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Cao Nguyên 
 
Thời gian đang bắt đầu vào tháng 2 
năm 2015. Hằng triệu người Việt lưu 
vong đang sống trên các vùng đất tạm 
dung từ Mỹ sang Pháp, Đức, Ý, 
Canada… còn đang giữa mùa Đông giá 
lạnh. Mong mùa Xuân về với nắng ấm 
cho những bầy chim trốn tuyết về lại 
cảnh rừng quen, nhìn cây lá xanh tươi 
và những nụ hoa chớm nở.  
 
Xuân khởi sắc trên vạn vật gây xôn xao 
trong lòng người những niềm vui. Trong 
âm hưởng giao thoa của những lời chúc 
mừng năm mới, tuổi trẻ thêm nguồn hy 
vọng, hưng phấn 
tiếp bước vào đời 
với một tương lai 
tươi đẹp trong cuộc 
sống tự do và bình 
đẳng.  
 
Cùng thời điểm, mọi 
người Việt lưu vong 
hướng tầm nhìn về 
quê hương. Sau 40 
năm tập đoàn cộng sản cưỡng chiếm 
miền Nam, thống nhất đất nước, đã đẩy 
dân tộc vào cuộc lầm than do chủ 
trương độc tài đảng trị. Đặt xã hội trong 
vòng phong tỏa khắc nghiệt. Mỗi oán 
than về nỗi cơ cực đói nghèo trong sinh 
kế hằng ngày; Mỗi bày tỏ về đất và biển 
đảo bị rơi vào tay Trung cộng; Mỗi yêu 
cầu về sự bảo tồn văn hóa lịch sử, bảo 
tồn đạo đức nhân văn ... Tất cả đã bị 

đàn áp, khủng bố làm tê liệt tình thần và 
đau thương thể xác.  
 
Các tôn giáo cũng bị triệt hạ uy tín, 
khủng bố và đàn áp các người lãnh đạo 
tinh thần và các giáo dân dám đòi hỏi tự 
do tôn giáo và sự tự trị của giáo hội. Bởi 
mọi người, mọi tổ chức, mọi tôn giáo 
phải do Đảng chỉ đạo theo đúng đường 
lối độc tài cai trị.  
 
Các cuộc xuống đường của dân oan bị 
chính quyền cướp nhà đất; Xuống 
đường đấu tranh về quyền làm người; 

Xuống đường để 
phản đối nhà nước 
xâm phạm quyền tự 
do tín ngưỡng và 
tôn giáo ... Đều bị 
đàn áp triệt để với 
đủ các phương tiện 
bạo hành đối với 
từng cá nhận. Thậm 
chí những nhà văn, 
nhà báo, nhạc sĩ khi 

phát biểu tư tưởng bảo vệ chủ quyền 
quốc gia, bảo vệ nhân quyền nhân 
phẩm đều bị bắt bỏ tù.  
 
Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam 
ngày càng tồi tệ do sự đàn áp ngày 
càng gia tăng, theo nhận định và đánh 
giá của ủy ban nhân quền Liên Hiệp 
Quốc và các tổ chức bảo vệ quyền làm 
người. Điều rõ ràng nhất là các người tù 
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lương tâm trong các nhà tù luôn bị 
ngược đãi từ đánh đập, tra tấn đến biệt 
giam và cô lập. Sự thăm viếng của thân 
nhân người tù cũng quá khó khăn, vừa 
bị đòi hỏi điều kiện vừa bị đe dọa an 
ninh kể cả người trong tù và thân nhân 
liên hệ.  
 
Trước tình hình khắc nghiệt từ xã hội 
đến nhà tù, trước sự đàn áp thô bạo 
của các lực lượng vũ trang, tinh thần 
tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân 
quyền vẫn không suy giảm. Các tù nhân 
lương tâm trong các trại tù luôn kiên 
định tinh thần vì dân chiến đấu, vì nước 
hy sinh. Trong các trại tù, đã và đang có 
nhiều tù nhân lương tâm tuyệt thực để 
phản đối bản án, phản đối chế độ hà 
khắc của nhà tù. Trường hợp tuyệt thực 
của Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Đặng 
Minh Mẫn, Hồ Thị Bích Khương, Đặng 
Xuân Diệu, Đinh Nguyên Kha, Trần Thị 
Thúy, Lê Thị Phương Anh, Tạ Phong 
Tần, Lê Quốc Quân ... đã đánh động 
lương tâm nhân loại.  
 
Tinh thần quốc gia dân tộc ở Việt Nam 
hiện nay cần phải được soi sáng bằng 
những ngọn đuốc công lý thắp lên từ 
mỗi trái tim Việt Nam còn thiết tha về 
giang sơn tổ quốc, về đạo đức nhân văn 
của một dân tộc được khai mở và xây 
dựng bởi những con người dám vì nướ 
hy sinh.  
 
Mùa Xuân dẫu có về trên quê hương, 
những hàng cây xanh bị đốn ngã, 
những di tích văn hóa sử bị đập phá, 
những thuần phong mỹ tục bị triệt tiêu 
không thể phục hồi. Mọi đổ nát của đất 
nước, mọi rối loạn của xã hội, mọi băng 

hoại của đạo đức cần phải được chấm 
dứt với quyết tâm của toàn dân trong 
cuộc chiến đấu diệt trừ tập đoàn cộng 
sản. Còn cộng sản, tinh thần tự chủ 
quốc gia không tồn tại, quyền làm người 
không thể thực thi.  
 
Trong nồng ấm của đất trời, trong tình 
thương nhân ái, hàng triệu người Việt 
lưu vong xin chung chia nỗi đau của 
những tù nhân lương tâm, nỗi uất hận 
của toàn dân đang chịu sự cai trị hà 
khắc và tàn độc của tập đoàn cộng sản 
Việt Nam. Xin ơn trên và hồn thiêng tổ 
quốc phù trợ cho cuộc đấu tranh của 
một dân tộc bị tước bỏ quyền làm 
người, sống đau thương trên chính quê 
hương của mình.  
 
Nguyện cầu cho quốc thái dân an trong 
mùa Xuân mới.  
 

Cao Nguyên 
Washington, DC – 3 tháng 2, 2015 
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Cho tôi trở lại hồn chinh chiến 
Như thuở đôi mươi biết dạn dày 
Người lính phong trần thương trận địa 
Giầy sô áo trận đầy hai vai. 
 
Cho tôi hơi thở hồn Xuân Lộc 
Đất đỏ cao su phơi tháng ngày 
Trận chiến cuối cùng vào lịch sử 
Hàng hàng lớp lớp bủa trùng vây. 
 
Cho tôi giữ mãi tình non nước 
Không phụ tình em thuở đắng cay 
Bốn chục năm qua như gió thoảng 
Mà đời chưa nối lại vòng tay. 
 
Gửi em dòng mực tha hương đậm 
Tình lính theo về cùng gió mây 
Đốt nén hương lòng nơi xứ lạ 
U-linh mấy cõi buồn lây lây. 
 
