

 

Nắng hay mưa chuyện bình thường muôn thuở 

Duyên cớ gì mà lại nỡ trách mưa! 

Mưa đẫm vần thơ, mơ bên khung cửa 

Tưới mát dòng đời, cứ thế mưa ơi! 

 

Cứ thế mưa ơi, tình ngâu tháng tám 

Giữa đôi bờ ô thước vẫn bay ngang 

Nên đừng trách sao mưa rơi tháng tám 

Mưa chỉ nhắc đời nhớ cuộc tình tan. 
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Minh Xuân  
Thu lỡ lá vàng 
 

Thu sang nhặt lá vàng rơi 

Vàng bao nhiêu cũng...không vơi nỗi buồn 

Đạp lên xác lá vô hồn 

Lòng người viễn xứ...hoàng hôn cuối ngày 

Quê nhà đợi gió Thu bay 

Xứ người mòn mỏi đắng cay não nề 

Nửa vòng trái đất nhiêu khê 

Dặm dài ly xứ...ngày về còn xa... 

Thu xanh xao-khóc trăng già 

Ngàn năm chú Cuội, cây Đa một lòng 

Nhưng còn gì để đợi mong 

Người đi thuở ấy...chẳng trông ngày về!!! 

Quê Hương ngàn dặm sơn khê 

Xứ người...tro rải bốn bề gió đưa 

Gởi về quê cũ ngày xưa 

Hồn người viễn xứ thu vừa đưa tang. 

 

MX 538 
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THIÊN LÝ 
 tên thật là Nguyễn thị Kim Mai 

 sinh năm 1960 tại Sài Gòn, 

 

 

Trước năm 1975 là học sinh.  

Sau  năm 1975 giáo viên tại Sài Gòn./Gia Định.    

Định cư tại Hoa Kỳ từ 1995 (H.O)  

- Cử Nhân Giáo Dục  Early Childhood Education 

 (Highlands University, New Mexico). 

- Hiện là giáo viên  cho trung tâm giáo dục Mầm Non  

Tin Lành thuộc San Juan County, New Mexico. 

- Hội viên Văn Bút NHK  

- Tham gia viết bài cho báo Đa Hiệu từ số 89 -92. 

-  Giải nhất truyện ngắn và một giải nhì hồi ký do báo Đa 

Hiệu tổ chức năm 2010. Ngoài ra còn cộng tác viết bài cho 

báo Biệt Động Quân, Đặc San KQ Bắc Cali, và các trang 

web hoiquanphidung.com, saigonocean.com, Các tạp chí Tin 

Văn, Trầm Hương. 

     

 Tác phẩm đã xuất bản: 

-Đời Chia Trăm Nhánh Sông (tập thơ viết chung -2000)  

-Hoàng Hôn Trên Núi Tây (tập truyện ngắn- 2012) 
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Thiên Lý 
Nàng Thu 
 

      Tôi đang ở giữa chặng đường cuối cuộc đời, chẳng biết 

ngày nào sẽ đi đến đích. Vậy mà, không hiểu sao trái tim già 

khô héo trong tôi vẫn còn rung cảm mạnh mẽ vì nàng. Ôi, 

nhảm nhí quá phải không bạn? Tôi đã là một ông già ngoài 

sáu mươi rồi! Oái oăm thay, chữ tình đã không tha tôi ở tuổi 

này, lúc tơ vương thì nặng lòng khi buông xuống thì đã quá 

buồn đau đơn độc. Những đêm mưa gió lạnh lẽo nằm cô đơn 

trong căn phòng tối, tôi nhớ nàng tha thiết, nhớ giọng nàng 

nói, nhớ tiếng nàng cười, nhớ đôi mắt to với cái nhìn như lúc 

nào cũng ngạc nhiên, nhớ bờ môi luôn ướt mọng hồng hồng. 

Từ nỗi nhớ lảng vảng đầy tâm tư đó, hình bóng nàng nhè nhẹ 

đưa tôi về những buổi chiều thu kỷ niệm. Hai chúng tôi cùng 

đi dạo dưới hàng cây vàng lá, gió thổi vài chiếc rơi trên áo 

tôi, những chiếc lá khác lượn lờ đậu trên tóc nàng, chúng tôi 

kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời, cùng ngắm ánh nắng 

chiều nhạt dần sau đám mây thay màu hồng tim tím phía trời 

tây. 

       Nàng không phải tên Thu nhưng với sự mơ tưởng của 

tôi, nàng như một mùa thu êm dịu trong thời tiết mát lạnh. 

Dù nàng rất giản dị không trang điểm phấn son, đài các, tôi 

vẫn thấy nàng tươi thắm như những lá vàng rực trên cành. 

Nàng nhỏ bé như con chim sâu, líu lo, huyên thuyên với tôi 

khi bàn về một đề tài gợi hứng. Nàng yêu thiên nhiên, yêu 

mùa thu và thường thích chụp hình cảnh thu. Tôi là một gã 

khô khan, quê mùa, chẳng để ý gì mấy đến việc thưởng 

ngoạn cảnh vật chung quanh. Nhờ ở bên nàng mà tôi đã dần 

dà bị quyến rũ bởi sắc thu.  Rồi... Một ngày cuối thu, lúc 

nắng đã tắt, lá chết khô ngập đầy trên đường, cây gầy trơ 

thân xơ xác. Mây đen kéo đến che khuất nửa mảnh trăng 

buồn, che cả những ngôi sao xa tít mờ...thì cũng là lúc tôi... 

đã... mất nàng. Tôi khóc trong giấc mơ, tôi buồn đến lịm 
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người, tôi say, tôi cười điên vào định mệnh trớ trêu. Tôi gào 

tên nàng.Tôi đau đớn vì nàng đã bỏ tôi đi mãi mãi… 

       Một ngày hội ngộ khoá Không Quân ở San Jose, 

California, tôi là thân hữu được mời tham dự. Giữa lúc mọi 

người đang say sưa với điệu nhạc khiêu vũ bên trong, tôi 

lang thang ra ngoài hành lang vắng đốt hơi thuốc ấm. Ở đó, 

nơi một góc sáng mờ mờ, tôi đã gặp nàng đứng một mình 

ngước mắt nhìn lên mảnh trăng non. Sau cái giật mình từ 

tiếng động do tôi gây ra, nàng quay về phía tôi và sự xã giao 

chào hỏi mở đầu. Tôi vẫn có lối nhìn chăm bẳm vào mặt phụ 

nữ một cách háo hức, nhưng lần này sự háo hức đó không 

hiện hữu trong tôi vì khuôn mặt nàng bình thường chẳng có 

gì nổi bật, trông nàng còn trẻ mà thật khó đoán tuổi. Tôi ước 

chừng lúc tôi vào lính thì nàng hãy còn đang học tiểu học.       

Tôi bắt chuyện với nàng về thời tiết gió mưa rồi âm nhạc. 

Cũng như tôi, nàng là một thân hữu tham dự buổi tiệc và 

không biết khiêu vũ, song về lãnh vực âm nhạc nàng có vẻ 

biết nhiều lắm. Giọng nói miền nam thanh thanh nhỏ nhẹ dễ 

thương đã giữ tôi ngồi lại trò chuyện với nàng. Tôi nghe 

nàng nói về trăng, những đêm trăng khuyết, trăng tròn, 

những ngôi sao tí teo xa thăm thẳm gợi cho nàng một nỗi 

nhớ quê hương tha thiết. Rồi tự nhiên nàng hỏi tôi về biển, 

chao ôi, nghe nàng nhắc đến biển, tim óc tôi cũng tràn ngập 

lên sự nhớ thương miền biển Đại Lãnh quê tôi. Tôi nhớ lắm, 

màu xanh như ngọc bích của biển có hàng phi lao chạy dọc 

bên bờ nghiêng bóng mát. Nhớ thời còn đi học trung học, 

vào những ngày nghỉ, tôi được theo cha đi kéo lưới ngoài 

khơi từ sáng sớm tinh mơ. Âm thanh xình xịch của chiếc 

thuyền máy vang trong buổi sáng im vắng thuở đó vẫn còn 

văng vẳng trong tôi từ bao nhiêu năm qua. Tôi thích nhất là 

lúc mặt trời vừa hé mắt ở phía xa xa, tạo nên một đường 

chân trời vàng nhạt chạy dài thẳng tắp trên biển. Thỉnh 

thoảng, tôi đi lưới cá vào những đêm trăng, thấy ánh vàng 

chiếu rõ trên mặt nước những đốm sáng lấp lánh thật 

đẹp!..Vừa xong trung học, tôi chưa kịp dự định một tương lai 

nào, cũng chẳng có nhiều thời giờ để dạo hết cảnh đẹp trên 
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quê mình thì phải ra đi làm bổn phận người trai thời chinh 

chiến. Sau bốn tháng thụ huấn căn bản Bộ Binh giai đoạn 1 ở 

Thủ Đức, tôi chuyển sang trường Pháo Binh Dục Mỹ học 

căn bản Sĩ quan Pháo Binh, rồi về quân khu 4 làm tác xạ, lăn 

lóc bước chân đi đóng súng tứ phương trong trận mạc nên 

càng ngày tôi càng xa quê hương. Ngày tàn cuộc chiến, tôi 

lết tấm thân đầy thương tích trở về “báo hại” cha mẹ. Vừa 

dưỡng sức được hơn một tháng thì tôi phải vào tù đến tám 

năm sau mang thân tàn về khóc bên mộ phần song thân 

mình. Lúc đó, dù đã ra tù, tôi vẫn không được phép ở lại quê 

biển của tôi một ngày nào để an phận làm ăn sinh sống. Tôi 

phải đi đến một vùng kinh tế mới xa lạ khác trồng trọt kiếm 

miếng ăn dưới sự kiểm soát của chính quyền địa phương, 

cho tới khi tôi thật sự rời khỏi Việt Nam qua Mỹ theo diện 

H.O. Thời chiến tranh, tôi xa quê vì bổn phận người lính, 

thời “hoà bình”, quê hương vẫn mãi ở xa tôi vời vợi vì tôi là 

người tù tội. Bây giờ thì không những quê mình đã quá xa 

mà đường về thì còn xa hơn nữa... Tôi buồn bã kể, nàng 

chăm chú nghe... Câu chuyện cuộc đời và quê hương đã kéo 

khoảng cách hai chúng tôi gần lại với nhau trong sự đồng 

điệu của phận người lưu vong.Tiệc tan, tôi chia tay nàng để 

ra về, cuộc gặp gỡ xã giao tưởng như chìm vào quên lãng.  

