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HƯƠNG ALASKA 
 
 
Tháng mười vừa qua khi tôi điện thoại cho Hương 
nói Đặc San Trưng Vương cần hình bìa cho báo, 
Hương mau mắn và vui vẻ nói em sẽ gửi ngay lên 
cho chị. Chưa đầy một tuần lễ Hương đã gửi cho 
tôi một số phim để chọn hình cho bìa báo. Cô cựu 
nữ sinh Trưng Vương này thật dễ thương, lúc nào 
đối với trường cũ cũng nhiệt tình và sốt sắng. 
Hương Alaska tên thật là Nguyễn thị Thanh 
Hương đậu Tú Tài II năm 1968 và sau đó theo học 
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Đại Học Vạn Hạnh và tốt nghiệp ngành báo chí 
năm 1972. 
Khi miền Nam thất thủ cô đang làm phóng viên 
chiến trường và cũng như nhiều người Việt Nam 
bỏ nước ra đi, cô tị nạn tại Hoa Kỳ từ năm 1975. 
Đến năm 1976 cô di chuyển lên định cư tại tiểu 
bang Alaska, ở đây phong cảnh thiên nhiên hùng 
vĩ và đời sống của thổ dân đã là đề tài của những 
họa phẩm đầu tay nổi tiếng của cô, do đó người ta 
còn gọi cô là họa sĩ của dân Eskimo. Những bức 
tranh tập sự đầu tiên năm 1976 bán cho các tiệm 
buôn của thổ dân chỉ được $10 hay $20, thế mà 
giờ đây tranh của Hương có nhiều bức đã bán 
được hàng chục ngàn Mỹ Kim. Khách hàng mua 
tranh của Hương gồm nhiều giới kể cả dân biểu, 
nghị sĩ và những nhà sưu tập tranh, trong đó có tỷ 
phú Lee Iacocca. Cô đã triển lãm tranh tại nhiều 
tiểu bang trên nước Mỹ và tại nhiều nơi trên thế 
giới như Nhật Bản, Đại Hàn, Liên Xô và nhiều 
quốc gia khác nữa. Cô cũng được mời xuất hiện 
nhiều lần trên các chương trình truyền hình toàn 
quốc. 
Khi sang tỵ nạn tại Hoa Kỳ, Hương có mang theo 
người con trai một tuổi và khi cậu bé này lên chín 
tuổi, là lúc Hương phải đi xa nhiều ngày để triển 
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lãm tranh và dành nhiều thời giờ cho việc sáng 
tác. Cậu bé đã viết cuốn sách nhỏ tựa đề “I hate 
my mother” trong đó cậu nói: “Em không được 
may mắn như những người bạn cùng lớp của em. 
Họ được mẹ săn sóc và luôn luôn sống ở bên 
cạnh. Em có mẹ, nhưng mẹ lại thích tranh hơn 
em.” Cuốn sách nhỏ này chỉ trong vòng một năm 
đã bán hết năm ngàn cuốn với giá $2.75 một cuốn. 
Hiện nay Hương đang sáng tác một bộ tranh vĩ đại 
về chiến tranh gồm 24 họa phẩm và Hương nói 
phải mất mấy năm mới hoàn tất được bộ tranh 
này. Những bức đầu tiên đã được triển lãm tại 
Baton Rouge, Florida, như họa phẩm “Mưa máu” 
diễn đạt những phút giây kinh hoàng của người 
dân vô tội bị kẹt lại dưới những làn mưa đạn, sợ 
hãi chết đứng, ướt đẫm bởi những giọt mưa máu 
từ trên trời đổ xuống. Bức họa “Trời đất ơi” tự nó 
đã nói lên tiếng kêu thảm thiết của cuộc chiến và 
họa phẩm “Con không cha như nhà không nóc” 
diễn tả cảnh gia đình chia ly, tan nát gây ra bởi 
chiến tranh. Tất cả đã làm cho người thưởng 
ngoạn ai ai cũng phải bồi hồi xúc động. Tuy thành 
công với tầm vóc quốc tế nhưng Hương lúc nào 
cũng là người khiêm tốn dễ thương. 
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Trong hai kỳ Đại Hội Trưng Vương Anh Đào 1993 
và 1998 Hương đều gửi họa phẩm lên tặng ban tổ 
chức để làm quà xổ số. 
Trong dịp điện thoại vừa qua, Hương tâm sự: “Đối 
với em vẽ bây giờ là lẽ sống, nhiều khi quá say mê 
em đã quên cả thời gian và môi trường chung 
quanh.” Riêng đối với trường cũ, mỗi khi nghĩ đến 
lòng em lúc nào cũng bồi hồi luyến thương những 
kỷ niệm ngày xưa. 
Hiện nay Hương đang sống hạnh phúc với chồng, 
con tại Florida và vẫn hăng say sáng tác. 
Hy vọng trong thời gian rất gần chúng ta sẽ có dịp 
thường thức toàn bộ họa phẩm chủ đề Chiến 
Tranh của cô.  
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        Hương Alaska 
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NIỀM VUI CUỐI ĐỜI 
 

CỦA KÝ MỤC GIA 
 

BÙI BẢO TRÚC 
 
Lẽ ra tôi phải gọi ký mục gia Bùi Bảo Trúc là thầy 
vì tôi là học trò của ông ở Hội Việt Mỹ Sàigòn từ 
thời xa xưa. Sự việc tôi thành học trò của ông 
cũng là một chuyện “hi hữu”. Thời gian đó, tôi đã 
lập gia đình và đang vác bầu nên rất mệt mỏi và 
lười biếng. Tôi có một cô em “hộc bàn”. Hồi học 
Trưng Vương (TV) chúng tôi có phong trào “chị em 
hộc bàn”. Tôi học buổi sáng và mấy lớp nhỏ hơn 
học buổi chiều. Cùng phòng học, cùng chỗ ngồi 
của tôi, buổi chiều có một cô em TV nhỏ ngồi ở đó. 
Cô bé bỏ thơ vào hộc bàn làm quen, tôi viết thơ trả 
lời và từ đó chúng tôi thành chị em kết nghĩa. Cô 
em “hộc bàn” của tôi học Anh văn thêm ở Hội Việt 
Mỹ và cô rất thần tượng ông thầy của mình. Cô 
hay lại thăm tôi để tỉ tê tâm sự. Cô ca tụng ông 
thầy quá xá. Nào là ông dậy rất hay, dí dỏm, có 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