ĐĂNG NGUYÊN 
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Thắm thoắt đã bao năm xa nước 

Khắp năm châu mòn mỏi đấu tranh 
Mong vá lại quê nghèo rách nát 

Xóa sao vàng, đất trổ mầm xanh! 
 

Bước gian lao, quyết không sờn chí 
Mong sao đất nước mãi sống còn 
Đuốc nhân quyền rạng soi đất Việt 

Khắp ba miền thoát khỏi gùm công! 
 

Mắt ướt mưa, Mẹ hiền từ giã 
Thương chiến hữu, còn mãi gian lao 

Ngậm ngùi xa nước, đôi tay trắng 
Hàng trang: kỷ niệm nén thương đau 

 
Thương quê Mẹ, xanh xao cỏ úa 
Dân đói nghèo, lửa hạ nóng ran 
Sài Gòn đổi tên thành xác cáo 
Vét của tiền đầy túi gian tham 

 
Bọn vô thần bán từng tấc đất 

Nghĩa địa cày sạch mã ông cha 
Đất ngàn năm đền đài lịch sử 
Nay còn trơ trọi bãi tha ma! 

 
Lũ lộng ngôn: đỉnh cao trí tuệ 

Biến Việt Nam nghèo nhất năm châu 

Cách mạng: xã hội thành ổ điếm 
Giải phóng: con người hóa ngựa trâu 

 
Thương đất nước lòng đau như cắt 

Thương chiến hữu tù ngục rừng thiêng 
Thương dân lành thấp cổ bé miệng 
Khắp ba miền chồng chất oan khiên 

 
Hận một lũ trở cờ đón gió 

Mong Cộng thù ban bả lợi danh 
Một thời làm rã tan chế độ 

Giờ giúp thù tàn sát dân lành 
 

Bọn Việt gian, tôi đòi Cộng Sản 
Bấp chấp đời hai chữ nhục vinh 
Vì quyền lợi, cam tâm quỳ gối 

Đầu hàng giặc, đất nước điêu linh! 
 

Nể phục bao người còn sĩ khí 
Quyết khắc ghi “Bất cộng đái thiên” 

Vòng lao lý quật cường bất khuất 
Hãnh diện thay! Con cháu Rồng Tiên! 

 
Dù ngục tù, Cộng tù tra khảo 

Bao chiến hữu thành kẻ phế nhân 
Vì quê hương, một lòng son sắt 
Đâu nỡ nhìn khốn khổ muôn dân 
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Tượng Chúa Hài Ðồng Ban Nhiều Ơn Lạ 
 

Hồi ký: Trần Quốc Bảo 
 
    Ðể chuẩn bị cho cuộc thăm viếng 
Thái Lan của bà Rosalynn Carter, phu 
nhân Tổng Thống Hoa Kỳ, vào đầu 
tháng 11 năm 1979, Bộ Ngoại Giao và 
An Ninh Mỹ đã phải âm thầm hoạt động 
trước nhiều tháng trời. 

Mục tiêu của cuộc viếng thăm này là 
bà Rosalynn Carter muốn đích thân 
quan sát tìm hiểu về thảm cảnh tại các 
Trại Tị Nạn trên đất Thái Lan, điều mà 
báo chí và các 
hãng thông tấn, 
truyền hình... đã 
nhiều lần tường 
thuật như là một 
vết thương đại 
thảm khốc do 
Cộng sản gây ra 
cho lịch sử nhân 
loại vào thời bấy 
giờ. 

Chắc chắn ông 
Carter, vị Tổng 
Thống mà nụ cười 
luôn luôn đậu trên 
môi, một lúc nào 
đó đã phải chau 
mày, suy tư về thảm họa kinh hoàng 
của hàng trăm ngàn người đang sống 
tại các trại tị nạn Ðông Nam Á. Không 
một bản tường thuật nào sẽ sống động 

và thành thật hơn những nhận xét của 
chính vợ ông, bà Rosalynn. 

Vậy nên nhiệm vụ của 14 người 
trong “Phái đoàn tiền sát” được cử qua 
Thái Lan đầu tháng 10-1979 thực là 
quan trọng. Phái đoàn sẽ đến Thái Lan 
như những người du lịch, sẽ tìm hiểu và 
ghi nhận trước tất cả mọi khía cạnh của 
vấn đề; một bản phúc trình tỉ mỉ về tị 
nạn sẽ được thiết lập với những nhận 

xét và đề nghị thật 
chuẩn xác, để 
cuộc tới thăm của 
bà Ðệ Nhất Phu 
Nhân Hoa Kỳ sẽ 
chỉ là duyệt lại các 
điều mà bà đã biết 
từ trước. 

Riêng tôi, một 
trong 14 nhân viên 
của phái đoàn tiền 
sát, tôi hoàn toàn 
không hay biết 
mảy may gì về 
mục tiêu, mục đích 
của cuộc ra đi này. 
Tôi lại cũng mù tịt 

về mọi lãnh vực ngoại giao và an ninh 
của Mỹ. Thế mà tôi lại được đi trong 
phái đoàn, điều mà chính tôi cũng phải 
ngạc nhiên.  
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 Trong 14 người, thì 11 là Mỹ chính 
hiệu “con nai trắng”, còn 3 ngoại kiều là 
một cô Cam-bốt, một giáo sư TS. Thái 
Lan và tôi là Việt Nam. Sở dĩ có tên tôi 
là bởi một sự bất ngờ rất tếu. Tôi có anh 
bạn trong “Hội Nhà Thờ Bảo Trợ”, tên 
John, anh này là cựu sĩ quan, trước 
từng ở Việt Nam hai năm, làm cố vấn 
cho đơn vị tôi. Ngẫu nhiên nay gặp lại 
nhau, anh rất khoái tôi. Thường thường 
tụi tôi có các buổi họp mặt weekend là 
có John. Anh ta cũng ngồi xếp bằng tròn 
quanh mâm nhậu, bóc lon la-de và nốc 
một hơi trăm 
phần trăm y 
chang như các 
tay tổ trong 
băng độc thân 
vậy. John nói 
được một ít 
tiếng Việt, ăn 
được nước 
mắm, khoái 
món phở tái, 
chả giò ... và 
đôi khi chúng 
tôi nhậu khan 
với nhau bằng 
khô mực nướng, củ kiệu, John cũng xáp 
vô nhai khô mực ra rít lắm. Bởi cái chỗ 
thân tình ấy nên tụi tôi coi John như một 
người bạn chí thiết. Một lần đang cơn 
nhậu, John hỏi chúng tôi, ngoài tiếng Mỹ 
có ai biết nói tiếng Lào không? Tôi phét 
lác nhận là nói được và xổ ra một tràng 
tiếng Lào líu lo líu lường... làm cho cả 
bọn cười bò. Thật tình, tôi có học được 
một ít tiếng Lào trong thời gian hành 
quân Hạ Lào, lâu không nói thì nay cũng 
đã quên nhiều, nói bậy bạ dỡn chơi thì 

được, chớ còn phiên dịch thông ngôn 
thì không nổi. 