      Buổi sáng tôi dậy sớm, nhìn ra ngoài trời thấy mây âm u, 

gió thổi mạnh làm những cành cây chạm vào mặt kính tạo 

thành tiếng kêu khô khốc. Lá đã vàng trên vài nhánh cây 

khiến tôi ngơ ngẩn, buột miệng thốt lên: Ồ, thu đến rồi! Mùa 

thu làm tôi thêm nhớ nàng ray rứt, một nỗi đau xót quặn lên 

trong lòng, cổ họng tôi nghẹn đắng. Lúc này, tôi chợt thấy 

thèm rượu...nhưng thôi, tôi phải lái xe xuống phố uống cà 

phê vậy. Uống một mình, à không, uống với Phước, một 

người bạn quen thân từ hồi còn trong đơn vị. Phước và tôi 

cùng hoàn cảnh mồ côi vợ, tôi sống một mình lâu hơn Phước 

tới mười mấy năm. Phước chỉ cô đơn chừng hơn sáu năm 

nay thôi. Tôi lái xe trên con đường quen thuộc, đường đến 

nhà Phước đây mà, Phước bây giờ yếu  lắm, đã ở luôn trong 

nhà dưỡng lão rồi không còn như buổi sáng hôm nào tôi đã 
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đến rủ Phước đi uống cà phê. Phước lúc đó bị tê cái chân bên 

trái sau một cơn stroke nhẹ phải đến phòng tập “Therapy” ở 

một viện dưỡng lão ba ngày một tuần. Nhân dịp đến chơi, tôi 

rủ bạn đi uống cà phê rồi chở giúp Phước đến phòng tập.  

      Nơi đây, tình cờ tôi đã gặp lại nàng nhờ nhận ra vóc dáng 

nho nhỏ và cũng vì nàng là người Việt Nam duy nhất đang 

làm việc trong phòng tập này. Ôi chao, khuôn mặt trẻ con 

không có gì đặc biệt của nàng tối hôm nào khi cùng tôi trò 

chuyện đã không làm tôi chú ý mấy mà bấy giờ trong ánh 

sáng ban ngày, tôi mới thấy nàng thật dễ thương. Tôi càng 

ngưỡng mộ khi biết nàng là một therapist assistant, lòng tôi 

tự nhiên hồi hộp lẫn với chút vui vui. Tôi không bắt chuyện 

được với nàng bởi nàng đang bận giúp một bà lão Mỹ trắng, 

tập với tay trên những nấc gỗ như nấc thang gồm mười bậc 

nhỏ treo trên tường. Tôi theo dõi từng động tác nàng hướng 

dẫn cho bà lão, nàng bảo bà với thêm lên nấc gỗ thứ sáu, 

trong khi bà chỉ chạm được tới nấc thứ năm. Bà hạ tay 

xuống, lắc đầu than mệt, nàng vui vẻ để bà nghỉ vài phút rồi 

nói bà sẽ tiếp tục khi nào bà muốn. Nàng khuyến khích dỗ 

dành bà như dỗ trẻ con, rằng bà sẽ chạm được nấc gỗ thứ 

sáu, thứ bảy, thứ tám và tay bà sẽ hoạt động lại bình thường, 

chỉ cần bà cố gắng một chút. Nàng tin rằng bà sẽ làm được. 

Tôi thầm thán phục cho sự kiên nhẫn và thái độ nhẹ nhàng 

của nàng với bệnh nhân, mắt tôi không rời khỏi nàng cho đến 

khi Phước lên tiếng hỏi: 

Nè, làm gì mà ngó con người ta tới nổ con mắt ra vậy? Có 

quen không? 

Tôi giật mình  gật nhẹ: 

Ừ, thấy con bé đó quen quen, gặp ở đâu rồi, nó làm ở đây lâu 

chưa? 

Bạn tôi nói: 

Em mới chuyển qua phòng tập ở đây mấy tháng nay thôi. 

Mày tưởng tượng ra gặp em ở đâu vậy hả thằng khỉ già? 

Tôi đấm vai bạn: 

Tao gặp em thiệt mà, em trông cũng ngộ đó chứ hả, có đều 

hơi nhỏ con. 
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Nhỏ vầy mà khoẻ lắm nha mày, em kéo bệnh nhân cái một à.  

Rồi bạn tôi đổi giọng phàn nàn -mày tới thăm tao bữa nay 

chưa hỏi tao câu nào mà sao hỏi em hoài vậy, không tới phần 

mày đâu nha, dù em còn độc thân đó, chịu phận già cô đơn 

cho hết đời đi. 

Tao mới chỉ nói là em nhìn quen quen thôi mà mày đã chặn 

đầu, chặn đuôi tao rồi. Mày có phần mơ tới em trong đầu 

không đó? 

Phước cười giòn tan: 

Nhìn bản mặt mày là thấy chữ dê to tướng hiện lên rồi, dấu 

chỗ nào được. Em coi bộ còn ‘măng’ quá, mơ với mộng làm 

gì ở tuổi này hả mày. Sức tao không còn khoẻ mấy để gặm 

cỏ non, thôi nhường sự mơ mộng đó cho mày. 

       Tôi nhìn nụ cười của bạn, chợt vui lây với cái vẻ khoe 

khoẻ của bạn hôm ấy. Phước vẫn giữ được lối sống lạc quan, 

hay đùa và nói chuyện tếu với bạn bè.Tôi không trả lời 

Phước, vẫn quay sang ngó nàng, mong cho nàng đến gần bên 

Phước hỏi han để tôi có dịp bắt chuyện nhưng Phước lại 

không thuộc nhóm bệnh nhân của nàng, vì thế, vừa cho bà 

Mỹ trắng nghỉ xong là nàng đã biến ngay sau cánh cửa 

phòng bên cạnh. Tôi đoán chắc nàng phải bận rộn lắm, ngồi 

chờ Phước tập đi với sự hướng dẫn của một anh chàng 

therapist khoảng một tiếng, tôi chỉ nhìn thấy nàng trở lại 

phòng tập có vài phút. Đôi mắt tôi tê theo cái nhìn trộm và 

tôi phát giác ra tâm hồn mình như có chút gì thay đổi. Đêm 

ấy tôi bắt đầu mơ đến nàng, một người đàn bà cho riêng tôi. 

        Tôi mua hai ly cà phê và hai ổ bánh mì thịt nguội mang 

đến cho Phước. Tôi gặp ngay Phước ngồi bên cửa sổ gần 

hành lang, bất động. Tôi gọi bạn, Phước quay lại nhìn tôi 

mỉm cười, nụ cười như mếu trên cái miệng méo xẹo sau lần 

stroke thứ hai. Phước nói ấp úng không ra được nguyên câu, 

tôi hiểu bạn mình muốn gì. Tôi  kiếm một chiếc ghế ngồi 

xuống bên bạn, mở ly cà phê đưa cho Phước. Bạn tôi nháy 

mắt hỏi tôi sẽ làm gì cho ngày hôm nay, tôi lắc đầu chưa 

biết. Phước đưa tay vẽ lên không, ngọng nghịu nói: 

Sao mày không viết đi?  
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Tôi ngạc nhiên: 

Viết à? Viết gì? 

Phước đặt ly cà phê lên thành cửa sổ, run run nắm lấy bàn 

tay tôi rồi dùng ngón trỏ viết chữ “em” vào lòng bàn tay 

ngầm hỏi nhớ không, chỗ này? Tôi gật đầu cười không ra 

tiếng, nỗi đau lại muốn trổi dậy. Làm sao quên được, nơi 

đây, cả ba chúng tôi đã từng đứng nhìn xuống ngọn đồi phía 

trước nhà dưỡng lão tán chuyện. Phước đã chuyển sang 

nhóm tập “ therapy” với nàng. Lần nào tôi đến thăm Phước 

cũng gặp nàng tập cho Phước đi bộ quanh hành lang, nàng 

bấm giờ và đếm từng bước chân của Phước, nàng thường 

dừng lại bên cửa sổ này cho Phước nghỉ mệt một lúc. Bây 

giờ ngồi bên Phước, tôi cảm tưởng như bóng nàng hãy còn 

thấp thoáng quanh đây... Tôi vỗ vai Phước hỏi thăm sức 

khoẻ của bạn để quên đi nỗi nhớ đang dâng lên trong lòng.           

Phước đã thay đổi nhiều từ ngày vào đây, sự lạc quan không 

còn nữa, tôi biết Phước buồn không kém gì tôi vì sự ra đi đột 

ngột của nàng, một người cán sự tập luyện tốt cho bệnh 

nhân. Tôi gợi chuyện hồi còn trong đơn vị với nhau. Phước 

có vẻ vui khi nghe tôi nhắc tên những người bạn cũ, tuy nói 

chuyện cho bạn vui lòng, tôi không khỏi lo nghĩ đến thân 

mình, không biết tôi sẽ còn khoẻ được bao lâu trước khi vào 

hẳn viện dưỡng lão như Phước. Tôi không có một đứa con 

nào, người vợ của tôi đã mất mười mấy năm nay bỏ tôi cô 

độc trong căn nhà vắng lặng. Tôi cũng không có người thân 

nào ở gần để những hôm tối lửa tắt đèn có nhau. Phước may 

mắn hơn tôi là còn có đứa con trai, con dâu và ba đứa cháu 

nội. Thằng con trai không đến nỗi tệ lắm, vợ chồng con cái 

vẫn đến thăm Phước hàng tuần vào mỗi chiều thứ bảy. Thỉnh 

thoảng có thêm vài người bạn nữa trong số đó có cả tôi là 

người đến với Phước rất thường xuyên... Ngồi với bạn gần 

hết một buổi sáng, tôi từ giã Phước ra về, hẹn bạn ngày hôm 

sau gặp lại. Phước đưa tay viết lên không ấp úng: 

Viết đi ...cho... đỡ buồn. 