310 

duyên, nào là giọng nói thật ấm và hấp dẫn, nhất 
là rất bảnh trai. Tôi tò mò muốn xem mặt thần 
tượng của cô và nhất là cô quảng cáo ông dậy rất 
hay nên nghe lời dụ dỗ của cô, tôi ghi tên đi học. 
Đó là lý do tôi trở thành học trò của ký mục gia Bùi 
Bảo Trúc. Rất tiếc cô em nhỏ của tôi không có 
duyên nợ với thầy, thành ra cô đành ôm tâm sự 
một mình.  
Qua đất Mỹ, tình cờ ký mục gia Bùi Bảo Trúc lại ở 
gần chúng tôi. Lần đầu gặp lại Giáo sư Bùi Bảo 
Trúc, tôi chào ông bằng thầy. Ông nói đùa với tôi 
“Tôi có xem bói cho chị bao giờ đâu mà chị gọi tôi 
bằng thầy” và ông cười xuề xòa: “gọi bằng thầy già 
lắm, coi như chị chưa hề học tôi đi.” Khi biết chồng 
tôi cũng tuổi con khỉ, hơn ông một con giáp, còn tôi 
hơn ông 3 tuổi, ông luôn cư xử rất nhã nhặn, lịch 
sự và coi chúng tôi như người thân trong gia đình. 
Điều đặc biệt là nhà tôi và ông Trúc nói chuyện rất 
tương đắc. Vợ chồng tôi rất quý mến ông. 
Ông Trúc rất thẳng tính. Gặp điều chướng tai, gai 
mắt là ông cho lên “Thư gửi Bạn Ta” liền. Lối viết 
châm biếm của ông rất thẳng thừng, không nể 
nang, úp mở. Ông viết rất hay và sâu sắc. Tôi có 
một món nợ lớn với ông. Cách đây mười mấy 
năm, tôi có viết bài phiếm về đề tài “đàn ông đàn 
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bà và những bất công mà đàn bà phải gánh chịu” 
đăng trong báo Văn Phong. Một ngày đẹp trời, 
nguyên cả trang phiếm của tôi lại xuất hiện trong 
bài viết của một nhà văn khá nổi tiếng mà không 
hề nói xuất xứ. Bài viết nằm trong báo Văn Nghệ 
Tiền Phong (VNTP) xuất bản vào dịp Tết. Bình 
thường tôi không bao giờ có báo VNTP, vì đọc 
những tờ báo tôi cộng tác cũng hết cả thì giờ, nên 
tôi không mua thêm báo khác nữa. Tình cờ một 
người bạn của chúng tôi, anh Bảo Lộc Nguyễn văn 
Long một MC nổi tiếng của các đám cưới trong 
vùng, một hôm đi ngang sạp báo, thấy tờ VNTP có 
hình bìa là gian hàng chợ Tết của Trưng Vương. 
Trong hình đó có tôi và các bạn đang cười rất tươi. 
Anh Long mua 1 tờ gửi tặng vợ chồng tôi. Nhờ vậy 
tôi mới có tờ VNTP để đọc, và mới khám phá ra 
người ta <cầm nhầm> một đoạn văn phiếm của 
mình. Tôi rất buồn bực và ngạc nhiên vô cùng. 
Sao lại có sự trái khóay thế nhỉ? Nhà văn nổi tiếng 
viết gì chả được, xá gì một đoạn văn của người 
viết tài tử như tôi, mà lại đạo văn ngang xương 
như vậy. Tôi nhờ mấy bậc đàn anh trong báo Văn 
Phong phân xử dùm. Tôi nghĩ một trong các anh 
sẽ viết bài đòi lại sự công bằng cho tôi và cho cả 
tờ báo VP nữa. Nhưng chắc ngại chỗ quen biết, 
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các anh không ai muốn lên tiếng hết. Cuối cùng tôi 
đành tự lực cánh sinh viết một bài thật nhẹ nhàng 
với cái tên ai oán là “Cười ra nước mắt” , yêu cầu 
ông nhà văn lớn trả lại đứa con tinh thần cho tôi. 
Sau đó ông nhà văn xin lỗi và tôi bằng lòng bỏ 
qua, nhưng ông Bùi Bảo Trúc thì không. Ông nhất 
định tặng ông nhà văn lớn một bài học. Trước khi 
gửi bài đi ông cho tôi đọc trước. Đọc xong tôi tá 
hỏa tam tinh, điệu này thì tội nghiệp nhà văn lớn 
quá. Tôi đâu có muốn ông ấy bị mất mặt với mọi 
người vì bài ông Trúc viết tuy văn hoa nhưng quá 
nặng nề. Tôi phải năn nỉ ông Trúc đừng gửi bài đó 
đi. Tôi biết ông Trúc không vui vì ông đã bỏ thì giờ 
quí báu viết một bài ông nghĩ là giúp tôi, cho ông 
nhà văn một bài học, mà tôi lại không muốn. Ông 
Trúc nói đùa với tôi: “chị đã bỏ qua cơ hội được 
nổi tiếng rồi đó.” 
Ông cho tôi cái CD bài viết đó để giữ làm kỷ niệm. 
Nhưng trong cái rủi có cái may. Từ đó ông Trúc 
luôn để ý những bài viết của tôi và cho tôi những 
lời khuyến khích. Ông là một trong những người 
luôn thôi thúc tôi thu thập bài viết in thành sách 
kẻo để thất lạc phí đi. 
Con người ông Trúc là vậy đó, giữa đường thấy 
sự bất bình chẳng tha, thấy trái tai gai mắt chả cần 
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ai nhờ ông cũng phóng bút. Sau khi thôi làm cho 
đài VOA ông lập gia đình với một người ở Cali và 
dọn về bên ấy. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và 
càng thân hơn, vì người phối ngẫu của ông cũng 
rất thân với tôi. Rất tiếc về sau cuộc hôn nhân tan 
vỡ.  
Thấy ông cu ky có một mình, nhân dịp qua Cali dự 
đại hội Trưng Vương, vợ chồng tôi rủ ông đi chơi 
luôn cho vui. Không ngờ buổi tối định mệnh đó, 
ông gặp lại cô học trò cũ học ông ở Hội Việt Mỹ, 
hồi cô mới 16 tuổi. Lúc đó thầy đã để ý tới trò và 
trò cũng coi thầy như thần tượng, nhưng tình cảm 
chỉ ngừng ở đó. Vì cô học trò còn quá trẻ. Bao 
năm qua, thầy trò gặp lại. Tình cờ cả thầy lẫn trò 
đều chẳng còn gì ràng buộc. Họ đến với nhau như 
duyên tiền định. Sau cuôc gặp gỡ thầy đã gửi cho 
trò tấm carte có những giòng chữ in sẵn thật dễ 
thương 
 

From the moment I saw you 
I wanted to meet you 
From the moment I met you 
I wanted to know you 
From the moment I knew you 
I was in love with you 
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From the moment I love you 
I want to share my life with you 
And from that moment to this moment 
And for all the moment to come 
I will love you with all my heart 

9/9/2006 
I’ve been loving you all these times 

 
Riêng câu trên đây là chữ viết tay rất đẹp của ông 
thầy. 
Ít lâu sau, nhân một chuyến trò đi chơi xa về, thầy 
đã đón trò với một bài thơ 
 

Thơ viết tháng 11 cho Lý 
Nhặt hết những mảnh gương vừa vỡ 
Chắp lại và soi lấy chúng ta 
Thấy được gì sau lớp thủy ngân vàng úa 
Khuôn mặt nào, hạnh phúc tương lai 
Sách ước đã mở ra ở giữa 
Bàn tay người đặt ở đoạn phục sinh 
Rồi chiều tối những hồi chuông thanh tịnh 
Sẽ vỗ về mái tóc đêm xanh 
Trên cánh đồng khô mùa trở lại 
Những hạt mầm ươm rất tình cờ 
Đã mọc lên những chồi non hạnh phúc 
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Gieo những vần rất mới của bài thơ 
Hãy trở dậy cùng cỏ, lá hân hoan 
Và những căn dặn của mùa đông 
Với những hẹn ước, những hẹn ước 
Với hoa và với lá ân cần 
Trở về cùng buổi sáng hạnh phúc 
Tóc bay mà tưởng mùi hoàng lan 
Đêm sẽ ở lại trên vai áo 
Để bắt đầu nhớ người vô cùng 
 