Thế mà nửa tháng sau tôi nhận 
được giấy mời lên Văn phòng Ngoại 
giao. Người tiếp tôi chính là John. Anh 
ta nói muốn dành cho tôi cơ hội để về 
thăm miền Ðông Nam Á trong nhiệm vụ 
tiền sát như đã nói trên. Tôi thú thật với 
John tôi quá kém về Lào ngữ. Nhưng 
anh ta trấn tĩnh tôi rằng, có một nữ nhân 
viên Cam-bốt nói tiếng Lào giỏi sẽ giúp 
tôi, và có thể phái đoàn cần tôi trong 
nhiệm vụ giao dịch tiếng Việt nữa. 

 Chúng tôi 
đã đến Thái 
Lan như những 
du khách, và 
đã nhờ Hồng 
Thập Tự địa 
phương đưa 
đến các trại 
Tạm cư Tị nạn. 
Hai trại lớn mà 
chúng tôi đã ở 
lại nhiều ngày 
là trại U-thong 
(phía Tây Bắc 
cách Bangkok 

trên 300 dặm) hiện khi đó có 36 ngàn 
người Lào tị nạn; và trại Sa-kaeo nằm 
trên quốc lộ số 8 cách Bangkok 650 
dặm về phía Ðông, chứa tới 200 ngàn 
dân Căm-bốt tị nạn. 
 Có ai tưởng tượng được (vào thời 
điểm năm 1979) chỉ ở một trại tạm cư 
thôi mà con số những người tị nạn 
Căm-bốt đã lớn lao đến thế không? 
Hàng trăm ngàn người đó đang sống vô 
cùng thiếu thốn, đói khổ và bệnh tật, ở 
chui rúc trong các tàng cây, những lều 
lá xiêu vẹo mà họ gọi là cái nhà. Thiếu 
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thực phẩm, thuốc men, quần áo. Một vài 
hình ảnh khiến ta có thể tưởng như lớp 
người đó đang sống ở thời thượng cổ, 
thời đại sống trong hang hốc, ăn lông, ở 
lỗ. Sau này khi bà Rosalynn Carter đến 
viếng thăm đã phải thốt lên: “Thật quả là 
thê thảm, những cảnh tượng này tôi 
chưa hề bao giờ thấy như vậy, đã làm 
cho tôi xúc động kinh hoàng.” (“It’s like 
nothing I‘ve ever seen, it’s emotionally 
overwhelming”). 
 Nếu muốn viết 
về chuyến đi Thái 
Lan của tôi thì sẽ 
có một chuyện dài, 
nhưng tôi không 
thể đưa lên báo 
bản phúc trình chỉ 
dành riêng cho vị 
Ðệ Nhất Phu Nhân 
đọc. Ở đây, tôi 
muốn kể lại một 
câu chuyện nhỏ, 
một kỷ niệm mà 
mãi mãi tôi không 
thể quên. 
 Buổi chiều hôm đó, sau những giờ 
đã làm việc khá mệt mỏi, chúng tôi chia 
nhau bánh mì và thịt hộp để ăn bữa tối, 
Saleng (cô gái Căm-bốt trong phái 
đoàn) gọi tôi: 

- Anh có muốn đi coi “Ông Thần Con 
Nít” không? 

Tôi vừa nhai bánh vừa cười, hỏi 
đùa: 

- Có Ông Thần Con Nít hả? Vậy 
Saleng làm ơn bồng ông Thần Bế-by ấy 
tới đây, tụi mình chụp hình phỏng vấn, 
chớ đi nữa thì... mệt quá rồi. 
 Saleng nghiêm sắc mặt: 

- Anh chớ nói dỡn, Thần Con Nít 
thiêng lắm, Thần đã cứu nhiều người ta 
và đã đưa họ đến đây tị nạn. 
 Tôi hỏi một hơi: 

- Sao cô biết? Thần con nít là Ông 
Thần gì? Ở Ðâu? Cứu ai? Chuyện đầu 
đuôi ra sao? 
 Saleng liếc xéo tôi: 

- Bộ anh muốn ghi vô biên bản phúc 
trình hả? Muốn biết thì đi! Đi tôi dẫn tới 
cho coi. 

 Tôi uống cạn ly 
cà phê rồi ngoắc 
John cùng đi theo. 
Chúng tôi lên một 
ngọn đồi nhỏ, 
chung quanh toàn 
là dân di tản Căm-
bốt ở chen chúc 
dưới các lùm cây 
tàng lá. Những 
cảnh sống cơ cực 
hiện ra trước mắt 
trong suốt mấy 
ngày nay đã làm 

chúng tôi nhìn quen rồi. Các em nhỏ, 
phần lớn là ở trần truồng, gầy gò, xanh 
xao và bệnh hoạn. Các ông già bà cả 
ngồi trầm lặng như những pho tượng. 
Nhiều cặp mắt lo âu nhìn về phía chúng 
tôi, không biết họ đang nghĩ gì. Nhưng 
có điều chắc chắn là nếu ai bảo họ trở 
lại với quê hương Cộng sản của họ thì 
họ lắc đầu cương quyết phản đối ngay. 
 Saleng dừng lại ở đỉnh đồi – nơi có 
những đá lớn chồng chất – trên một 
tảng đá, tôi thấy có bầy biện như một 
bàn thờ, cắm nhiều cây nhang, có một 
cặp nến đỏ và mảnh vải trắng viết chữ 
Miên chằng chịt như một đạo bùa. 
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 Một bầy trẻ con chừng 20 đứa ốm o 
đang cầu kinh và ca hát chung quanh. 
Vài người lớn thấy chúng tôi, rê lại gần 
đứng nhìn. Ðến gần bàn thờ, tôi và 
John đã ngạc nhiên khi nhận ra vị “Thần 
Con Nít” mà Saleng đặt tên cho, chính 
là tượng “Chúa Hài Ðồng nằm trong 
máng cỏ”. Tượng bằng thạch cao lớn 
cỡ bằng quyển tự điển, một góc bị bể 
nên bàn chân Chúa mất một nửa. 
 Rất tự nhiên, John và tôi cùng qùy 
gối xuống cạnh những em bé trần 
truồng. Chúng tôi làm dấu Thánh Giá. 
John hát lên một bài ca Sinh Nhật bằng 
tiếng Mỹ, tôi cũng ca tiếp bài “Ðêm đông 
lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...” Cử chỉ 
cung kính của chúng tôi trước vị Thần 
Con Nít đã phút chốc gây cảm tình với 
các em bé và bà con cô bác tị nạn Căm-
bốt. Số đông đã bu lại quanh chúng tôi 
có tới năm sáu chục người. Họ nói 
chuyện ồn ào, và Saleng làm nhiệm vụ 
thông dịch cho chúng tôi hiểu. Trong 
đám đông đó, Saleng dẫn tới giới thiệu 
với chúng tôi 
một bà già tên 
Lam-Pranak và 
con gái bà, bé 
Bòboul. Câu 
chuyện ly kỳ 
“Thần   Bòboul” 
đã sẩy tới cho 
hai mẹ con bà, 
đầu đuôi thế 
này: 
 Ông Lam-
Pranak, vị đại úy thời Lon-Nol, bị Miên 
cộng hạ sát năm 1975. Hai đứa con trai 
của ông đã bị trói tay chân, ném vô lửa 
thiêu sống, trước mắt ông, trước lúc 
chúng bắn ông. Vợ ông và 4 đứa con 