       Tôi gật đầu vỗ vai bạn rồi quay đi. Tôi định lái xe xuống 

khu Lion Plaza mua một ít thức ăn rồi lại thôi. Lái xe quanh 
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quanh thành phố một lúc, tôi chợt nhớ đến vườn Nhật, nơi tôi 

và nàng vẫn thường ghé chơi. Tôi vội vã quay xe chạy về 

hướng Senter... 

         Tôi bước chậm rãi trên lối đi dẫn đến một hồ nước 

trong vắt, dọc theo hai bên là đủ loại cây cao ngang tầm nhìn 

đang ngả màu vàng, đỏ. Một chiếc cầu ngắn vắt ngang hồ, 

phía sau có lùm cây to  xoè lá vàng rực. Tôi dừng lại ngắm 

chiếc cầu tưởng như bóng dáng nàng đang đứng ở đó trong 

nhiều tư thế để tôi chụp hình. Nàng nghiêng đầu làm dáng, 

nàng chống tay trên thành cầu mỉm cười, nàng vịn một 

nhánh cây quay người lại nháy mắt với tôi, ôi, trông nàng 

duyên dáng quá! Và cũng ở chốn này, nàng đã hướng dẫn tôi 

đứng đủ kiểu, đi đủ chỗ để nàng lấy cảnh chụp, nàng chụp kỹ 

hơn tôi, ngắm nghía rất lâu, đôi lúc làm tôi ngượng ngùng. 

…Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi và nàng đã đến đây, 

chúng tôi cứ tản bộ vòng hết khu vườn, cứ chụp hình và ngồi 

nói chuyện. Nàng hỏi về đời sống riêng của tôi rất nhiều, tôi 

lại là người thích nói về mình nên đây là dịp cho tôi tha hồ 

tâm sự và “khoác lác” với nàng.  Được ngồi gần trò chuyện 

và ngắm nàng, tôi mới nhận ra trên khuôn mặt nàng là một 

nét đẹp tiềm ẩn, càng nhìn càng say. Nàng có đôi mắt to đen 

lay láy dưới hàng mi rậm, sống mũi thon thon, làn da trắng 

mát dễ bắt nắng để cho khuôn mặt thường ửng hồng. Khi 

nàng cười phô hàm răng trắng đều rất quyến rũ, đặc biệt 

nàng có mái tóc dày, đen mun và mềm mại. Mái tóc ngắn ôm 

lấy khuôn mặt xương xương, chải lệch đường ngôi về bên 

phải với những sợi tóc con loà xoà trên trán. Nhìn mái tóc 

phồng phồng tự nhiên của nàng làm tôi nhớ đến kiểu tóc của 

cô ca sĩ Pháp Sylvie Vartan vào thập niên sáu mươi cùng bài 

hát La Plus Belle Pour Aller Danser  đã say mê lòng tôi thuở 

đó.  

        Tôi bắt đầu làm bạn với nàng là do sự sắp xếp của 

Phước, thoạt đầu cả hai chúng tôi mời nàng đi ăn chung 

nhưng nàng đã từ chối, những lần sau thì lần nào nàng cũng 

có lý do bận để khất lại ngày khác. Sau đó, không biết Phước 

viết thư năn nỉ thế nào mà làm nàng cảm động và đã nhận lời 
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đi ăn cùng chúng tôi với tính cách bạn bè. Nàng nói, nàng rất 

vui khi quen được hai người bạn lớn là cựu chiến sĩ VNCH,  

trước kia cha và anh nàng cũng là lính. Ở bên nàng tôi vui 

lắm, nói đủ chuyện tào lao nên tôi đã quên không hỏi về cha 

và anh nàng thuộc binh chủng nào. Nàng gọi hai chúng tôi  

là chú và xưng tên rất lễ phép, chính sự lễ phép đó mà tôi 

phải đóng cho trọn vai một người chú khả kính trong mắt 

nàng. Còn Phước thì vẫn tự nhiên đùa giỡn, kể chuyện tếu 

lâm, nhờ vậy Phước đã tạo được không khí thân thiện vui vẻ 

trong lần đầu tiên đi ăn chung. Rồi cả ba chúng tôi tiếp tục 

gặp nhau như thế được vài lần thì Phước rút lui chỉ còn lại 

tôi với nàng. Theo thời gian, tình bạn giữa chúng tôi đã nẩy 

nở, nàng có vẻ tin tưởng và cảm phục tôi rất nhiều. Riêng tôi 

thì càng ngày càng yêu mến nàng, sự yêu mến cuồng nhiệt 

âm thầm chỉ giữ được trong lòng với những mơ ước sâu kín 

về nàng, vì như tôi đã nói, do cách xưng hô tôi phải đóng 

trọn vai một ông chú, dù tuổi tác giữa nàng và tôi không 

chênh lệch quá nhiều. Đôi lúc tôi tự hỏi khoảng cách mười 

sáu năm như thế có xa lắm không, để tạo một tình cảm 

không bị mang tiếng là “trâu già thích gặm cỏ non” như bạn 

bè và ngay cả Phước cũng chế diễu tôi.  Tuy chọc diễu tôi 

như vậy, Phước vẫn khuyến khích tôi bày tỏ tình cảm với 

nàng, Phước nói chẳng có gì sai trái khi nàng và tôi đều là 

hai kẻ độc thân, và dù nàng có trẻ hơn tôi mười mấy tuổi đi 

chăng nữa cũng không thể gọi nàng là “cỏ non” vì nàng đã ở 

ngưỡng cửa năm mươi rồi.  Biết là thế, nhưng sự mặc cảm tự 

ti trong lòng tôi quá lớn nên yêu nàng, tôi phải nén những 

cảm xúc của tôi trong im lặng. Ròng rã gần hai năm trời 

quen nhau, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để tỏ bày cùng nàng.          

       Tôi nhớ nhất vào một buổi chiều nàng đến thăm tôi lúc 

tôi bị ốm. Hôm ấy nàng ở lại chơi với tôi rất lâu, nàng nấu 

cháo cho tôi ăn, pha sữa cho tôi uống, thoa dầu nóng vào đầu 

cổ, tay chân tôi cho ấm. Nàng săn sóc tôi tự nhiên như một 

người thân trong gia đình khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô 

cùng. Nàng thu vén những áo quần dơ của tôi đem vào máy 
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giặt, quét dọn và lau cái bếp bừa bộn của tôi thật sạch sẽ. 

Vừa làm nàng vừa cằn nhằn tôi: 

Eo ôi, chú sống có một mình mà sao bừa bãi quá, chú phải 

kiếm một partner về đỡ đần cho chú việc clean up đi. 

Tôi mỉm cười với nàng : 

Tôi biết kiếm ai bây giờ hay Mây kiếm dùm tôi đi. 

Nàng lắc đầu quầy quậy: 

Thôi chuyện này khó lắm, Mây không dám tìm dùm chú đâu, 

chú phải tự tìm cho chú, phải chủ động lên chú à. 

Tôi đứng dậy, bước chậm đến gần nàng hỏi: 

Chủ động như thế nào hả Mây? 

Mây không nghe lời tôi hỏi, vẫn cúi xuống kỳ cọ những vết 

dầu bám vàng bên trong cái lò, miệng lẩm bẩm một mình: 

Dơ quá đi thôi... 

Tôi đã đứng sát bên Mây ngắm nhìn mái tóc dày của nàng, 

một mùi thơm nhè nhẹ toát ra từ mái tóc, trong khoảng cách 

gần gũi đó, tôi đã muốn giang cánh tay ôm Mây vào lòng rồi 

nói với nàng rằng: “Tôi yêu Mây, tôi mong Mây sẽ là người 

partner của tôi mãi mãi.” Song, mùi thơm của tóc đã thôi 

miên đôi mắt tôi đắm đuối từ trên tóc qua bờ vai nhỏ bé, đến 

sống lưng thon chạy dài xuống cặp mông tròn trịa. Con quỷ 

dục vọng chợt hiện ra xúi giục tôi, chỉ một cái quàng tay ôm 

và xiết chặt thân hình nhỏ nhắn này, Mây sẽ phải chịu thua 

cái sức vóc bệ vệ của tôi... Tôi nhắm mắt lại, giang rộng 

cánh tay sẵn sàng trong tư thế ôm lấy Mây thì vừa lúc nàng 

quay lại giật mình hốt hoảng: 

Ý trời ơi, chú làm Mây hết hồn à. Sao chú đứng đây? 

Tôi mở mắt ra choàng tỉnh, ngượng ngùng: 

À...à..... thấy Mây chùi bếp kỹ quá, tôi lén lại nhìn thôi. 

Nàng đẩy tôi về phiá cái nệm dài: 

Thôi chú lại kia ngồi nghỉ đi, chùi bếp có cái gì mà chú phải 

dòm, Mây làm sắp xong rồi. 

Tôi bước đi vài bước rồi chợt xoay hẳn người lại, nắm chặt 

hai cánh tay Mây kéo lại gần, tim tôi đập nhanh, môi tôi mấp 

máy ...Mây, Mây, rồi thu hết can đảm tôi đặt một nụ hôn lên 

trên vầng trán nàng...Tôi lắp bắp :  
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Cám ơn ... Cám ơn... Mây đã đến giúp tôi. 

Nụ hôn bất ngờ làm Mây sững người ngước lên nhìn tôi. Đôi 

mắt đen nhánh trong veo, ngạc nhiên, bất động, chỉ vài giây 

đã thấy những giọt nước long lanh quanh viền mắt. Khuôn 

mặt Mây gần sát bên môi tôi, tôi nghe được hơi thở nhanh 

của nàng...Lúng túng ... Mây cúi xuống, giọng đầy xúc động: 

Chú... Chú làm Mây nhớ... ba Mây quá à.  

Tôi mỉm cười: 

Sao thế? 

Lần cuối cùng Mây gặp ba Mây ở trại tù, ba cũng hôn lên 

trán Mây như  vậy. 

Tôi cười buồn, nói bâng quơ: 

Thế hả...Ô...Khi Mây ra đời thì tôi chỉ mới là một thiếu niên 

mười sáu tuổi thôi, tôi chưa đủ lớn để có con cỡ Mây. Tôi 

không ngờ đã làm cho Mây nhớ đến bác. 

Mây không nói gì, trở lại công việc đang làm dở... Khi ra về, 

nàng dặn tôi phải uống thuốc ho, giữ ấm ngực, thoa thêm dầu 

vào bàn chân trước khi đi ngủ... Nàng đi để lại cho tôi nỗi 

luyến tiếc dày đặc trong lòng. 