Bùi Bảo Trúc 
 
Tấm carte như vậy, bài thơ như vậy, làm sao tim 
cô học trò không xao xuyến. Họ đã có với nhau 10 
năm hạnh phúc để bây giờ qua điện thoại, Lý nức 
nở với tôi: 
Chị ơi! Em khổ quá, em buồn quá. Anh Trúc bỏ em 
đi mà không nói được với em một lời nào. Khi em 
đến thì anh ấy đã mê man rồi. Trước đó anh cứ 
hỏi chú Cường người săn sóc anh 
-Bao giờ cô Lý đến? 
Chú Cường trả lời 
-Hôm nay thứ 6 thế nào chị Lý cũng đến.  
Sau đó vài tiếng là anh ấy ngất đi và mê man luôn. 
Tiếng Lý lại nức nở: người ta cứ nói anh ấy cô 
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đơn, anh ấy đâu có cô đơn, anh ấy có em mà. Chị 
ơi! Chúng em đã có 10 năm thật đẹp. Em vẫn săn 
sóc anh ấy, em vẫn nấu ăn cho anh ấy, chứ anh 
ấy đâu phải ăn mì gói như họ nói đâu. Chỗ em làm 
xa quá, từ nhà anh Trúc đến sở em là 1giờ 30 
phút, chưa kể kẹt xe, thành em đâu dọn đến ở với 
anh Trúc được. Chỉ cuối tuần em mới đến thôi. 
Anh Trúc vẫn bảo em “Bao giờ Lý về hưu thì đến ở 
với anh. Em định hết năm nay sẽ nghỉ, vậy mà anh 
ấy không chờ em, anh ấy bỏ em đi rồi chị ơi.” Lý lại 
khóc nức nở. Tôi thương cô em Trưng Vương của 
tôi quá, mà chẳng giúp gì được cho sự mất mát 
quá lớn này. Lý ơi! Có lẽ anh Trúc muốn cho tình 
hai người đẹp mãi, nên bỏ em đi trước khi em có 
thể dọn đến ở chung. Bởi vì biết đâu, khi ở chung 
lại có nhiều khác biệt, lại cắn đắn nhau, lại tan vỡ. 
Em đã may mắn có 10 năm với bao kỷ niệm đẹp 
và chỉ cần nhớ lại câu anh Trúc nói với em “anh đã 
yêu em từ năm em 16 tuổi cho đến bây giờ và mãi 
mãi” 
Có mấy ai được hạnh phúc như em đâu? Mong Lý 
của chị giữ mãi những kỷ niệm vô giá đó.  
Cầu xin hương linh ông thầy tôi, ký mục gia Bùi 
Bảo Trúc sớm được về cõi vĩnh hằng.  
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HOÀNG HẢI THỦY 
 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU VỢ 
 

NHẤT TRÊN ĐỜI 
 
 
Nếu không lưu lạc qua xứ người, chắc chẳng bao 
giờ tôi có cơ hội trở thành cô em gái thân thiết của 
anh chị Hoàng Hải Thủy, để được biết một điều 
không thể nào ngờ, một nhà văn nổi tiếng, đẹp trai, 
hào hoa phong nhã như anh Hoàng Hải Thủy lại là 
một người chồng ngoan và “cực kỳ” yêu vợ. Ở tuổi 
ngoài 80, nỗi lo sợ lớn nhất của anh Hoàng Hải 
Thủy là chị bỏ anh đi trước và anh phải sống cô 
đơn một mình. Có lẽ tại anh chị có một tình yêu 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

318 

đẹp quá. Tôi dám nói như vậy vì anh có tặng tôi 
một tập thơ của anh xuất bản năm 1995. 
Mở đầu tập thơ là hình ảnh chị Hoàng Hải Thủy 
với nụ cười Mona Lisa. Hình này chị chụp có lẽ 
cũng vào lúc tóc đã điểm sương, nhưng trông vẫn 
còn đẹp lắm. Trên đầu tấm ảnh là giòng chữ Tặng 
Alice (tên chị) Washington DC cuối thu 94. Dưới ký 
tên Hoàng Hải Thủy rất bay bướm. 
 
Trang tiếp theo là 4 câu thơ  
 

Alice 54 
Mùa thu mây trắng xây thành 
Tình em mầu ấy có xanh da trời 
Hoa lòng em có về tươi 
Môi em có thắm nữa đời vì anh? 
(Thu 1954) 
 

Bài thơ thứ nhì là bài Yêu Hoài Ngàn Năm anh làm 
ngày 15 tháng 10 năm 1977 trong trại tù biệt giam 
Phan Đăng Lưu  
 

Yêu Hoài Ngàn Năm 
Yêu nhau ngày tháng qua nhanh 
Ba mươi năm lẻ chúng mình yêu nhau 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

319 

Từ xanh đến bạc mái đầu 
Tình ta nước biển một mầu như xưa 
Yêu bao giờ, đến bao giờ 
Thời gian nào rộng cho vừa tình ta 
Lòng em hoa vẫn tươi hoa 
Môi em thắm đến em già chưa phai 
Yêu kiếp này, hẹn kiếp mai 
Ngàn năm yêu mãi, yêu hoài nghe em 
Mặt trời có lặn về đêm 
Sáng mai em dậy bên thềm lại soi 
Cuộc đời có khóc, có cười 
Có cay đắng, có ngọt bùi mới hay 
Thu về trời lại xanh mây 
Đầy trời anh thấy những ngày ta yêu 
Càng yêu, yêu lại càng nhiều  
Nhớ em, anh nhắn một điều: yêu em 

 
Đọc xong bài này ai cũng phải cảm nhận được tình 
anh Hoàng Hải Thủy trao cho chị tràn đầy và 
chung thủy đến thế nào. 
Những ngày ở tù tuy buồn khổ, cơ cực, tình yêu 
cũng vẫn tạo cho anh cảm hứng làm những vần 
thơ cho chị. Những câu thơ đọc lên nghe nát cả 
lòng 
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Nằm trong khám tối âm u 
Buồn nghe đêm lạnh sương mù sa mưa 
Bồi hồi tưởng mái nhà xưa 
Ngày đi đã nát, bây giờ ra sao? 
Thương em nhạt phấn, phai đào 
Đêm đêm trở giấc chiêm bao một mình 
Ngủ đi em, mộng bình minh 
Mưa bao nhiêu giọt là tình bấy nhiêu 
Nằm trong khám tối nghe mưa 
Đêm nào cũng thấy đêm thừa trống canh 
Thương nhau nên ngủ không đành 
Nhớ nhau nhưng mộng không thành em ơi 
Anh nghe từng tiếng lệ rơi 
Biết em đang khóc nên trời đổ mưa... 

 
Mới 10 tuổi cậu bé Dương Trọng Hải (tên thật của 
anh Hoàng Hải Thủy) đã nuôi mộng trở thành văn 
sĩ. Hồi bé anh thích nhất là Giông Tố của Vũ Trọng 
Phụng và Trường Đời của Lê Văn Trương. Anh rất 
phục các ông văn sĩ vì các ông có quyền tạo ra 
các nhân vật, tạo ra cuộc sống đa dạng cũng như 
định mệnh của các nhân vật đó. Đó là lý do anh 
thích trở thành văn sĩ. Anh bắt đầu viết văn năm 
18 tuổi. Một năm sau, 1952 anh tham dự cuộc thi 
truyện ngắn do Nhật báo Tiếng Dội tổ chức. Chưa 
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cần biết có được trúng giải hay không, chỉ cần 
truyện được chọn đăng là đã được trả 200$. Số 
tiền khá hấp dẫn với chàng trai 19 tuổi. Không ngờ 
truyện ngắn dự thi ‘Người Con Gái Áo Xanh’ của 
anh lại được giải nhất. Tiền thưởng là 3.000$. Một 
số tiền quá lớn đối với anh. Anh biếu ngay bố mẹ 
500$, chia cho các em một phần. Tiền còn lại anh 
đi may cho mình bộ complet đầu tiên với giá 700$.  
Từ đó sự nghiệp văn chương của anh bắt đầu 
khởi sắc. Những truyện dài đăng trên báo sóng 
Thần của anh rất hấp dẫn người đọc. Lần lượt các 
truyện dài đăng báo của anh Như Truyện Thần 
Tiên, Tìm em nơi thiên đường, Định mệnh đã an 
bài, v.v... được các nhà xuất bản mua bản quyền. 
Họ in và bán đắt như tôm tươi. 
Tác phẩm nổi tiếng nhất của anh là cuốn tiểu 
thuyết phóng tác Kiều Giang. Anh đã lấy tên cô 
con gái cưng, bé Kiều Giang lúc đó mới được 6 
tháng để đặt tên cho tác phẩm này. 
Nói tới nhà văn Hoàng Hải Thủy là ai cũng nghĩ 
ngay tới tác phẩm Kiều Giang. Điều này đã cho 
anh cảm hứng sáng tác bài thơ làm trong Sà lim 
Khu B, trại giam Phan Đăng Lưu năm 1978. Có 
những câu đọc muốn ứa nước mắt. 
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Người bạn tù hỏi qua song cửa 
Phải anh là Hoàng Hải Thủy 
Anh viết truyện Kiều Giang? 
Kiều Giang ..! 
Ôi tên con, tên ngọc, tên vàng 
Làm bố vỡ tim và hồn nức nở 
Khi đặt tên con đâu ngờ có thuở 
Nghe tên con giữa chốn lao tù 
Những đêm dài ngục tối âm u 
Bố thấy mắt con sáng bừng rực rỡ 
Bố yêu con trong từng hơi thở 
Trong trái tim hồng, trong giòng máu đỏ 
Kiều Giang ơi, tiếng kêu thương nhớ ... 