khác trốn về tỉnh Kompong Kdey, một 
năm sau bị phát giác và cũng bị bắt. 
Miên cộng nhốt năm mẹ con bà Pranak 
cùng với khoảng 400 người khác thuộc 
“chế độ cũ” trong một Nhà Thờ Chánh 
Tòa đổ nát ở tỉnh nhỏ Khum Samrong. 
Chính tại nơi đó, con gái út của bà, em 
bé Bòboul, đã tìm thấy tượng Chúa 
Giêsu Hài Ðồng nằm trong máng cỏ. 
Thoạt đầu, em chỉ thấy đẹp và muốn giữ 
chơi như một búp-bê. Nhưng rồi bà mẹ 
em đã nghiệm thấy dường như có một 
uy quyền, một phép lạ nào đó ẩn tàng 
trong Búp-bê Thần này. Cứ mỗi lần 
Bòboul bị đau ốm, mà em được ôm lấy 
Búp-bê Thần thì em liền được khỏi bịnh. 
Rồi nhiều em nhỏ khác bị nhốt trong 
Nhà Thờ đau ốm cũng đã được ơn cứu 
chữa ấy. Chí đến các người lớn bệnh 
hoạn cũng đã được khỏi khi cầu xin 
Búp-bê Thần; và lòng sùng kính tôn thờ 
tự nhiên dâng lên. Trước con mắt nhòm 
ngó dữ dằn của bọn lính Miên cộng, 
những người tù khốn khổ trong Nhà 

Thờ đã không 
dám lập nên một 
bàn Thờ cho Vị 
“Chúa Con Nít” 
của họ. Ðền đài 
của Chúa Giêsu 
Hài Ðồng nơi 
đây chính là cái 
túi vải rách rưới 
đeo trên lưng em 
bé Bòboul, một 
đứa trẻ gầy gò 

bẩn thỉu. Ðến nỗi chính danh hiệu cao 
cả của Chúa cũng chẳng ai biết nữa. 
Ðoàn người tù tội đã dùng ngay tên em 
bé để gọi Chúa Giêsu Hài Ðồng, bây giờ 
tên Ngài là “Thần Bòboul”. 
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 Nhiều đêm, cửa Nhà Thờ mở ra, 
những họng súng chĩa vào, vài tên Miên 
cộng thò đầu vô gọi tên một số người. 
Những người bị gọi đi trong đêm sẽ 
không bao giờ trở lại. Họ đến quỳ gối 
bên em bé Bòboul, hôn tượng Chúa 
Giêsu Hài Ðồng: 

- Lậy Thần của Bòboul, bây giờ con 
sắp đi vào cõi chết, con muốn khi chết 
đi được Thần của Bòboul thương con, 
đem con về cõi Trời với Thần! 
 Cầu nguyện xong, họ hôn em 
Bòboul và ra đi vĩnh biệt, trong khi đó 
Bòboul vẫn ngủ say sưa không biết gì 
cả. Số tù nhân vô tội vơi xuống lần lần.  
 Một đêm nọ, bà Pranak bị gọi tên. 
Bà choáng người như bị sét đánh, gọi 
cả bốn con dậy, 
mẹ con ôm lấy 
nhau khóc 
mướt rồi bà cầu 
nguyện: 

- Lậy Thần 
của  Bòboul, xin 
cứu con, xin 
cho con được 
sống với bốn 
đứa nhỏ này, 
cha nó đã bị 
bắn, hai anh nó đã bị đốt lửa; xin Thần 
hãy cứu con để chúng nó còn có mẹ, và 
để mẹ con chúng con suốt đời thờ lạy 
Thần. 
 Bà hôn các con rồi ra đi trong đêm 
tối theo lũ Miên cộng... 
 Chừng hơn 2 tiếng đồng hồ sau, 
cánh cửa hậu Nhà Thờ bỗng hé mở. Bà 
Pranak len lén bò vào. Bà thì thào với 
các con: 

- Mẹ và nhiều người bị đẩy xuống 
một cái hố, tụi nó xả súng bắn càn rồi 

lấp đất lên, và bỏ đi. Mẹ không bị trúng 
đạn, moi đất chui lên được về đây với 
các con. Ðúng là Thần của Bòboul đã 
cứu mẹ! 
 Năm mẹ con lại ôm nhau khóc... và 
tạ ơn Thần. Việc bà thoát chết, mò mẫm 
đêm khuya trở lại Nhà Thờ (đúng ra là 
nhà tù), cũng như việc lính gác ngủ vùi 
và cửa Nhà Thờ hé mở, cho đến bây 
giờ, bà Pranak vẫn không hiểu tại sao 
được như vậy. Bà chỉ một mực tin rằng 
đó chính là Thần Bòboul ra ơn cứu 
mạng 
 Ngày chế độ Pol-Pot bị lật đổ, bọn 
lính canh tù trước khi tháo chạy đã thảy 
đại vô Nhà Thờ 3 trái lựu đạn. Bé 
Bòboul thất kinh, cầm tượng giơ ra ngăn 

cản. Lạ thay, 
cả 3 quả đạn 
đều tịt ngòi lăn 
long lóc trên 
nền Nhà Thờ. 
Một người 
trong toán tù đã 
liều mình nhặt 
vứt ra ngoài. 
Khi quả lựu 
đạn cuối cùng 
ném ra khỏi 

cửa sổ, cả 3 đã phát nổ dữ dội khoét 
thủng một lỗ ở chân tường, và do đó 
đoàn tù đã thoát ra rồi tản mác, mạnh ai 
nấy chạy trốn vượt biên giới qua Thái 
Lan tị nạn. 
 Bé Bòboul lạc gia đình, một mình 
chạy nhủi ở trong rừng, hết lòng cầu 
xin, hai ngày sau thì gặp lại được mẹ và 
anh em như cũ. 
 Khi năm mẹ con đắt díu nhau vượt 
biên tại Ban Nong Pru chính là chỗ quân 
đội hai nước canh phòng biên giới, đang 
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ghìm nhau rất cẩn mật. Bé Bòboul cầm 
tượng Chúa đi trước dẫn đầu cho gia 
đình đi ngang qua hai trạm lính canh 
gác, lạ thay, thấy lính Miên-cộng và lính 
gác Thái đều ôm súng ngủ khì. Câu 
chuyện thuật lại tưởng như khôi hài và 
hoang đường vậy.  
 John tỏ ra đặc biệt chú trọng đến 
mọi chi tiết của câu chuyện. Anh hỏi và 
Saleng thông ngôn: 

- Cho đến nay, Chúa Hài Ðồng còn 
tiếp tục làm phép lạ không? 