       Có một thời gian nàng vắng mặt ở chỗ làm rất lâu, tôi 

tưởng nàng đi vacation như vài người y tá đã nói. Không gặp 

nàng, tôi nhớ quá, bèn gọi phone cho nàng nhiều lần mà 

nàng không trả lời. Tôi đâm ra chán nản, thầm nghĩ rằng 

chắc nàng đã có người mới dắt đi chơi. Nàng còn trẻ hơn tôi 

đến mười mấy tuổi thì cơ hội gặp gỡ người khác là chuyện 

thường. Hơn nữa nàng thường nói giữa tôi với nàng chỉ là 

tình bạn, một tình bạn đẹp như mùa thu. Ngày gặp lại nàng 

sau một thời gian dài, thấy tóc nàng cắt ngắn như kiểu con 

trai lởm chởm, tôi tưởng nàng thích cắt tóc kiểu mới. Tuy rất 

thất vọng về mái tóc ngắn của nàng, tôi vẫn không dám hỏi 

lý do vì sao nàng cắt tóc. Trông nàng gầy và xanh xao lắm, 

tôi vui mừng lẫn lo lắng hỏi han về sự sa sút của nàng.Trong 

dáng điệu buồn bã, mệt mỏi, nàng chỉ nói với tôi rằng, nàng 

sẽ phải đi xa. Tôi có gặng hỏi nàng đi đâu, nhất định nàng 

không nói. 
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         Rồi, nàng bất ngờ thay đổi một cách bí mật, kỳ lạ. 

Nàng đổi số phone mà không báo cho tôi biết, nàng không 

liên lạc với ai trong chỗ làm việc. Hỏi thăm mọi người về 

nàng cũng một câu trả lời, không biết. Tôi nóng lòng đứng 

ngồi không yên, chạy đến  nhà nàng tìm thì chỉ thấy nhà 

đóng cửa im ỉm, không biết nàng đã đi đâu? Nỗi lo và nhung 

nhớ nàng ngày đêm đã dìm tôi vào những cơn mộng du hãi 

hùng... 

        Tôi đến thăm Phước mỗi ngày mong có dịp gặp lại 

nàng. Cả Phước và tôi đều hy vọng rằng nàng sẽ trở lại làm 

việc một ngày không xa. Ngày theo ngày, chúng tôi đều 

thêm  buồn rầu vì sự biến mất đột ngột của nàng. Cho đến 

khi cô y tá therapy mới đã thay thế nàng để tập cho Phước, 

thì chúng tôi mới biết tin nàng đã nghỉ việc... 

        Tôi đến nhà nàng thêm vài lần để hỏi thăm tin tức, có 

khi tôi ngồi cả ngày chờ nàng ngoài cửa, có khi lái xe tới lui 

mấy lượt quanh nhà nàng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng 

đâu. Một ngày, tôi đánh bạo hỏi người hàng xóm thì được 

biết nàng đã trả nhà lại cho chủ và dọn về ở với người em gái 

để chữa bịnh...Chữa bịnh? Tôi ngạc nhiên nghe hai chữ chữa 

bịnh rồi tự hỏi nàng đã bịnh gì mà sao phải trốn tránh tôi? 

Người hàng xóm không biết gì hơn ngoài tin ấy.Tôi buồn rầu  

về nhà lòng không nguôi suy nghĩ đến nàng. Tôi bắt đầu bị 

mất ngủ hay thức khuya và trở lại với thói quen hút thuốc mà 

tôi đã vì nàng bỏ gần cả năm... 

        Một buổi chiều, nắng tàn mau để trên bầu trời mây xanh 

xám ngả màu đậm dần và buông màn tối. Trong khu vườn 

nhà tôi hôm ấy, dưới ánh trăng hạ tuần lá rụng đầy lấp cả lối 

đi, cây lê, cây đào đã trơ cành trông thật buồn thảm. Tôi ngồi 

ủ rũ trên chiếc ghế băng hút thuốc liên tục, vừa thả hồn mình 

vào làn khói bay và mơ đến nàng, thì có tiếng chuông gọi 

cửa, tôi ra mở cửa. Một người phụ nữ trẻ xuất hiện rất giống 

nàng khiến tôi giật mình suýt bật lên tiếng: Mây.  Sau khi hỏi 

tên tôi, cô ta giới thiệu tên cô là Trúc, em gái của Mây. Tôi 

mừng rỡ mời cô vào nhà và rối rít hỏi cô về Mây, tôi nhìn 

chăm chăm vào khuôn mặt Trúc, nôn nóng chờ câu trả lời. 
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Trúc im lặng vài giây, rồi lấy trong túi xách ra một phong 

thư dày cộm, Trúc run giọng nói ngập ngừng: 

Chị Mây... mất rồi ...chú à.. 

Tôi giật mình kinh ngạc và cảm thấy đầu óc choáng váng, tôi 

lắp bắp trong sự bàng hoàng: 

Trời ơi, Mây ..mất...khi nào...tại sao?  

Và như không cầm được xúc động, Trúc oà lên khóc...Tôi 

mất hết bình tĩnh, hốt hoảng nắm vai Trúc lắc lia liạ: 

Tại sao, chuyện gì đã xảy ra cho Mây? Mây có vướng mắc gì 

mà phải trốn tránh tôi cho đến khi nhắm mắt. Trúc có biết tôi 

lo lắng và đau khổ biết chừng nào khi bặt tin Mây không? 

Trời ơi, tại sao, tại sao không cho tôi nhìn thấy em trước khi 

em đi chứ...Cao xanh ơi, tôi điên rồi, mất em tôi điên, tôi 

điên... 

Trúc quệt nước mắt, khoát tay nức nở: 

Chú  Hoàng.. Chị Mây .. bị ung thư não đã đến thời kỳ cuối. 

Chị mất được một tuần rồi. Trước khi mất, mắt chị đã không 

còn nhìn thấy gì được nữa... Trong thời gian chị bị bịnh và 

nhất là những giờ phút cuối, chị Mây lúc nào cũng nhắc đến 

chú, chị không muốn chú thất vọng khi biết chị bị bịnh nan y 

này. 

Tôi đau đớn  hỏi:  

Tại sao Mây lại muốn dấu tôi chuyện quan trọng như vậy, 

bịnh nan y thì đã sao? Nếu tôi biết Mây bịnh, tôi phải là 

người ở bên cạnh để chăm sóc Mây như Mây đã từng chăm 

sóc tôi những lúc tôi bị ốm. Mây vô tình đã làm cho tôi thành 

người vô ơn với Mây rồi. Mây ơi, Mây ơi.  

Tôi vừa nói, vừa đấm đấm vào bức tường rồi gục đầu trên 

hai nắm tay mình.Từng lời nức nở của Trúc là từng mũi kim 

đâm vào tim tôi đau buốt... 

       Chú Hoàng biết không, chị Mây hay kể chuyện về chú 

cho Trúc nghe, nhắc đến chú  lúc nào chị cũng khóc. Trúc có 

an ủi chị và khuyên chị nên báo cho chú biết để chú đến 

thăm, nhưng chị Mây không cho Trúc làm vậy. Chị nói thà 

chị đau khổ một mình còn hơn thấy chú đau khổ vì sự đau 

ốm của chị... Chị có nhờ Trúc gửi cho chú lá thư này, chị dặn 
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chỉ trao cho chú sau khi chị đã đi xa...Chú đọc thư chị Mây 

viết đi  rồi chú sẽ hiểu... Trúc để chị Mây trong chùa Kỳ 

Viên, nếu có dịp nào chú đến chùa thì thắp cho chị ấy nén 

nhang... 

Tôi cảm giác đầu mình mỗi lúc một nặng không nhấc lên 

nổi, một khoảng trắng xoá rồi chuyển sang đen ngòm đang 

nhấp mháy trước mắt tôi.Trong khoảng mịt mùng sáng tối 

đó, hình ảnh Mây hiện ra mờ ảo với mái tóc rất ngắn, lởm 

chởm, khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Mây đứng đó nhìn tôi 

một lúc... Tôi vẫy Mây, lại đây, Mây làm sao mà trông tiều 

tụy vậy?... Vẫn đứng yên không nhúc nhích, Mây đưa tay lên 

vẫy tôi tạm biệt nói nhỏ, Mây sẽ phải đi xa, đi xa lắm. Tôi 

tiến đến bên nàng hỏi; sao Mây cắt tóc ngắn vậy? Rồi đưa 

tay lên định vuốt mái tóc nàng nhưng bước chân tôi tê cứng, 

cánh tay đưa lên rồi hụt hẫng trong màn trắng, bóng Mây vụt 

mất. Tôi nghe tiếng Trúc trả lời bên tai mà như vẳng lại từ 

đâu xa lắm. Chị Mây bị rụng tóc vì phải chạy chemo. Tôi 

gào lên, từng tiếng  đứt quãng- Mây... Mây... tội cho em quá. 