 
Anh chị có 3 người con 2 trai 1 gái. Hoài Nguyên 
và Kiều Giang ở Texas và Ohio. Hải Triều còn ở 
Việt Nam. Tôi hỏi tại sao anh chị lại chọn Virginia 
để định cư. Anh cho biết anh rất thân với anh Anh 
Ngọc (ca sĩ rất nổi tiếng của VN ngày xưa). Hồi 
anh còn ở VN, anh Anh Ngọc có gửi về cho anh 
một tấm ảnh anh chị Anh Ngọc ngồi trên một thảm 
cỏ xanh mướt, đằng sau là cả một rừng lá vàng. 
Anh Hoàng Hải Thủy mê ngay phong cảnh quá 
đẹp đó nên khi có giấy tờ được sang Mỹ, anh chị 
quyết định chọn nơi có thảm cỏ xanh và rừng lá 
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vàng tuyệt đẹp để định cư. Đó là tiểu bang 
Virginia, một tiểu bang có cái tên thật nổi tiếng tiểu 
bang của tình yêu (Virginia is for Lovers). 
Thêm 1 phần anh chị hăng hái chọn Virginia vì ở 
Virginia có mấy người bạn thân và có bà Khúc 
Minh Thơ. Người hết lòng lo lắng cho những cựu 
tù nhân ở VN qua. Thời gian đầu thỉnh thoảng anh 
chị cũng tham dự những buổi họp mặt. Về sau hầu 
như anh chị không tham dự những hội hè đình 
đám nữa. Những ngày gần đây sức khoẻ chị suy 
yếu, anh luôn luôn lo lắng chị sẽ bỏ anh đi trước. 
Anh tâm sự anh không thể sống thiếu chị. Tôi trêu 
anh, tại chị nấu ăn ngon và cưng anh quá. Chị 
Hoàng Hải Thủy làm chả dò rất ngon. Nhắc đến 
chả dò tôi lại nhớ đến một kỷ niệm rất cảm động 
với anh chị. Một hôm tình cờ gặp anh chị ở chợ 
Việt Nam bên Virginia. Chị em tôi mừng rỡ ôm 
chầm lấy nhau vì lâu quá hai chị em mới có dịp 
gặp gỡ. Chúng tôi ở cách xa nhau. Tôi ở Maryland, 
anh chị ở Virginia. Đang nói chuyện với tôi bỗng 
chị quay qua anh phán:  
Anh chịu khó lái xe về nhà lấy gói chả dò em để 
trên ngăn đá mang ra đây cho cô Thủy. Em ở đây 
nói chuyện với cô ấy. Lâu quá chị em mới gặp 
nhau. 
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Tôi cản thế nào cũng không được, anh đi thật 
nhanh ra xe để về nhà lấy chả dò cho tôi. Anh chị 
thương tôi như vậy đó và tôi cũng rất quí mến anh 
chị. Chị rất dễ thương nên được lòng tất cả hàng 
xóm láng giềng.  
Một hôm tôi tới thăm anh chị nhằm lúc anh đi đón 
chị ở nhà thương vừavề tới. Tôi thấy một bình hoa 
hồng thật đẹp của hàng xóm đã để sẵn ở cửa để 
đón chị về. Vào đến nhà lại thấy bao nhiêu là bánh 
trái. Anh nói của hàng xóm thấy chị đau nên mang 
tặng. Có mấy ai được mọi người quí mến như anh 
chị đâu. 
Tôi rất mừng thấy anh còn khoẻ mạnh dù tuổi đã 
cao. Ngoài 80 mà anh vẫn còn phong độ, sáng 
suốt. Vẫn lái xe đưa chị đi chợ và viết bài cho các 
báo. Điều hạnh phúc nhất là tình yêu của anh chị 
sau 62 năm vẫn còn thắm thiết như những ngày 
đầu gặp gỡ. 
Ngày đó gia đình chị đi Vũng Tàu nghĩ mát, họ 
thuê nguyên cả một cái Villa thật rộng. Anh họ chị 
là bạn thân của anh, rủ anh đi theo chơi. 
Biển xanh, nắng vàng và những đêm trăng thơ 
mộng của Vũng Tàu đã cho cặp trai tài gái sắc có 
cơ hội gần gũi và nẩy sinh tình cảm chan chứa với 
nhau. 
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Kết quả anh tỏ tình và xin cưới chị. Anh cười nói: 
Tối hôm trước vừa tỏ tình với chị thì ngay sáng 
hôm sau khi ra phố uống café, mua tờ báo đọc, 
thấy họ in trên trang nhất giòng chữ thật to Hiệp 
Định Geneve vừa ký ngày hôm qua. Hết chiến 
tranh và chia đôi đất nước. Ngày anh chị quyết 
định kết hợp lại là ngày đất nước chia đôi hai miền 
Nam Bắc. Ngày đó không chỉ là ngày đặc biệt 
khiến anh nhớ mãi, mà cũng là ngày mà mọi người 
dân Việt không thể nào quên.  
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NIỀM ĐAU KHÔNG NGUÔI 
 