Bà Pranak trả lời: 
- Không! Không phải phép lạ, Thần 

của Bòboul không làm phép lạ ra lửa, ra 
ánh sáng đâu. Thần chỉ cứu người thôi. 
Ai cầu xin Thần sẽ được, nhưng phải ở 
hiền, ở tốt, đừng có dữ dằn, ai yêu 
thương người ta, Thần của Bòboul mới 
cho ơn. Thần còn cho ơn nhiều nhiều, 
phải tin Thần thì mới được chứ! 
 Tôi ngạc nhiên đến sững sờ nhìn 
bà Pranak, có phải bà 
vừa đọc một đoạn 
Thánh Kinh nào đó cho 
tôi nghe không? Tôi nhìn 
kỹ mặt bà, gương mặt 
cằn cỗi xám xịt, hàm 
răng vàng khè, cặp mắt 
đục và mệt mỏi. Bà quê 
kệch, xấu xí và rách rưới 
hôi hám nữa, nhưng tâm 
hồn bà dường như tràn 
ngập Niềm Tin và sự vui 
mừng. 
 Bốn đứa nhỏ của bà 
cùng với lũ trẻ tị nạn 
khác đang xúm quanh 
John nhai kẹo cao-su. 
John nhờ Saleng giảng 
dịch cho chúng hiểu sơ 

lược về Chúa Cứu Thế, mà bức tượng 
của Bòboul chính là Thánh tượng Ngài. 
Thật mà nói, tôi thấy lũ nhỏ chăm chú 
vào việc nhai kẹo nhiều hơn là lắng 
nghe câu chuyện Thánh Sử. 
 Khi chúng tôi từ biệt bà con tị nạn 
để về lều, John chưa kịp nói lời Good 
Night thì một thanh niên chạy tới rối rít 
lên: 

- Ðem Thần của Bòboul tới mau, xin 
cứu vợ tôi, nó sắp đẻ rồi, chẳng có cô 
mụ bác sĩ gì ráo, khéo nó chết mất! Lạy 
Thần, xin cho vợ con của con được 
sống. 
 Tượng Chúa Hài Ðồng được rước 
đi tức khắc. Chúng tôi cũng cấp tốc trở 
về lều. Khi John trở lại với một bác sĩ thì 
mọi sự đã xong. Một em bé tị nạn đã 
sinh ra bằng yên, người sản phụ đang 
thiu thiu ngủ, và người chồng đang quỳ 
dưới đất chắp tay lạy Chúa Hài Ðồng 
như tế sao. 

 Bà Rosalynn 
Carter, sau này khi đến 
thăm trại, đã bồng đứa 
bé đó trên tay và ứa lệ 
nói rằng: “I want to go 
home as fast as I can 
and mobilize people 
and do all we can to 
help the people here”. 
(Tôi muốn trở về Mỹ 
càng sớm càng tốt để 
vận động dân chúng 
làm tất cả những gì 
chúng ta có thể làm 
được để giúp dân 
chúng nơi đây.) 
 

Trần Quốc Bảo 
Richmond, VA/USA 
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Lãm Thúy 
 
 
 

 
Đinh Cường 
 
Đêm nay, Anh là linh hồn 
Mừng Anh hồi phục, sinh tồn dài lâu 
Tài hoa, chi ngại bạc đầu 
Vẽ vời nét cọ, tô màu nhân sinh 
Lành thay câu nói chí tình 
“Dễ dàng cá tính, chân thành tâm giao” 
 

 

 
 

 
Nguyễn Thế Toàn 
 
Quý thay! Ôi! Nguyễn Thế Toàn 
Đắng cay, bầm dập vẫn còn ung dung 
Thênh thang, đường chẳng đến cùng 
Phải đâu mạt vận anh hùng mà lo 
Nhiều năm không gặp, mặc dù 
Mà niềm hòa ái vẫn như thuở nào 
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Đặng Đình Khiết 
 
Phương danh nghe đã lâu rồi 
Lần đầu tiên mới được ngồi với nhau 
Tiếc người đã sớm về mau 
Thì thôi, có hẹn, lần sau lại mời 
Người đi bỏ dở cuộc vui 
Nửa ly rượu đỏ, nửa lời chúc xuân 
 

 

 
 

 
Chị Trương Hồng Sơn 
 
Thấy chưa! Xa mặt, cách lòng 
Cúc Hoa ngồi giữa nên không kịp chào 
Chị cười đôn hậu làm sao! 
“Bao người chào hỏi, có đâu vội vàng” 
Trái tim nhân ái, dịu dàng 
Như loài hoa ngát hương lan. Tuyệt vời! 
 

 

 
 

 
Trương Vũ 
 
Hỏi thăm: “Hội họa dưới trời 
Riêng trong đất Việt, ai người tài hoa?” 
Đáp rằng: “Thứ nhất là ta 
Đinh Cường kế đó, thứ ba không người!” 
Hiểu rằng chỉ nói đùa, chơi 
Phải đâu ngạo mạn buông lời cuồng, ngông 
Nhưng mà kiến thức mênh mông 
Cũng người chẳng dễ tìm trong ta bà… 
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Phùng Nguyễn 
 
Sợ gì gió táp mưa sa 
Rượu không uống cạn; đường xa ngại về 
Thâm trầm, nói ít, nhiều nghe 
Suy tư trăm mối, lòng che muộn phiền 
Vui hòa trong cuộc chung, riêng 
Lắm khi hồn giạt những miền mù xa 
 

 

 
 

 
Cúc Hoa 
 
Nàng từ trang sách bước ra 
“Giấc mơ Đà Lạt” sương và tình yêu 
Hương thơ vẽ nét yêu kiều 
Níu thanh xuân lại, thêm nhiều tháng năm 
Đời vui, hạnh phúc cũng gần 
Vói tay đã chạm mùa xuân cuộc đời 
Cho dù đêm có tuyết rơi 
Chút lòng ngưỡng mộ, vì người áo hoa 
 

 

 
 
Phạm Cao Hoàng 
 
Mãi là một gã tình si 
Quẩn quanh một mối: Đường đi, lối về 
Sông nào cạn, có hề chi 
Cúc Hoa ơi! Hỏi làm gì Phạm Công 
Thì như con nước xuôi dòng 
Thuyền trôi đã ghé bến trong một đời 
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Nguyễn Minh Nữu 
 
Chuyện vui nổ như bắp rang 
Thập phần lôi cuốn, miên man mạn trà 
“Cô Mai” về lại quê nhà 
Hèn chi nhấp nhỏm “đón bà về dinh” 
Tiệc vui dù chẳng linh đình 
Tạ ơn “Sứ giả” ấm tình thân sơ 
 

 

 
 

 
Lãm Thúy 
 
Và ta, muôn thuở ngu ngơ 
Đến đây cũng chỉ để chờ mà nghe 
Lời hay, ý đẹp mang về 
Câu thơ mộc mạc, lòng quê chân thành 
Chúc nhau Xuân mới an lành 
Hẹn sang năm lại đáp tình tri âm 
 

 

 Lãm Thúy 
01-02-2015 

 
 

Danh ngôn: 
Người ích kỷ không có bạn. Người tham lam không có hạnh phúc. 