Tiếng gọi của tôi lạc đi trong căn phòng vắng... Khi tôi định 

thần lại thì Trúc đã đi từ lúc nào. Trên chiếc bàn  nhỏ, Trúc 

để lại phong thư dày cộm, tôi hối hả mở ra xem, đó là một lá 

thư  cùng những tấm ảnh nàng và tôi chụp cho nhau ở vườn 

Nhật bên những cây lá vàng đỏ rất đẹp. Tôi ngắm một bức 

hình nàng đứng trên cầu, nụ cười tươi tắn và đôi mắt long 

lanh như chứa cả một mùa thu vàng thắm. Tôi nghe tiếng 

nàng đang đọc cho tôi từng chữ đánh máy trong thư:  

         Chú Hoàng yêu dấu 

 Mây xin lỗi đã không đành lòng nói lời chia tay với chú và 

chú Phước trước khi Mây đi xa. Biết làm như thế là không 

phải, vì dầu sao chúng ta đã là bạn, Mây biết, sự vắng mặt 

đột ngột của Mây đã làm cho chú rất buồn và cả Mây cũng 

đau đớn không ít. Ông trời chỉ cho phép Mây gặp chú được 

bấy nhiêu thời gian thôi, đó là quãng thời gian Mây đã có 

được một sự sống vui, đẹp trong khoảnh  khắc tạm bợ. Giờ 

đây, mọi vật chung quanh Mây đều mờ ảo, huyền bí, nhưng 

Mây vẫn cảm nhận được tiếng gió thổi mạnh lên những cây 
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khô đang rụng lá rất nhiều mỗi ngày và trên mặt đất lá chết 

đã trải dầy như thảm. Đến một ngày, Mây cũng bay theo gió 

như lá thôi. Nghĩ về số phận người và lá, Mây ngậm ngùi 

nhớ đến câu chuyện:“The Last Leaf” của O. Henry, sẽ 

không có một Behrman thứ hai nào vẽ chiếc lá cuối cùng  

cho Mây để Mây được nhìn ra một niềm hy vọng cho sự 

sống. Thôi thì, mỗi người một phần số, ai cũng phải đi xa 

không sớm thì muộn. Phải đi sớm hơn chú, khi tâm tư Mây 

còn nặng trĩu một nỗi niềm không dám thổ lộ, Mây buồn và 

ray rứt lắm. Chỉ là ba chữ đơn thuần mà sao cả gần hai năm 

trời Mây không can đảm nói ra được. Mây đã nhân ba chữ 

này lên làm hai, làm ba, làm bốn, làm năm kín hết cả mấy 

mặt giấy đọc mãi, lảm nhảm mãi cho chính mình nghe thôi. 

Cuối cùng, sự chịu đựng đã vỡ ra từng mảnh vụn, Mây nhặt 

những mảnh vỡ này ghép lại với nhau. Trước giờ ra đi để 

lòng mình được thanh thản  nhẹ nhàng, Mây xin gửi lại cho 

chú mảnh ghép với ba chữ giản dị này: Mây yêu chú! Không 

biết Mây có còn tái sinh ở kiếp sau không để hẹn gặp  lại 

chú.  

Thôi, Mây mệt quá rồi, phải dừng lại ở đây. Chúc chúc luôn 

dồi dào sức khoẻ và luôn tìm được niềm vui cho những ngày 

còn lại. 

 Vĩnh biệt chú yêu dấu.  

Hoa Mây  

...Trời đang tối dần, một  mảnh trăng non vừa xuất hiện giữa 

đám mây mờ xám. Tiếng gió rít mạnh trên hàng cây lá đỏ 

vàng làm tôi giật mình...Tôi đã đứng ở góc vườn này, ngắm 

chiếc cầu hết một buổi chiều rồi sao? Ô kìa, trên tay tôi đã 

cầm lá thư của Mây từ bao giờ. Lá thư này tôi luôn để trong 

bóp mình như một lá bùa hộ mệnh, tôi mở ra đọc không biết 

bao nhiêu lần, mỗi lần đọc là mỗi lần thấy nàng hiện về trong 

hàng chữ cùng lời nói êm nhẹ của nàng trong gió: “Mây yêu 

chú”  và tôi cũng thả hồn theo gió để thì thầm với nàng: “Tôi 

yêu Mây, tôi yêu Mây...” 

                                                  Thiên Lý / 2017 
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- Sinh năm 1945  

tại Long Thượng, Cần Giuộc 

Tỉnh Chợ-Lớn. 

- Lớn lên từ Long Hòa, Cần Đước,   

 Tỉnh Long An.  

 

- Học sinh các trường Trung học Cần Đước, Cần Giuộc, 

  Chu Văn An  và Luật Khoa Sài Gòn.  

- Khóa 21 SQTB Thủ Đức, Khóa 1/66 Quan Sát. 

- Phi đoàn 112 Thanh Xà (Biên Hòa), và Phi đoàn 118 Bắc 

Đẩu (Pleiku).  

- Thành viên Phong trào Hướng Đạo Việt Nam. 

* Đã xuất bản:  

- Một Góc Quê Nhà,   tập truyện, 2003 

- Tiếng Quê Hương,   tập truyện, 2003 

- Lá Mùa Thu,   tập truyện, 2008 

- Mây Nhớ Thu Vàng,              tập thơ, 2008 

   (in chung với Hà Linh Bảo)  

* Sẽ phát hành 

- Vũng Tối,     tập truyện, 2017 

  

* Tham gia:  

- CLB Hùng Sử Việt Michigan. 

- Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 

- CLB Nghệ Thuật Michigan. 

- Hội thơ Tài tử Việt Nam Hải ngoại. 
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DƯƠNG VÂN NGA:  

NGƯỜI PHỤ NỮ BẢN LÃNH 
* thân tặng CLB Hùng Sử Việt  

                                                      Ngô Sỹ Hân 
        Trong thời gian khoảng năm 1978 ở A-20 Xuân Phước, 

trại bắt ban văn nghệ chiêu mộ nhân tài cổ nhạc để tập tuồng 

cải lương Thái hậu Dương Vân Nga, và sau đó diễn cho tù 

nhân cải tạo xem. Dù trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng ban 

cải lương cũng dàn dựng khá chu đáo từ trang trí đến y 

phục…. Trong tù thiếu bóng đàn bà mà xem các em bóng 

mặc xa-teng trắng đóng vai nữ thì còn gì thú vị cho bằng! 

Xem xong, tù nhân chúng tôi rất nể trọng và ngưỡng mộ 

Dương Vân Nga và lòng sụt sôi căm hờn giặc ngoại xâm 

phương Bắc. Ra tù nhỏ vào nhà tù lớn, được biết cùng 

khoảng thời gian này có chiến dịch tuyên truyền để chuẩn bị 

tâm lý quần chúng và khích động lòng căm thù chống giặc 

ngoại xâm.   

       Định cư ở hải ngoại, chúng tôi được xem lại tuồng cải 

lương Thái hậu Dương Vân Nga của Nghệ sỹ Thanh Nga
1
 do 

Phuợng Hoàng làm đạo diễn và Lệ Thủy thủ vai chính và 

những vở kịch thơ cùng nói về nhân vật này, mà lần nào xem 

tôi cũng không cầm được giọt lệ. Thỉnh thoảng chúng tôi có 

nghe thấy một vài người chống đối với lý luận rằng tuồng ấy 

của Việt cộng. Thái hậu Dương Vân Nga như thế nào mà 

Việt cộng tuyên truyền và hải ngoại diễn tuồng này thì có hại 

gì cho công cuộc đấu tranh không? 

                                                 
1
 DCD LV 143 của Làng Văn productions (15101 Weststate St 

Westminster, CA 92683) giới thiệu tác giả là Huy Trường và Trúc 

Đường. Nhớ lúc trước tôi xem kịch bản trắng đen của Soạn giả Thanh 

Nga do chính nghệ sỹ làm đạo diễn nhưng bây giờ khi viết bài này thì tìm 

không được kịch bản ấy. Khi hai vợ chồng Thanh Nga bị ám sát chết trên 

sân khấu là chị đang diễn tuồng này và đóng vai chính Thái hậu Dương 

Vân Nga.   
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 Trở lại giai đoạn trước khi nhà Đinh lập nên nước 

Đại Cồ Việt. Sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc, Ngô Quyền 

đánh thắng quân Nam Hán lập nên nhà Ngô năm 939 sau 

Tây lịch. Ông ở ngôi được 6 năm thì mất (944). Hậu duệ của 

ông không chứng tỏ được khả năng lãnh đạo nên để nước 

nhà rơi vào loạn lạc: Loạn 12 sứ quân kéo dài 22 năm. Đây 

là thời kỳ đại loạn của dân ta sau khi Ngô Vương Quyền qua 

đời. Và vào cuối triều đại, Ngô Xương Xí mang tiếng là vua 

nhưng tính về thực lực và lãnh thổ cũng chỉ là một trong 12 

sứ quân, mỗi sứ quân cát cứ một vùng. Lúc bấy giờ hầu hết 

những hào kiệt đất Giao Châu đều có mặt dưới cờ của Đinh 

Bộ Lĩnh
2
. Ông dẹp được loạn sứ quân lập nên nhà Đinh năm 

968 xưng là Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt.   

 Mặc dù Đinh Bộ Lĩnh lập nghiệp từ lưng ngựa, 

nhưng từ khi dẹp tan sứ quân thống nhất sơn hà, vua Đinh 

Tiên Hoàng tỏ ra là một nhà cai trị anh minh. Ngài đã chăm 

lo mọi việc từ chính trị đến quốc phòng, từ giáo dục đến xã 

hội…, mà so với nền chính trị cận đại khó ai sánh kịp. Rủi 

thay năm 979 khi ngài cùng con cả là Nam Việt Vương Đinh 

Liễn bị Đỗ Thích ám sát chết, triều đình rối ren: thù trong 

giặc ngoài.  

 Đinh Toàn (có sách gọi là Đinh Tuệ) - con Hoàng 

hậu Dương Vân Nga - con trai còn lại của Đinh Bộ Lĩnh lên 

ngôi, khi đó mới 6 tuổi, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn làm 

nhiếp chính. Dương Vân Nga trở thành Thái hậu, tư thông 

với Nhiếp chính Lê Hoàn và âm mưu soán ngôi ấu chúa giao 

cho người yêu. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm 

Hạp… thấy quyền lực rơi vào tay Lê Hoàn nên cử binh đến 

đánh bị Lê Hoàn dẹp tan. Phò mã nhà Đinh là Ngô Nhật 

Khánh bỏ trốn vào Nam, cùng vua Chăm-Pa với hơn nghìn 

chiến thuyền định tiến đánh kinh đô Hoa Lư nhưng bị bão 

dìm chết. 

                                                 
2
 Giao Châu thất hùng: Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, 

Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, và Phạm Cự Lượng. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Ho%C3%A0n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BA%BFp_ch%C3%ADnh&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A1i_h%E1%BA%ADu&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90inh_%C4%90i%E1%BB%81n&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%B7c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BA%A1m_H%E1%BA%A1p&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BA%A1m_H%E1%BA%A1p&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%B2_m%C3%A3&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C4%83m_Pa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_L%C6%B0
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 Bên ngoài, nhân cơ hội triều đình ta bối rối, năm 980 

nhà Tống bên Tàu sai Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần 

Khâm Tố, Thôi Lượng, Lưu Trừng, Gia Thực, Vương 

Soạn… đem quân sang xâm lược đòi xóa tên Đại Cồ Việt sát 

nhập vào quận huyện của chúng. Khi ấy, phe chủ chiến Lê 

Hoàn cử Phạm Cự Lượng làm Đại tướng. Trước khi xuất 

quân, họ Phạm tuyên bố “Hiện thời vua còn nhỏ dại, tướng 

sĩ đi đánh giặc lấy ai là người biết để thưởng phạt cho mình, 

chi bằng ta nên tôn ông Lê Hoàn lên làm vua rồi hãy xuất 

quân.” Tất cả quân sĩ đều tán thành tung hô “vạn tuế!” 