 
Anh tôi ra đi năm nay là được đúng 10 năm. Mười 
năm trôi qua, cứ mỗi lần đến ngày 29 tháng 12 là 
nước mắt tôi lại chảy. Tôi nhớ đến cái ngày chính 
bàn tay tôi phải làm việc chấm dứt đời sống người 
anh thân yêu độc nhất của tôi.  
Tất cả mọi việc đến với tôi bất ngờ và đau đớn 
quá. Anh bị sưng lá lách đã lâu nhưng anh dấu tôi. 
Anh không ăn được nhiều nên xuống cân khá 
nhanh. Nhưng vì lúc nào anh cũng mặc complet và 
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độn nhiều quần áo bên trong, nên trông bề ngoài 
vẫn bảnh bao chững chạc.  
Anh ở Richmond, thỉnh thoảng vẫn về thăm mẹ tôi, 
rồi bỗng dưng anh biến mất, lâu quá anh không về 
thăm mẹ. Tôi phải đi hỏi thăm bạn bè anh ở 
Richmond, tìm tòi mãi mới biết anh đang nằm nhà 
thương. Tôi vào thăm anh, trông anh chỉ còn như 
bộ xương bọc da. Tôi hỏi về bệnh tình anh, anh cứ 
nói không có gì đáng lo ngại cả. Hỏi thăm mấy cô y 
tá thì họ nói không có quyền cho tôi biết vì anh 
khai anh không có bà con họ hàng. Tôi ngạc nhiên 
hỏi anh sao tôi là em ruột anh mà anh lại khai như 
vậy, anh bảo vì sợ tôi phải liên lụy đến vấn đề tiền 
bạc tốn kém khi anh nằm nhà thương. Anh cũng 
không muốn phiền tôi thăm viếng anh nên anh mới 
dấu biệt không cho tôi biết chuyện anh đau ốm.  
Tôi vừa thương anh lại vừa giận. Anh biết mẹ tôi 
và tôi lo lắng cho anh đến chừng nào mà anh nỡ 
dấu như vậy.  
Ở nhà thương ra, tôi phải năn nỉ mãi anh mới chịu 
về Maryland ở gần tôi. Anh thuê một căn phòng 
gần chỗ tôi làm. Ngày ngày tôi mang thức ăn đến 
cho anh. Cuối tuần anh về nhà chơi thăm mẹ tôi. 
Chúng tôi dấu không cho mẹ biết anh mới ở nhà 
thương ra.  
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Thời gian này có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất 
của mẹ tôi, vì cuối tuần nào ông con trai cũng về 
thăm và ở nhà với mẹ nguyên 2 ngày thứ bảy, chủ 
nhật. Bình thường lâu lâu anh mới về thăm mẹ và 
chỉ vài tiếng đồng hồ là anh lại biến mất.  
Những ngày hạnh phúc của mẹ con tôi không 
được bao lâu thì anh trở bệnh nặng. Đã 3 ngày tôi 
đến thăm anh. Ngày nào cũng thấy anh nằm trên 
giường và lần nào anh cũng nói anh mới ngồi viết 
bài, thấy hơi mệt nên vừa mới đi nằm. Ngày thứ 4 
thì tôi không tin lời nói của anh nữa, tôi biết là anh 
nằm liệt giường đã mấy ngày rồi. Tôi gọi 911. Khi 
họ đến làm thủ tục khám sơ khởi cho anh, họ nói 
anh yếu lắm phải đưa vào nhà thương ngay. Anh 
phản đối kịch liệt. Họ nói phải gọi cảnh sát đến 
chứng kiến họ mới dám đưa anh đi. Anh cản 
không cho tôi gọi cảnh sát. Muốn cứu anh nên tôi 
đành phải cãi lời anh. Tôi không bao giờ quên 
được đôi mắt oán hờn của anh nhìn tôi khi người 
cảnh sát đến và toán 911 đưa anh tôi lên xe vào 
nhà thương Holy Cross. Vào nhà thương, mấy 
ngày đầu anh còn tỉnh táo nói chuyện với tôi. Bảo 
tôi đi mua đồ ăn ngoài cho anh ăn vì ăn đồ nhà 
thương anh không thích. Mấy hôm sau họ nói anh 
thở yếu quá nên phải cho cái máy thở vào mồm 
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anh khiến môi anh bị chảy máu. Nhìn anh với cái 
máy thở kềng càng trong miệng tôi thương quá. 
Sau đó vì vướng cái máy nên anh không nói được 
nữa, chỉ viết ra giấy những điều anh muốn tôi làm.  
Ngày nào cũng chỉ có ba chữ “anh muốn về nhà” 
và nhìn tôi với đôi mắt thật buồn. Tôi chỉ biết nhìn 
anh ứa nước mắt và nói về nhà không có máy thở 
làm sao anh thở được. Anh viết anh không cần 
máy thở. Tôi nghĩ vì khó chịu với cái ống to tướng 
trong miệng nên anh nói vậy thôi.  
Mấy ngày sau thì bàn tay anh bị sưng vì họ cho 
nước biển vào gân trên mu bàn tay. Chữ anh viết 
nguyệch ngoạc tôi không thể nào đọc được nữa. 
Rồi họ đục lỗ trong cổ anh để truyền thức ăn. Nhìn 
anh phải nằm ngửa bất động với đủ thứ dây nhợ 
trên người, anh không thể nói, cũng không viết 
được, vậy mà sao tôi u tối quá, không cảm nhận 
được anh đau đớn khổ sở đến thế nào. Tôi chỉ 
nghĩ đơn giản một điều là người ta đang cố cứu 
sống anh, nên cứ để yên cho thể xác anh bị hành 
hạ như vậy gần cả tháng trời.  
Cuối cùng thì họ cũng có cứu được anh tôi đâu. 
Sức khoẻ anh càng ngày càng kiệt quệ. Cho đến 
một ngày vào khoảng 5 giờ chiều, tôi đang làm 
việc thì nhà thương gọi yêu cầu tôi phải vào gấp. 
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Khi tôi vào nhà thương thì đã thấy một vị linh mục 
đang đứng bên cạnh giường đọc kinh cầu nguyện 
cho anh. Bác sĩ nói với tôi các bộ phận trong cơ 
thể anh đã hết làm việc. Hiện giờ anh còn thở là 
nhờ cái máy thôi. Rút cái máy ra là tim ngừng đập 
ngay. Bác sĩ muốn tôi là người làm việc đó.  
Tôi hốt hoảng nhìn anh tôi, đôi mắt anh nhắm 
nghiền, dây nhợ vẫn chằng chịt xung quanh người, 
tim anh vẫn còn thoi thóp. Tôi lay gọi anh, anh 
không mở mắt và làm như không nghe tôi nói. Tôi 
oà khóc nức nở, tôi sắp mất anh tôi rồi sao? 
Họ bắt anh tôi chịu đau đớn gần cả tháng trời như 
vậy, cuối cùng cũng không cứu được anh. Vậy là 
tôi sai rồi. Tôi đã làm hại anh tôi rồi. Nếu để anh ở 
nhà, anh đâu phải chịu đau đớn khổ sở như vậy, 
có thể anh cũng chưa phải ra đi tức tưởi như vậy. 
Bác sĩ cố gắng cắt nghĩa và an ủi tôi, nhưng tôi có 
để ý nghe đâu. Tôi cứ nhìn anh và nói một mình 
như người điên. Tôi giết anh tôi rồi. Nếu để anh ở 
nhà, anh đâu có phải chịu đau đớn và ra đi nhanh 
chóng thế này. Tôi vừa nói vừa khóc. Ông bác sĩ 
phải bỏ đi ra ngoài. Một lát sau ông trở lại khuyên 
tôi nên rút ống thở cho anh tôi đi được nhẹ nhàng. 
Tôi đành phải làm như một cái máy và đi vội ra 
ngoài không dám nhìn anh tôi nữa. Tôi ngồi trong 
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cái ghế ngoài hành lang và tiếp tục khóc. Khi tôi ra 
về trời đã tối. Nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, tôi 
giật mình, hai mắt tôi sưng húp, tôi không thể về 
nhà với khuôn mặt thảm hại thế này, mẹ tôi sẽ hỏi 
và tôi biết trả lời sao.  
Tôi không thể nói cho mẹ biết là anh tôi sẽ không 
bao giờ có thể về thăm mẹ được nữa. Nếu biết 
như vậy mẹ tôi có thể đau khổ đến chết đi được. 
Vì anh tôi là lẽ sống của mẹ. Mẹ tôi lập gia đình 
năm 22 tuổi, 4 năm sau thì bố tôi qua đời. Mẹ chỉ 
có 2 người con là anh tôi và tôi. Mẹ không tái giá, 
niềm vui và hạnh phúc của mẹ là anh em tôi. Tôi 
đã yên phận, có gia đình, con cái đầy đủ nên mẹ 
không lo nữa. Riêng anh tôi không lập gia đình, 
anh rất nghệ sĩ tính nên sống như ở trên mây. Tiền 
bạc làm ra anh tiêu không tính toán. Anh làm 
những việc mà không ai có thể tưởng tượng được. 
Anh đã có một cái xe bình thường để đi. Bỗng 
dưng anh mua thêm 1 cái xe thật lớn, tôi hỏi anh 
mua làm gì vậy, anh nói mua để chở người bạn ở 
Việt Nam mới sang và 5 đứa con của ông bạn cuối 
tuần đi câu vì xe nhỏ thì 5 đứa con của ông không 
đi theo hết được.  
Một chuyện khác nữa, 1 cái thư viện ở Richmond 
đóng cửa muốn bán hết sách của thư viện. Anh bỏ 
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ra 5 ngàn đôla để mua một đống sách của họ, anh 
nói vì có nhiều sách quí. Anh không có nhà, bản 
thân anh còn ở thuê. Anh phải nói với chủ nhà anh 
bỏ tiền túi ra làm 1 cái nhà bằng gỗ ngoài vườn 
của nhà người ta để chứa sách. Vẫn không đủ, 
anh phải thuê thêm chỗ để sách. Kết quả anh phải 
trả thêm 800$ / tháng tiền cho sách “ở thuê”. Khi 
anh bệnh, nghỉ không đi làm nữa nên không có đủ 
khả năng trả tiền thuê nhà cho sách. Có ông bạn 
quí đến thăm anh, đề nghị để ông mang tất cả 
những cuốn sách có giá trị của anh về nhà ông, 
ông giữ dùm cho. Thế là tiêu đời 5 ngàn bạc sách. 
Chả biết anh đã có thì giờ đọc được bao nhiêu 
cuốn. Ông bạn quí giữ sách dùm anh cũng là 
người lúc ông còn hàn vi anh đã hết lòng giúp đỡ. 
Khi anh hết tiền, ốm đau bệnh hoạn, tôi không hề 
thấy ông bạn quí liên lạc hay thăm viếng. Thậm chí 
ngày anh nhắm mắt lìa đời cũng chả thấy ông đâu. 
Tình cờ sau đó gặp tôi ở chỗ hội hè, ông cũng 
không được một lời thăm hỏi hay chia buồn.  
Anh sống như vậy, nên mẹ luôn lo lắng, bù đắp 
cho anh. Mẹ vẫn gọi anh là thằng con cưng của 
mẹ như những ngày anh còn bé.  
Anh đúng là một nghệ sĩ. Năm 12 tuổi anh đã bắt 
đầu làm thơ, 16 tuổi anh đã xuất bản tập thơ Phi 
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Thi. Anh sáng tạo ra cách làm thơ không theo 
niêm luật cổ điển, nói nôm na là làm thơ tự do theo 
kiểu của anh. Cho đến ngày anh nhắm mắt, tôi 
nghĩ anh phải làm tới mấy ngàn bài thơ. Anh làm 
thơ vì hồn thơ lai láng. Anh không hề gửi đăng báo 
và cũng chẳng phổ biến. Anh chỉ làm để trải rộng 
lòng mình, để gửi gấm lòng yêu quê hương, 
những mộng ước của anh về tương lai đất nước, 
những kỳ vọng của anh vào thế hệ trẻ trong tương 
lai. Sang Mỹ anh in đến 5 tập thơ, nhưng chỉ cho 
ra mắt hai tập Miền Tâm Thức và Chiếc Nón Bài 
Thơ là do tôi đề nghị. Cả hai buổi hội trường 
không còn 1 chỗ trống. Anh làm thơ tình rất hay. 
Tôi rất thích những câu thơ sau  