Albert Camus 
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ôi trở về ở đó như một người câm. 
Một người điếc. Một người mù. Những 
tháng năm dài trong trại cải tạo làm cho 
tôi xa cách với cuộc đời bên ngoài. Ra 
đường đi là cúi mặt, sợ gặp lại người 
quen. Một buổi sáng trên đường ra ngả 
ba Vủng Tàu, bỗng nghe có người gọi:  
- Anh Hai! 
Giọng đàn bà trẻ. Rất nhẹ. Hơi quen. 
Nhưng tôi chưa muốn quay lại. Cúi đầu 
tiếp tục đi. Bởi vì từ ngày được VC thả 
về, bị quản chế thời gian dài ở xã An 
Hòa này, tôi ngại lắm. Đi được mấy 
bước nữa thì người đàn bà trong quán 
cà phê chạy ra, vượt qua mặt tôi, giọng 
nhỏ nhẹ qua hơi thở:  
- Anh Hai đây mà! Bộ anh quên em há?  
Tôi dừng lại, nhận ra Thu Hà.  
- À! Em Hà, em ở đâu đây?  
- Quán cà phê của em đó. Em về đây 
lâu rồi. Từ ngày mất nước. Lâu lâu gặp 
lại anh em cũ của mình, mừng quá. Mời 
anh vào uống nước. Tôi ngại ngùng đi 
theo Hà vào quán. Nhìn trước, nhìn sau 
như sợ có ai theo dõi mình. Ngồi vào 
chiếc bàn kê trong cùng của quán, nhìn 
ra trước mặt là khu chợ mới mở, kẻ 
mua người bán tấp nập. Được một cái 
quán như vậy mà làm ăn trong thời buổi 
khó khăn này kể cũng khá. Hà bưng ra 

cho tôi ly cà phê đen nóng, ngồi xuống 
chiếc ghế đối diện với tôi và nói:  
- Lâu quá mới pha cho anh một ly cà 
phê đen đặc nhé! Nghe anh đã được 
thả về mà em chưa kịp lên thăm. À, anh 
còn hút thuốc không?  
- Thôi, cám ơn Hà! Anh bỏ được thuốc 
lá lâu rồi. Thời buổi này bỏ đuợc cái nào 
hay cái nấy. Mà cũng nhờ trại cải tạo 
đó.  
Tôi nhìn quanh thấy quán vắng khách, 
mới hỏi nhỏ:  
- Còn anh Vân đang ở trại nào?  
Ngước nhìn tôi với đôi mắt u buồn, một 
lúc lâu Hà mới nói:  
Vậy anh chưa biết gì à! ... Anh ấy bị 
chúng nó giết từ lúc tụi nó mới vào. Lời 
Hà uất nghẹn.  
- Anh thật vô tình. Mà mới về không 
dám đi đâu nên chẳng biết chuyện gì 
hết. Anh thành thật chia buồn cùng Hà 
và các cháu. Cho anh đốt nén nhang 
trên bàn thờ anh Vân.  
Hai giọt lệ lăn trên gò má. Hà dẫn tôi lên 
căn gác nhỏ. Bàn thờ Vân kê ở giữa 
phòng, sát vách tường. Nhìn lên tấm 
ảnh Vân còn rất trẻ. Tôi đốt nhang, vái 
người bạn cùng khóa. Lòng buồn đau 
vô hạng. Từ đó tôi là khách quen 
thường trực của Cà Phê Hà. Tôi thì gì 
bỏ cũng được mà cà phê thì bỏ không 
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xong. Sống đời cô đơn, cứ buồn là đi 
ngồi quán cà phê.  
Tôi với Thu Hà quen nhau từ nhỏ, cùng 
quê ở xã An Hòa. Hà là em gái của 
Phước, bạn học cùng lớp với tôi. Hà 
nhỏ hơn tôi hai tuổi, học sau tôi hai lớp. 
Cùng trường Ngô Quyền, Biên Hòa. 
Thời ấy nàng là hoa khôi xứ Bưởi. Nơi 
những bà mẹ thường hát ru con:  
À ơi… Sông Biên Hòa chảy ra bãi cát 
Bưởi Biên Hòa vị ngọt mùi thanh 
Mười năm khói lửa chiến tranh 
Cô em bán bưởi bỏ mình vì ai ... 
 
Cuộc sống êm đềm thơ mộng nơi thành 
phố nhỏ hiền hòa, có dòng sông rợp 
bóng dừa xanh qua đi thật mau. Tôi 
thầm yêu Hà nhưng chưa kịp tỏ tình. Hà 
cũng biết vậy nhưng không nói. Cứ làm 
như mình là em gái ngây thơ. Đệnh 
mệnh trái ngang kể từ lúc tôi học xong 
Tú Tài, chưa kịp vào đại học thì bị động 
viên đi trường sĩ quan Thủ Đức. Từ đó 
xa nhau.  
Sau chín tháng tại quân trường, tốt 
nghiệp với cấp bậc chuẩn úy, tôi được 
chuyển về đơn vị xa, ít khi về quê nhà. 
Bẵng đi một thời gian lâu, khi tôi được 
nghỉ phép thường niên về thăm quê thì 
nghe tin Thu Hà đã có chồng. Nàng kết 
hôn với Vân, cũng là bạn cùng khóa 
Thủ Đức với tôi. Vân ra trường được 
chọn đi ngành Quân Báo. Sau khi tốt 
nghiệp trường Cây Mai thì về đơn vị 
101, ngụy tích thành dân thường hoạt 
động tại vùng Long Thành. Vì nghiệp 
vụ, Vân đã mở một quán nhậu thịt rừng 
cạnh Quốc Lộ 15 để liên lạc với các mật 
báo viên lấy tin tức tình báo. Mỗi lần Sư 
Đoàn 18 Bộ Binh có dịp hành quân qua 