Dương Vân Nga bèn đích thân khoác áo long bào lên người 

Lê Hoàn và cùng triều thần tôn Thập đạo Tướng quân lên 

làm vua. Lê Hoàn sau khi chiến thắng quân Tống lập nên nhà 

Tiền Lê, lấy hiệu là Lê Đại Hành, phong cho Dương Vân 

Nga làm Hoàng hậu.   

 Cũng theo lịch sử, Dương Vân Nga là một trong năm 

Hoàng hậu của Vua Đinh Tiên Hoàng
3
 và đồng thời cũng là 

một trong năm ngôi hoàng hậu của Vua Lê Đại Hành
4
. Như 

thế, bà là người có một không hai trong lịch sử làm Hoàng 

hậu cả hai triều. Bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự 

chuyển giao ngôi báu giữa nhà Đinh và nhà Tiền Lê.  

 Nhưng sử không nói rõ Thái hậu Dương Vân Nga -

còn có tên là Dương Ngọc Vân- sinh năm nào, chỉ nói mất 

năm 1000, là con gái của Bình Vương Dương Tam Kha 

(Dương Thiệu Hồng), lại có sách viết là con của Dương Nhị 

Kha. Tên Vân Nga là ghép từ hai chữ Vân Lung và Nga My 

là tên thôn quê của cha và mẹ. Dương Đình Nghệ (còn gọi là 

                                                 
3
 Phạm Văn Sơn, sđd trang 161: Năm hoàng hậu nhà Ngô là Đan Gia, 

Trịnh Minh, Kiểu Quốc, Cù Quốc, và Ca-Ong. 
4
 Trang websitewikipedia/ tiếng Việt 

http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%C3%A2n_Nga: 

Khi Lê Hoàn lập Dương Vân Nga làm hoàng hậu, chính sử ghi rõ: "Vua 

lập Đại Thắng Minh Hoàng Hậu triều Đinh làm hoàng hậu." Dương Vân 

Nga là hoàng hậu cùng với bốn hoàng hậu kia là Phụng Càn Chí Lý 

Hoàng Hậu, Thuận Thánh Minh Đạo Hoàng Hậu, Trịnh Quắc Hoàng 

Hậu, và Phạm Hoàng Hậu. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%C3%A2n_Nga
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Dương Diên Nghệ), người cùng thời với Đinh Công Trứ -cha 

của Đinh Bộ Lĩnh, có ba con trai là Dương Nhất Kha, Dương 

Nhị Kha, Dương Tam Kha. Cho dù bà là con của Dương Nhị 

Kha hay Dương Tam Kha đi nữa thì bà là cháu nội của 

Dương Đình Nghệ và cháu gọi Dương hậu của Ngô Vương 

Quyền bằng cô.  

 Các sử gia hay nêu ra cái án thoán quốc lộng thần 

theo tư tưởng và chủ nghĩa tôn quân của thời phong kiến, 

nhưng Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên đều khen Lê Đại Hành 

tài ba xuất chúng, “… công đánh dẹp chiến thắng dẫu là nhà 

Hán nhà Đường cũng không hơn được,” “… có thể gọi là bậc 

anh hùng nhất đời vậy.” Đồng thời sử gia Phạm Văn Sơn 

cũng khen Dương Vân Nga có mắt tinh đời, biết lẽ kinh 

quyền, mà Song Thuận đã tổng hợp ý kiến dựng nên vở kịch 

thơ “Hoàng Bào Chính Nghĩa”.     

 Ngay cái tên vở kịch cũng đã nói lên quan điểm của 

nhà thơ Song Thuận. Kịch “Hoàng Bào Chính Nghĩa” phỏng 

theo “Hoàng Hậu Hai Triều Dương Vân Nga” của Hoàng 

Công Khanh mà chúng tôi chưa được xem.  

 Vở kịch thơ của Song Thuận gồm ba màn ba cảnh: 

■ Đối thoại giữa Nhiếp chính Dương Vân Nga với Khuôn 

Việt Đại sư về quốc sự và thủ phạm giết vua, và kế đó đấu 

khẩu với Trưởng lão Dương Chấp về Lê Hoàn, và sau cùng 

bàn với Lê Hoàn về kế sách chận giặc ngoại xâm cùng bình 

định nội thù. Ở đây ta thấy Dương Vân Nga rất tình cảm 

nương tay với công thần triều Đinh.  

■ Cảnh Kiểu Hoàng hậu nhờ thầy mo dùng pháp thuật ám 

hại Dương Vân Nga, giống như trong phim Võ Tắc Thiên 

Hoàng hậu, bị bắt tại trận. Cuộc đấu khẩu giữa hai người vợ 

sau khi chồng qua đời. Thất bại, Kiểu Hoàng hậu tự sát.  

■ Cảnh Lê Hoàn hạch tội Nguyễn Bặc và Nguyễn Bặc ương 

ngạnh mắng Lê Hoàn bất chính tà dâm âm mưu soán đoạt 

ngai vàng nhà Đinh và quyến rũ vợ góa của tiên vương. Sau 

khi Lê Hoàn ra lệnh dẫn Nguyễn Bặc ra pháp trường chém, 

Dương Vân Nga bàng hoàng đầm đìa nước mắt can ngăn 

nhưng đành bó tay trước quyết định của nhiếp chính Lê 
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Hoàn. Sau đó nàng đành chiều theo ý chàng mong muốn 

nguyện theo chàng: 

 “Thiếp sẽ theo chàng khắp núi sông 

 Giữ gìn bờ cõi của Tiên Vương 

 Tấm lòng vằng vặc trăng sao ấy 

Người cũ hồn thiêng chứng giám cùng!”   

(tiếng ngâm hậu trường)   

 Kế đó là đoạn Phạm Cự Lượng tôn xưng Lê Hoàn 

làm vua. Thái hậu cùng Lê Hoàn hoàn toàn bỡ ngỡ:  

 “Nhưng ngai vàng kia, nhà Đinh ngự trị,  

 Không lẽ Hoàn này mang tiếng “cướp ngôi?”  

 Khi Thái hậu đương quyền chưa tỏ ý,  

 Thì Hoàn này không dám nhận lên ngôi…” 

 Trong kịch bản này, bỏ qua những tiểu tiết, đại ý mô 

tả tình hình dầu sôi lửa bỏng ngoài biên cương trong khi đó 

tại triều đình cũng rối ren trăm mối. Quần thần hai phe kình 

chống nhau. Phe Nguyễn Bặc -Đinh Điền -Phạm Hạp sợ 

ngôi báu rơi vào tay Lê Hoàn nên cử quân đi đánh nhưng 

thất bại. Có lúc Dương Vân Nga vẫn trở lại bản chất yếu 

đuối của người phụ nữ trước lời ngon ngọt của tình nhân. 

Rồi sau đó mới gượng dậy được: 

 “Tôi không sợ mất tiếng, 

 Mà chỉ sợ mất nước! 

 Mất danh tiếng, chỉ riêng mình tôi chịu, 

 Nước mất rồi… trăm họ sẽ ra sao? 

 … Nhưng kể cả Lê Hoàn đều không biết “âm mưu 

soán ngôi” mà mọi chuyện xảy ra “đột xuất” do binh sĩ dâng 

thư kiến nghị mà thôi.  

 Kết luận của Nhà thơ Song Thuận không có hậu bằng 

tuồng cải lương của Thanh Nga.  

 Dĩ nhiên trong tuồng cải lương cũng cảnh thù trong 

giặc ngoài, lại thêm vai Cố mẫu là mẹ của Đinh Bộ Lĩnh lại 

quyền uy không kém Thái hậu. Chúng tôi ghi nhận những 

điểm chính sau đây: 
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 - Đầu tiên là thái độ minh bạch và tính nghĩa khí của 

người trưởng phường trò
5
. Lúc đầu được triệu vào cung trình 

diễn ngày cầu siêu tiên đế, phường trò của ông sẽ diễn lại 

cảnh “Cờ Lau Tập Trận” của Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa, nhưng 

sau nghe sẽ diễn giúp vui cho sứ Tống, ông đành chịu chết 

chứ không chịu diễn. Thái hậu giải thích màn kịch ấy nói lên 

nghĩa khí và tinh thần bất khuất của dân ta trước họa ngoại 

xâm thì ông đổi ý vui vẻ nhận liền.  

 - Trong sử không nói cảnh bắt ấu chúa nhưng trong 

tuồng thì Nguyễn Bặc và Đinh Điền nghe lời xúi giục của sứ 

Tàu âm mưu bắt ấu chúa đưa về Ái Châu để giành chính 

nghĩa và để được nhà Tống sắc phong và giao hảo. Vấn đề 

ngoại giao chia rẻ và tình báo cũng được tận dụng ở đây. Vì 

sợ nếu Lê Hoàn lên nắm quyền sẽ giết họ nên nhóm chủ hòa 

âm mưu sát hại Lê Hoàn nhưng chuyện không thành.  

 - Vì muốn triệt Lê Hoàn, nhóm chủ hòa đưa đặc công 

Tây trại xâm nhập vào quân của Thập đạo gây rối loạn để 

chứng minh cho triều đình rằng Lê Hoàn không đủ khả năng 

làm tư lệnh đặng có lý do cất chức và giao cho Đinh Điền. 

 - Sau khi những âm mưu của nhóm chủ hòa như tráo 

mật thư để vu khống Lê Hoàn, bắt ấu chúa giành chính 

nghĩa, và xâm nhập gây rối bại lộ, Cố mẫu ra lệnh giam xử 

tội bọn phản tặc thì Lê Hoàn xin tha vì họ là những bậc khai 

quốc công thần.        

 - Chuyện tôn xưng Lê Hoàn là do kiến nghị của toàn 

dân đất Hoa Lư chứ không phải do Lê Hoàn âm mưu như 

trong sử. Và Thái hậu Dương Vân Nga cũng hoàn toàn bất 

ngờ choàng áo hoàng bào cho quan Thập đạo.    