Đông có lạnh hãy vào đây sưởi ấm 
Thân áo ta còn trống một ngăn này 
Bên phía trái nơi chiều mưa thuở trước 
Ta ủ người yêu hương tóc còn đây  

Hay là 
Bài thơ dài nhất đời ta 
Chỉ gồm một chữ đó là chữ yêu 

Hoặc ngông nghênh hơn nữa là một bài thơ mà 
những người thân của anh đều thuộc lòng, luôn 
luôn đọc để chọc phá anh 

Vợ tôi tất cả đàn bà  
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Đàn bà tất cả đều là vợ tôi  
Những cô con gái kia ơi 
Đẹp hay xấu xí tôi thời vẫn mê 
Nhân danh tôi tôi xin thề 
Làm chồng tôi chẳng hề chê nàng nào.  

Các bà đọc bài này chắc nghĩ anh chàng cà chớn 
thiệt. Thật ra đó cũng là một chút tâm tư của anh. 
Anh luôn nói với tôi anh rất tội nghiệp những người 
con gái kém may mắn không có nhan sắc. Anh vẫn 
ước anh có thể tỏ tình được với tất cả các cô để 
làm các cô vui. Tôi nghĩ anh hơi gàn nhưng tâm 
anh rất tốt.  
Hai câu thơ thể hiện tình yêu quê hương của anh 
mà mọi người cũng rất nhớ  

Người yêu tôi tên là Việt Nam 
Tên quá quen nghe vẫn bàng hoàng ... 

 
Và một đoạn thơ dễ thương của bài Chiếc Nón Bài 
Thơ 
   

Chiếc nón bài thơ  
Một thuở học trò 
Nón ngả bờ hồ, nón ngay đường Phan thanh 
Giản 
Cô nữ sinh Gia Long 
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Ngoan như tấm áo bà ba còn thơm nếp gấp 
Vừa lấy trong rương 
Cô nữ sinh Trưng Vương 
Những thoáng lụa vàng mỗi năm trên thớt 
tượng 
Trang sử đầu gái Việt đuổi xâm lăng 
Chiếc nón bài thơ 
Nữ sinh Hà Nội, Huế, Saigon 
Thanh Hóa, Nha Trang 
Cần Thơ, Quảng Nam 
Đà Lạt, Bắc Giang  
Các em đẹp của mọi miền đất nước 
Chiếc nón cẩn lời thơ thiêng thuở trước 
Chiếc nón chia mầm hạnh phúc ngày sau 
Chiếc nón vỗ về xoa dịu mọi sầu đau 
Qua hình ảnh mẹ hiền vợ nhỏ 
Chiếc nón bài thơ  
Em về chợ 
Có mùa xuân cò lả theo sau  
Có ngây ngất hương cau hẹn thắm duyên trầu 
Vần lục bát nhịp tình tang tứ tuyệt 

 
 