đó, tôi đều ghé quán nhậu Vân Hà để 
thăm bạn, nên tình bạn của chúng tôi rất 
thắm thiết. Dù đã có chồng cùng cấp 
bậc với tôi, Thu Hà vẫn luôn gọi tôi là 
“Anh Hai” như hồi còn đi học.  
Cho tới 30 Tháng Tư năm 1975, cột 
mốc thời gian lạnh lùng của lịch sử 
xương máu dân tộc. Bóng đêm hải hùng 
phủ xuống người dân Miền Nam. Bọn 
“Cách Mạng 30” điềm chỉ, lùng sục. Đâu 
đó trong đêm, những tiếng súng lẽ loi, 
những mạng người gục ngã. Không tội 
trạng. Không nhân chứng. Xác bị chôn 
vùi đâu đó. Ngoài những người bị bắt đi 
cải tạo, còn có những người không bao 
giờ trở về với vợ con nữa. Trong bối 
cảnh kinh hoàng ấy, chủ quán nhậu thịt 
rừng Vân Hà đã bị phát hiện là Thiếu Tá 
ngụy và bị bắt đi giữa đêm khuya. Vân 
trở thành miếng mồi ngon cho Năm Tấn, 
Bí Thư Huyện Ủy Long Thành, chúa tể 
vùng Quốc Lộ 15. Không phải vì là sĩ 
quan chế độ cũ, mà vì gia tài của ông 
chủ quán Vân Hà. Năm Tấn cùng với 
đàn em đã dấu nhẹm, không chuyển 
Vân lên cấp trên. Chúng đã nhốt Vân 
vào hầm kín và bỏ đói cho đến chết. 
Một đêm tăm tối lạnh lùng, xác Vân bị 
ném xuống nơi vực sâu của dòng sông 
An Hòa, một nhánh của sông Đồng Nai, 
lúc nước thủy triều đang dâng cao, cuồn 
cuộn chảy xiết. Hà bị đuổi ra khỏi nhà 
với hai bàn tay trắng. Bị đày đi kinh tế 
mới.  
Chờ mãi không thấy tin chồng, Hà đi dò 
hỏi khắp các trại tù cải tạo, không nơi 
nào có tên Vân. Thân cô thế cô. Trước 
quyền lực của bọn độc tài thống trị. Hà 
chỉ biết ngậm ngùi thương nhớ chồng 
trong nỗi buồn vô vọng.  
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Nhưng đời thật không ai ngờ. Mấy năm 
sau, bọn Cộng Sản miền Bắc thanh 
toán loại bỏ dần bọn kháng chiến miền 
Nam để giành phần ăn. Tại Biên Hòa, 
vụ án Mười Vân, tên giám đốc Công An 
tỉnh Đồng Nai, khét tiếng độc ác, sắt 
máu, bị tội tử hình. Đó cũng chỉ là một 
cái cớ để bọn miền Bắc loại bỏ Khu Ủy 
Đông Nam Bộ cũ. Từ Năm Chử đến bọn 
đàn em, Huyện Ủy, Xã Ủy mỗi tên một 
tội. Bị vào tù hoặc bị cách chức về quê 
làm ruộng. Riêng Năm Tấn, Bí Thư 
huyện Long Thành bị đàn em tố cáo vụ 
tự ý giết Thiếu Tá Vân để cướp tài sản 
làm của riêng, thêm nhiều tội danh khác 
nữa nên bị lột Đảng Tịch và đi tù.  
Ngày tháng dần trôi, tên giặc rừng giả 
danh cách mạng hết hạng tù trở về 
sống cô độc ở làng quê. Mọi người xa 
lánh, khinh bỉ. Chán đời, ngày ngày hắn 
rượu chè be bét. Đây là xứ rượu nổi 
danh “rượu Bến Gỗ ai đổ nấy uống”. 
Mỗi lần say sưa, hắn chửi bới bọn đàn 
anh, chửi bới bọn Cộng Sản Bắc Kỳ 
bằng đủ thứ ngôn ngữ tục tằn. Một hôm 

trong cơn say, hắn như người mất trí, 
nhảy xuống vực thẳm của dòng sông. 
Nơi khúc quanh mà chính bàn tay độc 
ác của hắn đã từng dìm bao nhiêu xác 
người dân vô tội bị hắn chụp lên đầu cái 
mũ Việt Gian, Phản Động..., nơi hắn đã 
sai đàn em ném xác Vân xuống đó. Hắn 
chới với giữa dòng nước thủy triều đang 
lên. Người dân đứng hai bên bờ sông 
vổ tay, reo hò, nhưng để mặc hắn, 
không ai thèm cứu. Cuối cùng hắn chết 
đuối. Lâu dần, người dân không ai còn 
nhắc đến tên hắn nữa. Dòng sông An 
Hòa rợp bóng dừa xanh vẫn còn đó. 
Khúc quanh của dòng sông vẫn còn đó. 
Chứng tích lịch sử của tội ác vẫn còn 
đó. Nước sông vẫn ngày ngày chảy xuôi 
dòng.  
Không biết ngày giờ này, em gái Thu Hà 
của tôi lưu lạc nơi tiểu bang nào của xứ 
Bắc Mỹ lạnh lùng. Có còn nhớ “Anh Hai” 
của em không! 
 

Texas, Bốn Mươi Năm Quốc Hận 
ĐĂNG NGUYÊN 
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Xưa kia nước chảy xuôi giòng 
Cỏ cây tươi tốt ruộng đồng nở hoa 
Niềm vui đến khắp mọi nhà 
No cơm ấm áo như là cảnh tiên 
*** 
Một hôm khắp cả ba miền 
Sơn cùng thủy tận xuống miền nông gia 
Trâu bò lục súc tiêu ma 
Ruộng đồng ngập nước như là biển Đông 
*** 
Hỡi ơi! Con cháu Lạc Hồng 
Cớ sao đất nước ra nông nổi nầy? 
Từ ngày phù thủy sang đây 
Một ngàn năm trước chưa đầy túi tham 
*** 
Bây giờ cấu kết gian tham 
Bán rừng cắt biển cho tan nước nhà! 
Bọn bây quỷ quái tinh ma 
Hãy nhìn cho rõ đây là Việt Nam. 
 
Quốc Hưng 
 
Virginia, ngày 30 tháng 4 năm 2014 
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   Lê Mai Lĩnh 
 

 
 
Chúng ta, những người đồng điệu 
Sẽ đi hết đoạn đường và đoạn đời này 
Đừng nói lời cảm ơn 
Ném đi những lời cảm ơn xa xỉ về phía 
sau 
Hãy tiến lên phía trước bằng trái tim 
người lính 
Chúng ta không bao giờ là cựu chiến 
binh 
Mãi mãi chúng ta là người cầm súng 
xung kích trên mỗi chiến trường 
Trên mọi mặt trận 
Đến khi nào tắt thở, hẵng hay. 
Đừng nói lời cảm ơn 
Đãi bôi quá đi thôi 
Hãy giữ mãi mối tình chân thật 
Mối tình chiến hữu 
Không phân biệt người của ba miền 
Không phân biệt người của vùng chiến 
thuật nào 
Một, hai, ba, bốn và năm 
Cũng là máu đỏ, da vàng 
Cũng là đồng đội 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 
Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự 
Hãy tự hào là người lính Việt Nam Cộng 
Hòa 
Chưa bao giờ thua cuộc 
Chưa bao giờ đầu hàng 
Trừ Tướng Dương Văn Minh. 