 - Tối hậu thư nhà Tống gửi cho triều đình ta gồm yêu 

sách bốn điểm, mà phe chủ hòa định chịu nhưng Thái hậu và 

Thập đạo Tướng quân không chấp nhận một điều nào:  

. Xóa tên Đại Cồ Việt và sát nhập vào quận huyện của Tống 

bang, 

. Dâng nạp long bào, 

                                                 
5
 Trưởng ban văn nghệ hiểu theo nghĩa đời nay. 
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. Thái hậu và ấu chúa phải sang Tống triều thọ tội, và 

. Giao nạp Lê Hoàn.  

 Trong tuồng cải lương “Thái hậu Dương Vân Nga” 

của Soạn giả Thanh Nga, ta thấy một Lê Hoàn tài hoa, quân 

tử, rộng lượng, và khiêm nhường; và một Dương Vân Nga 

rất đắn đo, xem nhẹ tình riêng, bản lĩnh, và yêu nước, “Ta có 

thể tiến chớ không có lùi!” “Nước non trên hết, Tình riêng 

dẹp qua…”. 

 Còn trong tuồng ca kịch “Thái hậu Dương Vân Nga” 

của Phương Linh và Ngô Sỹ Hân thì sao? Thật ra thì tuồng 

ca kịch này chỉ là, vì nhu cầu diễn viên không chuyên nghiệp 

và số lượng hạn chế, được biên soạn lại từ tuồng cải lương 

Thái hậu Dương Vân Nga và kịch thơ Hoàng Bào Chính 

Nghĩa của Song Thuận cùng tham khảo thêm Việt Sử Toàn 

Thư của Phạm Văn Sơn, nhưng gần gũi với tuồng cải lương 

hơn. Trong tuồng ca kịch dài khoảng 20 phút, các nhân vật 

hầu hết đối đáp và diễn kịch bằng thơ. Chỉ có hai diễn viên 

ca được cải lương nên phần cổ nhạc chỉ có một bài Trăng 

Thu Dạ Khúc, một bài Lý Con Sáo và một câu Vọng cổ (câu 

1).      

 Câu lạc bộ Hùng Sử Việt Michigan đã tập tuồng này 

nhiều lần và cuối cùng vô dĩa do Đài truyền hình VMTV thu 

âm. Đến đây, trong tuồng ca kịch của Phương Linh và Ngô 

Sỹ Hân, thì những nhân vật bị coi là xấu trong lịch sử trở 

thành ít xấu đi, dù có cảnh tranh chấp cãi vả trong triều. 

Cũng như trong tuồng cải lương, Nguyễn Bặc và Đinh Điền 

chống Lê Hoàn hết mình nhưng không đến độ bất cộng đáy 

thiên như trong kịch của Song Thuận. Soạn giả chỉ dựng lại 

màn trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, quân Tống áp sát biên giới 

trao tối hậu thư, tất cả triều đình đều trên dưới một lòng 

quyết đánh chứ không chịu khuất phục.  

 
“Thái Hậu: Trình lạy mẹ! Xin cho đọc thư sứ thần.  

 
“Cố Mẫu: Xin Tướng quân đọc lớn cho mọi người cùng 

nghe. 
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“Nữ tướng: Xin vâng!  

 Điều thứ nhất: Phải dâng nạp long bào. 

 Điều thứ hai: Thái Hậu và Ấu Chúa phải sang Tống 

triều dập đầu thọ tội! 

 Điều thứ ba: Xóa tên Đại Cồ Việt, sát nhập vào quận 

huyện của Tống triều. 

 Điều thứ tư: Phải giao nạp Lê Hoàn!  

 
“Nguyễn Bặc (nổi giận): Cha chả! Quân bắc phương hổn 

láo!  

 (giọng uất nghẹn):      

 Giao long bào, hoàng gia sang thọ tội?  
 Xóa tên Đại Cồ Việt, nạp Lê Hoàn?!  

 
“Nữ tướng (giận dữ): (vô vọng cổ câu 1):    

Thái Hậu ơi! Giặc trấn đóng biên cương ngày đêm lo chuẩn 

bị tiến quân đòi xóa tên Đại Cồ Việt. Thần tuy tài hèn sức 

mọn cũng xin dốc hết toàn binh phò trợ Lê Hoàn…. Thần 

nguyện xả thân bảo vệ quê hương đến hơi thở sau cùng….  

 
“Đinh Điền: (ca tiếp câu 1) Thần ngày đêm chăm lo ấu 

chúa, mong có ngày ấu chúa thế Tiên Vương…. Nào ngờ 

đâu thừa cơ ta đang bối rối, giặc tiến quân vào hòng chiếm 

lấy giang sơn. Đất nước lâm nguy thất phu còn hữu trách, ta 

nỡ nào ngồi nhìn toàn dân điêu đứng….  

 
“Nguyễn Bặc: Thần xin đem hết quân châu Ái châu Hoan ra 

phò trợ, thà chết vinh hơn sống nhục.  

 
“Nữ tướng: Tuy phận nữ nhi nhưng thần cũng xin ra biên 

cương dẹp loạn.  

 
“Cố Mẫu: Hay, hay lắm! Hôm nay trên dưới một lòng. Ta 

tin rằng sẽ chống được giặc ngoại xâm.” 
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 Nhân vật Dương Vân Nga trở thành mẫu nghi thiên 

hạ đúng nghĩa, là người phụ nữ biết đắn đo cân nhắc tình 

riêng và nghĩa chung. Còn Lê Hoàn thì rộng lượng và khiêm 

nhường, đúng là bậc chính danh quân tử. 

 Như thế, trong tuồng này, tác giả muốn bỏ qua đi 

những cái xấu của nhân vật mà phát huy những cái hay cái 

đẹp của tiền nhân, để nhắc nhớ mối hận thù giặc phương 

Bắc. Người Trung Quốc từ nghìn đời chỉ giả vờ thân thiện ve 

vuốt Việt Nam khi họ chưa đủ sức nuốt trọn nước ta mà thôi.     

 Trái với lịch sử, Lê Hoàn triệt hạ những người chống 

đối, còn trong tuồng cải lương Thái hậu Dương Vân Nga thì 

Lê Hoàn tỏ ra quân tử xin Cố Mẫu tha tội cho các ông Đinh 

Điền và Nguyễn Bặc. Phải chăng nhà cầm quyền muốn dùng 

nhân vật Lê Hoàn ngụ ý nhà cầm quyền mới “khoan hồng 

nhân đạo” không tàn sát mà cho công chức và quân đội miền 

Nam đi ở tù cải tạo vô thời hạn? Đối với chủ nghĩa cộng sản, 

nghệ thuật không vị nghệ thuật mà nghệ thuật phải phục vụ 

cho ý đồ chính trị, nên sau khi cưỡng chiếm miền Nam, biết 

lòng dân không phục, cộng sản muốn dùng tuồng Thái hậu 

Dương Vân Nga để đạt ít nhất hai mục đích:  

 - Thứ nhất là ý niệm cách mạng, đổi cũ thay mới, và 

ngụ ý chính quyền mới “khoan hồng nhân đạo” qua nhân vật 

Lê Hoàn tha tội chết cho người có tội biết ăn ăn hối cải qua 

hai nhân vật Nguyễn Bặc và Đinh Điền.  

 - Thứ hai là chuẩn bị tâm lý quần chúng chống Trung 

cộng. Thời gian này Việt Nam còn nhận viện trợ của Liên 

Xô và chống Trung cộng vì Trung cộng hậu thuẫn cho Khờ 

Me đỏ thù nghịch Việt Nam. Đây là thời gian chuẩn bị đánh 

nhau với Trung Quốc.  

 Văn hóa nói chung, văn nghệ nói riêng dưới chế độ 

cộng sản bị đảng độc quyền lãnh đạo thành ra bất cứ tác 

phẩm nào cũng phải có mục đích phục vụ chủ trương và 

đường lối của đảng, mang màu sắc chính trị tùy thời kỳ. 

Trong giai đoạn chuẩn bị đấm đá với Trung Quốc, tuồng cải 

lương Dương Vân Nga là một phương tiện khích động tâm lý 
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bài ngoại của toàn dân, nhưng bây giờ hình như họ không 

cho diễn nữa.  

 Chúng tôi xem tuồng này ít nhất năm lần mà lần nào 

cũng không cầm được giọt lệ và căm thù ngoại xâm nhưng 

không khi nào thấy bớt thù cộng sản!   

 Nếu muốn ngụ ý và tuyên truyền chính quyền cũ là 

miền Nam yếu nhược cần phải thay đổi bằng chính quyền 

mới là cộng sản thì Hà Nội chỉ thành công về mặt khích 

động hận thù với Trung Quốc mà thôi. Nhưng sau khi bắt tay 

hòa hoãn trở lại với họ thì Hà Nội lại -không rõ có cấm hay 

không nhưng- tuyệt nhiên không thấy cho diễn lại tuồng đó 

nữa. Vì họ chắc chắn cũng biết rõ rằng sau khi xem tuồng ấy 

mọi người - trong tù cũng như ngoài xã hội - không thấy yêu 

cộng sản hơn, mà nhất là sau hai năm 1999 và 2000, năm 

mất đất và mất biển, toàn dân lại “thù lây” cộng sản Việt 

Nam với Trung Quốc.   

 Cũng như đối với Hoa Kỳ, không phải lúc nào quyền 

lợi của họ cũng song hành với của dân tộc Việt Nam, không 

phải bất cứ điều gì người cộng sản làm cũng sai. Bán đất 

dâng biển cho ngoại bang là phản quốc nhưng tuyên dương 

anh hùng liệt nữ dựng nước và giữ nước là điều chúng tôi 

ủng hộ, điển hình là những tuồng tích bài bản lịch sử chống 

bá quyền Trung Quốc.  

 Xem lại lịch sử, có không ít những bậc nữ lưu đứng 

lên phất cờ khởi nghĩa chống ngoại xâm nhưng đó là những 

nhà lãnh đạo cách mạng. Riêng Bà Trưng Trắc đã giành 

được độc lập cho nước nhà nhưng rất tiếc thời gian quá ngắn 

ngủi, Trưng Nữ Vương chưa có dịp thi thố tài chính trị thì 

nước ta lại rơi vào ách nô lệ ngoại xâm.    