Anh yêu Việt Nam tha thiết nên anh nhất định 
không chịu vào quốc tịch Mỹ dù anh bị rất nhiều 
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thiệt thòi. Bây giờ thì anh tha hồ bay bổng, tôi nghĩ 
hồn anh đang rong chơi trên quê hương Việt Nam.  
Thật đau đớn khi tôi nghĩ từ nay tôi đơn độc không 
còn anh em ruột thịt nữa. Tôi phải tự an ủi mình 
<là người công giáo, tôi phải tin tưởng là khi tôi 
chết tôi sẽ gặp lại anh tôi và tất cả những người 
thân yêu đã khuất>. Nghĩ như vậy tôi thấy nhẹ 
lòng được một chút. Nhưng niềm ân hận làm anh 
phải đau đớn những ngày tháng cuối của cuộc đời 
lại ùa đến dày vò tôi. Tôi đi lang thang cả tiếng 
đồng hồ cho mắt đỡ sưng và cho niềm cảm xúc 
lắng xuống mới dám đi về. Khi tôi bước vào nhà, 
mẹ vẫn còn thức. Tự nhiên mẹ nhắc tới anh tôi 
“Sao thằng Vinh đi Việt Nam lâu rồi mà không điện 
thoại hay viết thơ về cho mẹ nhỉ.” 
Từ lúc anh tôi nằm nhà thương, tôi phải nói dối mẹ 
là anh về Việt Nam chơi vì thường cuối tuần là anh 
tôi về thăm mẹ. Cố lấy giọng tự nhiên trả lời cho 
mẹ khỏi nghi ngờ.  
“Mẹ biết tính anh Vinh mà, đi xa có bao giờ liên lạc 
với gia đình đâu. Vui bạn bè là quên hết.” 
Mẹ gật gù, nó nhiều bạn thân ở Việt Nam lắm, 
Dương Nghiễm Mậu rồi Nguyễn Thụy Long, 
Nguyễn Khoa, cu cậu tha hồ mà đàn đúm.  
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Tôi đi vội lên lầu để dấu những giọt nước mắt 
đang ứa ra vì tội nghiệp mẹ tôi. Anh tôi mất ngày 
29 tháng 12. Hôm sau tôi phải lo đám ma cho anh 
tôi gấp vì New Year’s Eve nhà quàn và lò thiêu sẽ 
đóng cửa sau 12 giờ trưa. Chỉ có 1 ngày để lo báo 
tin và hoàn tất mọi thủ tục. Khó khăn nhất là vợ 
chồng tôi phải âm thầm lo mọi chuyện dấu mẹ tôi. 
Không dám gọi phone trong nhà báo tin cho ai biết 
sợ lộ ra mẹ tôi biết được. Vậy mà cuối cùng bạn 
bè anh và những người bạn thân của tôi cũng đến 
chật hết cả phòng viếng thăm trong nhà quàn.  
Tôi không hề có ý định sắp xếp chương trình 
tưởng niệm gì cả. Đột nhiên Thúy Diệm muốn lên 
nói vài lời với anh tôi. Thúy Diệm nhắc tới thời gian 
đầu gia đình Thúy Diệm mới đến Mỹ, anh tôi đã 
quí hoá và hết lòng với gia đình Thúy Diệm như 
thế nào. Sau Thúy Diệm các bạn của anh tôi tự 
động lần lượt lên nói những lời giã từ với những kỷ 
niệm đẹp với anh. Thật bất ngờ vì buổi tiễn đưa 
anh tôi đã diễn ra thật đầy đủ, trang trọng, đầm ấm 
với tất cả lòng tiếc thương của người thân và bằng 
hữu. Mẹ tôi không hề biết mẹ đã mất đứa con trai 
thân yêu. Sau đó tôi lại tiếp tục nói dối mẹ là anh 
ấy có ý định sống luôn ở Việt Nam, vì đời sống 
bên đó rẻ vừa với tiền lương hưu của anh. Có 
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người cơm nước hầu hạ và nhất là có mấy người 
bạn thân. Mẹ tôi nhìn tôi bán tin bán nghi. 
“Thằng Vinh mà lại thích sống ở Việt Nam à, dù là 
đời sống rẻ rúng, mẹ biết nó ghét Việt Cộng lắm 
mà, làm sao nó sống ở Việt Nam được.” 
Rồi bà nói thêm “nếu thật vậy thì mẹ lo lắm, trước 
sau nó cũng sẽ bị bắt vào tù thôi. Nó cứ chửi Cộng 
Sản thế nào nó cũng ở tù.” 
Sau đó, lâu lâu tôi cứ phải bịa ra nói là anh tôi có 
email về hỏi thăm mẹ. Cũng may mẹ không biết gì 
về computer nên không hề đòi coi email của anh 
tôi. Một lần mẹ cũng thắc mắc hỏi “Con ơi! Nó ở 
Việt Nam thì làm sao hàng tháng nó lãnh lương 
được?” Tôi nói đại cho xong chuyện “chắc người 
ta gửi về cho anh ấy.” Sau đó ít lâu mẹ tôi bắt đầu 
có triệu chứng quên quên, nhớ nhớ và không thấy 
bà hỏi gì về anh tôi nữa.  
Bây giờ thì mẹ tôi hoàn toàn yên vui rồi. Mẹ không 
nhận ra tôi dù tôi hàng ngày vào nursing home săn 
sóc, đút cơm cho mẹ. Mẹ mừng rỡ mỗi khi thấy tôi, 
ôm hôn tôi, nhưng khi tôi hỏi tôi là ai thì mẹ bảo tôi 
là chị của mẹ, rồi sau đó mẹ cứ xưng em với tôi.  
Tôi mừng là mẹ tôi chưa một lần bị đau khổ vì mất 
thằng con cưng độc nhất của mẹ. Tết năm nay mẹ 
được 100 tuổi. Ngày mẹ được gặp con trai cũng 
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gần thôi. Tôi đang tưởng tượng khi mẹ gặp anh 
tôi, biết sự thật là anh đã chết thật lâu trước mẹ, 
chắc mẹ sẽ nói với anh “cái con Thủy tệ thật, vậy 
mà nó dám nói dối mẹ, làm mẹ cứ trách thầm 
thằng con trai bất hiếu, dám bỏ mẹ về sống ở Việt 
Nam. Bao giờ gặp con Thủy mẹ phải đánh đòn 
mới được.”  
Tôi rất ao ước một ngày nào đó, ba mẹ con tôi sẽ 
được xum họp, để tôi được sung sướng nằm 
xuống cho mẹ đánh đòn.  
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Cồn cát hôm nay nắng thật trong. 

Gió mơn man nhẹ má em hồng. 

Nhìn em đắm đuối anh thầm hỏi 

Mãi mãi em là của anh không? 

“Mãi mãi em là của anh không?” 

Sao anh khéo hỏi chuyện bao đồng 

Lẽ ra phải để cho em hỏi 

Mãi mãi anh là của em không? 

Thôi thì, 

Mãi mãi ta là của nhau nghe… 
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Những cánh hoa vàng năm xưa ấy 
Nhắc nhở gì em chuyện chúng mình 

Cái thuở ta còn xanh mái tóc 
Chuyện đời chỉ nghĩ đến chung đôi 

 

Anh vẫn gọi em là không khí 
Chẳng thể chia ly chẳng thể rời 

Thuở ấy ta còn vô tư quá 
Chẳng hề nghĩ đến chuyện chia xa 

 

Ta đi trong gió trong hoa lá 
Mơ những trời xanh với nắng hồng 

Chỉ nghĩ tình ta là cõi mộng 
Và em mãi mãi một dòng sông 

 

Dòng sông nước lớn làm sao cạn 
Như núi xanh kia chẳng thể mòn 

Như hoa bất tử trời Đà Lạt 
Có bao giờ hoa nhạt mầu phai 

 

Bây giờ nghĩ lại ngu ngơ quá 
Người xưa đã nói chẳng hề ngoa 

Có hoa nào mà không tàn úa 
Có tình nào mà chẳng nhạt phai 

 
 

(Bài thơ này đã được hai nhạc sĩ 
Nguyễn Ánh 9 và Từ Công Phụng phổ nhạc) 
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Anh hỏi em 

Mỗi độ xuân về trên đất Mỹ 

Em có bao giờ nghĩ đến Tết quê hương 

Có chứ anh, em vẫn thường nhớ mãi 

Những cánh mai vàng trong nắng ấm ban mai. 

Mẹ thường hỏi em 

Xuân quê hương bao giờ ta trở lại. 

Rồi thở dài lòng em thấy xót xa. 

Em biết lắm mẹ đang nhớ quê nhà 

Nhớ cội mai vàng trước ngõ nở đầy hoa 

Còn riêng em dù tuy đã cách xa 

Em vẫn nhớ chợ hoa đường Nguyễn Huệ 

Muôn sắc thắm kể sao cho xuể... 

Ta dìu nhau như lạc bước trong mơ... 

Kỷ niệm thân yêu còn giữ đến bây giờ 

Sao nhớ quá mỗi lần Xuân Tết đến! 
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Sáng nay em một mình đi dạo 

Bất chợt tuyết rơi giống thuở nào 

Chỉ thiếu tay anh truyền hơi ấm 

Môi kề bên má ngất ngây trao 

Gió đem hoa tuyết cài trên tóc 

Anh nói thầm em giống cô dâu 

Anh làm chú rể, nghe cô bé? 

Ứ ừ em nói, chả thèm đâu 

Đã khá xa rồi tuổi thanh xuân 

Đông đem hoa tuyết đến bao lần 

Hoa tuyết bây giờ chen tóc trắng 

Nhưng tình vẫn thắm phải không anh? 

 

Tặng con gái yêu Hồng Uyển 
Kỷ niệm 25 năm ngày cưới của con 
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Mùa thu DC 
Nắng vàng như ươm mật 
Cả rừng phong rực rỡ đến sững sờ 
Lá đỏ thắm tươi như áo em ngày cưới 
Lá vàng mơ sầu đẹp tựa cô dâu 
Em bước đi 
Ánh mắt buồn vương lại 
Anh xót xa nhìn 
Chẳng biết nói năng chi 
Bao năm qua đi 
Từ khi giã biệt kinh kỳ 
Anh vẫn nhớ 
Mùa thu xưa Hà Nội 
Mùa thu với bao tang thương biến đổi 
Khiến tình mình tức tưởi ly tan 
Em ở lại Bắc 
Anh vô trong Nam 
Rồi sang đất Mỹ 
Người góc bể 
Kẻ chân trời 
Giờ chỉ biết ngậm ngùi 
Nhớ lại mối tình xưa 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

345 

 
 

 
 
Hoa cỏ vương đầy trên áo em 

Khiến anh say đắm ngẩn ngơ nhìn. 

Eo thon, dáng lụa trinh nguyên quá 

Anh bỗng ước làm bông cỏ may. 

Mỗi bước em đi hồn chao động 

Nhìn theo tà áo vấn vương bay, 

Gió chiều quấn quýt theo chân bước. 

Rượu tình chưa uống đã như say. 

Ước gì em khẽ quay đầu lại 

Một thoáng nhìn thôi cũng đủ rồi. 

Để anh mơ mộng làm thi sĩ 

Đêm về cảm xúc dệt thành thơ 

 
 

(Cảm hứng từ bức tranh  
thiếu nữ đi trong đám cỏ may) 
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Bốn mươi Xuân qua trên đất Mỹ 
Bốn mươi lần nghĩ đến Tết quê hương 

Nhớ biết bao những hình ảnh thân thương 
Phong tục gia đình trong ba ngày Tết 
Ngày mùng một ai cũng tươi cười hết 

Áo mới tung tăng con cháu chúc ông bà 
Đại gia đình vui xum họp một nhà. 
Bánh mứt bày ra cùng câu đối đỏ. 

Pháo Tết rền vang trong nhà ngoài ngõ. 
Chào đón họ hàng thăm viếng chúc tụng nhau 

Tết nơi đây lặng lẽ đến u sầu 
Cửa ngõ mọi nhà luôn đóng kín 
Không đốt pháo không mai vàng 

Chỉ những hàng cây phủ đầy hoa tuyết 
Gió đông lạnh thấm vào hồn da diết 
Nỗi nhớ nhà càng đậm nét trong tim 

Mỗi lần Tết nơi đây tôi vẫn cố tìm 
Chút hương vị Tết quê hương 

Của những ngày tháng cũ. 
 
 

Những ngày sắp Tết Bính Thân  
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Hai hôm ốm con không vào thăm mẹ 

Trong nursing home mẹ có buồn? 

Con gái sao giờ này chưa tới 

Hay con còn mắc bận đi chơi. 

Không có đâu mẹ yêu dấu ơi 

Con không dám vào vì cảm lạnh hắt hơi 

Dù biết mẹ đang nằm ngóng đợi. 

Hôm con vào mẹ lặng yên không nói 

Đôi mắt thẫn thờ, cứ mải ngó ti vi  

Sao mẹ không hạch hỏi con đi 

Hai hôm nay làm gì không vào thăm mẹ 

Con đến ôm vai, mẹ cũng không buồn nói 

Miệng cười vu vơ với đôi mắt vô hồn 

Con chỉ biết cầu xin Chúa luôn luôn 

Cho mẹ vẫn còn nhớ được con là con của mẹ. 
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Anh về lại chốn xưa 

Em không còn đó nữa. 

Những lời hẹn hò truyện đôi lứa 

Của hai đứa mình như còn vang vọng mãi đâu 

đây. 

Nhớ ngày xưa, bên sóng nước Hồ Tây 

Nắng vàng trải nhẹ trên hàng cây phượng vĩ. 

Đường Cổ Ngư ve sầu kêu rền rĩ 

Như tấu dùm mình nhạc khúc chia ly 

Anh ngậm ngùi rời Hà Nội ra đi 

Nhưng vẫn nghĩ sẽ có ngày tái ngộ 

Ai ngờ định mệnh vô tình làm tan vỡ 

Mối tình đầu cứ ngỡ đẹp như mơ. 

Bao năm qua anh sống với đợi chờ 

Ước vọng có ngày trở về quê cũ 

Nào ngờ em không chờ gặp anh được nữa 

Mà đã trốn vào giấc ngủ ngàn thu. 
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Chiều hôm nay đi trên đường phố lạ 

Lòng bâng khuâng sao bỗng nhớ quê nhà 

Nhớ ngày xưa mỗi buổi chiều tan học 

Trước cổng trường ai đứng đợi xa xa 

Trưng Vương thẹn thùng, áo trắng khép tà 

Làm như chẳng biết người ta đang đợi 

Lướt qua mặt, tóc buông lơi theo gió 

Má ửng hồng, mắt liếc nhẹ có đuôi 

Chỉ vậy thôi, mà bỗng… “chết anh rồi 

Em xinh quá làm tim anh chết đứng 

Chờ anh với, em Trưng Vương áo trắng 

Cho anh theo làm hộ vệ được không?” 

Em chanh chua “ai quen biết gì ông 

Mà vớ vẩn đòi đi theo hộ vệ” 

Vài tháng sau anh về thưa bố mẹ 

Mang trầu cau xính lễ hỏi cưới em 

Năm mươi sáu năm hạnh phúc êm đềm 

Xin được mãi cho đến ngày nhắm mắt. 
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Em đến bên anh 
Bất ngờ như cơn gió thoảng. 
Anh xao xuyến bàng hoàng 
Như thuở mới lớn lên. 
Những giây phút bên nhau 
Thần tiên như mộng ảo. 
Giờ xa nhau rồi 
Biết ai còn nhớ ai không? 
Nhớ môi ai thơm nồng 
Như phấn thông trong gió 
Nhớ ánh mắt ai nhìn 
Như bỏ ngỏ con tim. 
Cho cả vũ trụ biết rằng  
Ta đang yêu đó 
Cho đến cuối cuộc đời 
Chỉ có một người thôi. 
Ngày tháng trôi qua 
Tình cờ ta gặp lại 
Em đi bên một người 
Vai tựa sát bờ vai 
Mái tóc ngày xưa  
Anh vẫn thầm yêu mãi 
Em nỡ vô tình 
Để gió quấn vai ai… 
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Trưng Nữ Vương, Trưng Nữ Vương 

Muôn thuở nêu cao chí quật cường. 

Dân Việt cùng nhau noi chí hướng 

Đồng tâm thề chết, giữ quê hương. 

Dẹp tan Tầu cộng, phường xâm lược 

Dành lại sơn hà của nước ta. 
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Mỗi lần nghĩ tới Tết quê hương 

Lòng lại vấn vương nhớ Thị Nghè 

Giòng sông uốn khúc gần cư xá 

Thuyền bè hoa trái tấp nập qua. 

Xa lộ Hàng Xanh xe chạy nhanh 

Mang bưởi Biên Hòa nguyên cả cành 

Bày bán đầy đường trên phố chợ 

Mượt mà bên hoa quất hoa chanh. 

Vườn nhà ai có khóm trúc thưa 

Mẹ già bên võng khẽ đu đưa 

Bé thơ nằm ngủ hồn nhiên quá 

Thoắt đà hơn bốn chục năm qua. 

Ai về nhắn với Thị Nghè 

Dù xa ngàn dặm tình quê vẫn gần 
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Gửi tặng em, bài thơ tình năm mới 

Anh viết hoài, vẫn chưa hết yêu thương 

Tháng giêng tình mình còn mãi vấn vương 

Vị ngọt ngào của yêu đương năm cũ. 

 

Tháng hai gió đông vẫn còn vần vũ 

Để vòng tay anh ấp ủ em yêu. 

Cuối tháng ba trời đã bớt lạnh nhiều 

Cho hoa đào mỉm cười khoe sắc thắm. 

 

Trời tháng tư nắng mùa xuân đẹp lắm 

Chờ tháng năm hoa Dogwood khoe mầu. 

Tháng sáu, lá bên đường xanh mướt đã lâu 

Đang rộn rã đón Hè đầu tháng bảy 
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Tháng tám nắng vàng nhớ hàng cây phượng vĩ 

Của sân trường bao kỷ niệm ngày xưa. 

Tháng chín nhớ em và Saigon những buổi chiều 

mưa 

Trời tháng mười vào Thu, nhớ tuổi thơ Hà Nội 

 

Nhớ đường Cổ Ngư, nhớ Hồ Tây, nhớ hồ Hoàn 

Kiếm 

Tháng mười một, lá thu vàng đã hiếm 

Chỉ còn lá khô xào xạc đón mùa đông. 

Tháng mười hai trời lạnh giá vô cùng 

Phố xá tưng bừng đón Noel sắp tới. 

 

Sau Giáng Sinh, lại đón mừng năm mới 

Mong tình ta bền chặt mãi muôn đời. 

Chúc em yêu môi luôn nở nụ cười 

Đẹp và ngoan mãi như ngày đầu anh gặp. 