 Dương Vân Nga chưa hề làm vua nhưng đã tỏ ra là 

một phụ nữ yêu nước và bản lĩnh. Trước thế nước ngữa 

nghiêng thù trong giặc ngoài, nước mất nhà tan thì ngai vàng 

sao giữ nổi! Người lãnh đạo quốc gia phải quyết định dứt 

khoát và kịp thời. Cho dù bà có yêu Lê Hoàn đi nữa, việc 

trao long bào cho quan Thập Đạo là một hành động yêu 

nước.  
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 Tại hải ngoại, sau khi xem tuồng Thái hậu Dương 

Vân Nga qua bất cứ loại hình nghệ thuật nào, khán thính giả 

không cảm thấy bớt thù hoặc yêu cộng sản hơn. Đàng này 

đồng bào sụt sôi mối hận nghìn năm Bắc thuộc, hãnh diện 

tôn vinh những anh hùng liệt nữ dựng nước và giữ nước là 

hâm nóng lòng yêu nước trong giai đoạn cộng sản đang dấn 

sâu vào vòng tay tên khổng lồ đại Hán.    

 Trong tù chúng tôi ngưỡng mộ Thái hậu Dương Vân 

Nga dưới con mắt của một người dân bình thường. Bây giờ 

chúng tôi càng ngưỡng mộ bà hơn với đầu óc của một người 

chính chắn trước hiểm họa Bắc thuộc, nhất là sau khi nhà 

cầm quyền Hà Nội cắt một phần biên giới phía Bắc gồm cả 

Ải Nam Quan… và một phần lãnh hải giao cho ngoại bang.                                                   

                                                            Ngô Sỹ Hân 
Tham khảo: 

- Phạm Văn Sơn -- Việt Nam Sử Lược, Đại Nam xuất bản (in 

lại tại Hoa Kỳ theo ấn bản đầu tiên năm 1960).  

- Song Thuận -- Bất Khuất, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt xuất 

bản, 2005. 

- Thanh Nga -- Tuồng cải lương. Nhưng DVD LV 143 của 

Làng Văn Productions (15101 Weststate St Westminster, CA 

92683, www.langvan.com) giới thiệu tác giả là Huy Trường 

và Trúc Đường.     

- Phương Linh và Ngô Sỹ Hân -- Thi ca kịch, soạn riêng cho 

ban kịch Hùng Sử Việt Michigan diễn, 2007, đã thu thanh.  

- www.wikipedia.com/tiếngviệt -- Từ điển mở Wikipedia 

tiếng Việt.    

 

 

http://www.langvan.com/
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NGUYỄN THẾ GIÁC 
Tên thật cũng là bút hiệu 
sinh ngày 15 tháng 10 năm 1945 tại Bình Định   

 

Thuở nhỏ học trường làng, 

Lớn lên học trường đạo, 

Vô Thủ Đô học trường đời, 

Khi khói lửa ngút trời gia nhập trường Lính, 

Lúc người anh em có ý đồ thôn tính mảnh đất quê hương, 

Tuy vẫn còn nằm nhà thương, 

Nhưng đã tìm đường ra hải ngoại, 

Được dăm ba huy chương, 

Là điều hãnh diện hôm nay, 

Một Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. 

Với nhành Dương Liễu. 

Nhắc nhở lại từng ngày, 

Nhốt chí cả trong lòng Trường Sơn thâm u, 

Và đồng bằng duyên hải. 

Nghiền ngẫm nghiệp nước là một rừng oan trái. 

Nên thân trai đành chịu kiếp lưu đày. 

Thao thức đếm từng ngày. 

Hồi hương trong danh dự. 
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Binh nghiệp: 

Tốt nghiệp khoá hai mươi trường Võ Khoa Thủ Đức 

Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng/TĐ92/TĐ947/SĐ22BB 

Bị thương tại mặt trận nhiều lần 

Sau cùng dù thương vẫn được tiếp tục giữ chức vụ Chỉ Huy 

Trưởngng hậu cứ Trung Đoàn. 

 

Sinh hoạt Báo chí: 

Trước 1975 viết cho Phổ Thông, Thời Nay, Con Ong. Tuần San 

Sinh Viên Huế. 

Bỏ nước ra đi tiếp tục viết cho tờ Tre Xanh, (Hong Kong)  

tờ Trường Xuân ở trại Dodwell Ridge.  

  

Sinh hoạt tại Hải ngoại : 

Đồng sáng lập viên Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do. Hội Ái 

hữu Quang Trung. 

Nguyên Chủ Tịch hội Cựu Quân Nhân Houston và vùng phụ cận. 

Nguyên Chủ Bút Nguyệt San Chiến Sĩ Tự Do. 

Nguyên Chủ Bút Nguyệt San Tự Do Dân Bản  

của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam      

Cựu Chủ Tịch Văn Bút Khu vực Nam Hoa Kỳ 

(Kiêm chủ nhiệm tạp chí Tin Văn) 

Đương kim Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 

 

Thơ văn tiểu thuyết đã xuất bản: 

Chiều tỉnh lẻ miền Trung - Nắng quê hương - Gió Nam Bình 

Định-Tuổi dại - Con gái xóm đạo -Chiều trên đầm Thị Nại - 

Đường Thi Bình Định (viết chung) - Giọt nước mắt cho quê hương 

-Trên đỉnh buồn mùa Đông - Tâm sự một dòng song - Bão Tình - 

Trên lưng Trường Sơn - Buồn lên mấy đốt ngón tay - Ba mươi 

mùa Xuân trên lưng người tị nạn - Đứa con không quốc tịch. 

Sẽ phát hành: 

Mảnh Vụn Cuộc Đời.      
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NGUYỄN TUẤN CHƯƠNG 
 

Tên thật cũng là bút hiệu 

Sinh năm 1946 

Định cư tại Hoa Kỳ 

Biên khảo, sáng tác thơ, nhạc 

Cộng tác viên thường trực của các tạp chí: 

Hương Quê, Thời Đại, Tin Văn, Trầm Hương 

Hội Viên VBVNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ 

Tác Phẩm:  

CD thơ phổ nhạc: Yêu em muộn màng, 

Như tơ vương.Tình khúc Nguyễn Tuấn Chương 

Tạp ghi: Âm Nhạc và thi ca   
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                           PHAN ĐÌNH MINH 

 
- Cựu Sĩ Quan Không Quân VNCH 

- Hội viên VBVNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ 

- Ca nhạc sĩ 

- Bình Luận Viên trực tuyến 

- Phụ trách thường trực 

            chương trình hội luận: 

            “Từ cánh đồng mây”  

            của Đài Phát Thanh  

            Saigon-Dallas 1600AM  

- Cộng tác viên với Trang Web  

            Tiếng nói tự do  

            của người dânViệt Nam. 
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lời mở /3 

giới thiệu sinh hoạt /7 

Lược sử VBQT(Trần Minh Hiền)/9 

Tưởng tiếc Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh 

(Yên sơn, Trần Tứ Đệ, Sơn Tùng, Lê Hữu, 

Kiều Phong) /17  

  

nguyễn minh triết / biên khảo /44 

trương sĩ lương / nhận định thời sự /71 

huỳnh quang thế / tham luận /81 

lưu nguyễn từ thức /thơ /107 

yên sơn / thơ / 111 

trần khải thanh thủy / tham luận văn học /115 

long điền / nhận định văn học /124 

mai thanh truyết / phân tích văn hóa /134 

dương thượng trúc / truyện ngắn /157 

điệp mỹ linh / truyện ngắn /166 

nguyễn đức nhơn / thơ văn /182 

trần hồng văn / truyện phóng tác /193 

linh vang / truyện ngắn /209 

nhật hồng / thơ / 227 

vĩnh tuấn / thơ /238 

cao nguyên / tản mạn văn học /242 

trần quốc bảo / biếm thi /248 

hoàng thị thanh nga / truyện ngắn /249 

như phong / thơ /260 

thu hương seattle / truyện ngắn /265 

nguyễn mạnh an dân / văn thơ /279 

lưu thái dzo / thơ /291 

lan cao / thơ /293 

võ thạnh văn / thơ /299 

linh phương / văn /303 

phạm tương như / văn thơ /314 

diễm nghi / thơ /327 
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thu nga / truyện ngắn /329 

lê hữu minh toán / thơ /338  

huỳnh công ánh / thơ tranh đấu /348 

cù hòa phong / tham khảo mỹ thuật /351 

lê thị hoài niệm / văn / thơ /359 

vô tình / thơ /378  

dương phước luyến / hội họa /383 

song an châu / văn thơ / 392 

mây ngàn / thơ / 399 

vũ tiến lập / thơ /402 

túy hà / thơ văn /403 

song thy/ thơ /418 

minh xuân 538/ thơ /419 

thiên lý / truyện ngắn /420 

ngô sĩ hân/truyện ngắn/435 

nguyễn thế giác / thơ tự trào /447 

nguyễn tuấn chương / nhạc /449 

phan đình minh/453 

hoàng lan / giới thiệu sách /454 

 

 

 

 

                                                                                 Văn Bút Nam Hoa Kỳ 

Chân thành cảm tạ toàn thể 

Quý Văn Thi Hữu đã góp tư liệu và sáng tác 

Quý thân hữu và bạn đọc gần xa 

Quý diễn đàn Trầm Hương 

Ấn quán Mr.Print 

Đã khuyến khích, yểm trợ tinh thần cũng như vật chất 

Để hoàn thành tập kỷ yếu này. 

Đồng thời cũng kính cáo lỗi cùng quý tác giả đã gởi bài 

muộn hoặc chưa gởi  BBT không thể tự động lấy bài từ 

internet để phổ biến. 

Mong thông cảm. 
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MỘT PHẦN TƯ THẾ KỶ 
VĂN BÚT NAM HOA KỲ 

Kỷ Yếu 2017 
Tin Văn thực hiện 
Trình bày bìa và lay out : Nghi hà 

Kỷ thuật : Yên sơn – Hoài Niệm 

In tại : Mr. Print ấn quán Houston,TX-USA. 

Văn Bút Nam Hoa Kỳ giữ bản quyền 

 

 

   CẢM TẠ 
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