Có nghe chăng, kẻ thù đang ca ngợi 
chúng ta 
Người lính Việt Nam Cộng Hòa. 
Có thấy chăng, kẻ thù đang thắp nhánh 
hương lên chân dung 
Người Anh Hùng Ngụy Văn Thà 
Đã thấy rồi 
Nhân dân miền Bắc đáng tiếc thương 
chế độ Việt Nam Cộng Hòa 
Đã thấy rồi 
Người lính Cộng Sản ngã mũ chào 
những anh hùng tuẫn tiết của quân đội 
miền Nam 
Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần 
Văn Hai … 
Lịch sử đã xác nhận 30/4/1975 là ngày 
giải phóng ngược 
Miền Nam giải phóng miền Bắc 
Giữa Sài Gòn nhà văn Dương Thu 
Hương đã khóc 
Khóc cho người chính trực bị quân gian 
tà thảm sát 
Khóc cho Chân Lý bị treo cổ, Lẽ Phải bị 
đóng đinh 
Những giọt nước mắt đủ làm chứng 
nhân lịch sử 
Ai thắng ai. 
Lịch sử đã chấp bút 
Ai thắng ai? 



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2015 ——————————— 
 

 

23 

Đừng nói lời cảm ơn giữa những người 
đang sống 
Hay nói lời tri ân những người đã chết 
cho chính nghĩa trường tồn. 
Hãy xem và chắc chắn đúng 
30/4/1975 là ngày tạm thời di tản 
Mùa Xuân nào ta về 
Đã trong mắt nhìn thấy 
Đã trong tay chạm tới 

Hồn dân tộc đã hiện về. 
Hãy nói lời cảm ơn những người đã “vị 
quốc vong thân” 
Hay nói lời cảm ơn người lính Việt Nam 
Cộng Hòa và nhân dân hai miền Nam 
Bắc 
Ngày quật khởi đã cận kề 
Sài Gòn, Huế, Hà Nội một lòng đứng lên 
Là ngày cáo chung chế độ Cộng Sản.

  

 
 

 
 

Tháng 4, 40 lần tháng 4 
Đủ chưa, số phận nước non? 
Đủ chưa, dâu bể hồn dân tộc 

Kiếp lưu vong, những tháng 4 buồn. 
Tháng 4, những buồn vui không đếm xuể 

Tháng 4, những nợ nần chưa trả hết 
Nợ người sống, nợ người chết 

Tháng 4, những nỗi đau không thể xù. 
Hãy là tháng 4 cuối cùng, tại sao không? 

Hãy dự phần quyết định cho những tháng 4 sau 
Hãy xăn tay áo, anh em ơi, nhập cuộc 

Chẳng lẽ ngồi nhìn tháng 4 rồi thở than. 
 

LÊ MAI LĨNH 
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Lê Thị Ý Là bút hiệu và cũng là tên thật 
Sinh tại Hà Nội năm 1939 
Di cư vào Nam năm 1954, sống tại Sàigòn 
Thời gian làm việc tại Pleiku: 1965-1970 
Vượt biển rồi định cư tại Maryland (Hoa Kỳ) năm 1981 
 
Tác phẩm: 
 
1/ Thơ Ý, Việt Nam 1967 
2/ Cuộc Tình Và Chân Dung Tôi, Việt Nam 1972 
3/ Quê Hương Và Người Tình, Hoa Kỳ 1992 
4/ Vùng Trời Dấu Yêu, Hoa Kỳ 2000 
5/ Quê Hương Và Kỷ Niệm, Hoa Kỳ 2010: in chung với chị, anh và em gái 
 
 

 
 
Tôi đến với Pleiku rất tình cờ, chỉ là một 
chuyến theo bà chị họ đi chơi. Pleiku 
hấp dẫn tôi ngay từ lúc mới bước xuống 
phi trường. Cơn lốc chùm lên toàn thân 
tôi lớp bụi đỏ. Ngồi trên chiếc xe nhà 
binh về thị xã qua con đường lồi lõm vết 
xe tăng, tôi bắt đầu cảm nhận cái không 
khí chiến tranh vây quanh. Người đầu 
tiên chị Kim, bà chị họ tôi giới thiệu, là 
Đại úy Ngô Văn Hòa. Chị Kim chào hỏi 
xã giao với anh chị Hòa nơi cửa bếp. 
Tôi được mời vào phòng khách. Trước 
mặt tôi là cái bàn nhỏ, trên có một tập 
thơ. Qua câu chuyện trong bữa cơm 
chiều, tôi được biết thêm là người quân 
nhân Ngô Văn Hòa chính là nhà thơ 
Anh Hoa, tác giả tập thơ mà tôi đã đọc. 
Khí hậu Pleiku không thua gì khí hậu Đà 

Lạt nên chị Hòa đã hơn ba mươi mà 
còn má đỏ môi hồng, trông rất dễ 
thương. Rồi từ tình cảm cảnh với người, 
người với người đã khiến tôi chọn 
Pleiku làm nơi lập nghiệp. 
 
Pleiku rất nhỏ, nhỏ đến nỗi: “đi dăm 
phút đã về chốn cũ”. Phố xá không 
nhiều, Pleiku chỉ có vài ba quán ăn đặc 
biệt như Cơm Tám Thơm, Cơm Tàu 
Diệp Kính, Bún Bò nhà xác... Chiều, tối 
mùa đông, dân Pleiku mà được tô bún 
bò nhà xác thì thật tuyệt! Tô bún bò do 
chủ tiệm người Huế nấu có đủ thịt bò, 
giò heo và đĩa rau tươi, ớt đỏ; hấp dẫn 
đến độ thực khách đã quên đi những 
đầu ngón chân hay mớ tóc thò ra ngoài 
chiếc poncho đang nằm đợi ở nhà xác 
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bên cạnh. Không khí chiến tranh dần 
dần thấm vào hồn tôi. Những bài thơ 
nhỏ của tôi bắt đầu trải giàn trên giấy. 
Sau những đêm Pleiku bị pháo kích, tôi 
nghĩ đến những người mẹ trẻ, những 
em thơ xấu số: 
 
Vòng Tay Mẹ 
 
Con vẫn trong vòng mẹ! 
Hơi thở cố truyền sang 
Thương con lay gọi khẽ 
Nhưng chẳng thấy âm vang. 
 
Con vẫn trong vòng mẹ! 
Triền mi khép từ lâu, 
Đôi môi không thể hé, 
Cho tôi tiếng nói đầu. 
 
Con vẫn trong vòng mẹ! 
Tôi không biết là tôi 
Ngắm con ngồi như thế, 
Có xong được kiếp người. 
 
Con vẫn trong vòng mẹ! 
Thân thể vữa từ đây. 
Thương con lòng như xé 
Vùng quê hương lưu đầy. 
 
Con vẫn trong vòng mẹ! 
Bom đạn chẳng buông tha 
Tình cha như trời bể 
Ngàn đời ôm thây ma. 
 
Đứa con hai lần chết! 
Người mẹ trẻ lìa đời! 
Quê hương hai tì vết! 
Tiếng sông dài hỡi ơi! 
 
Rồi qua tin những người lính Mỹ quân 
dịch rất trẻ chết trận nơi quê tôi, tôi như 

thấy được cả hình ảnh và tâm tình của 
những người mẹ của họ ở bên kia bờ 
đại dương: 
 
Người Mẹ G.I. 
 
Bên kia Thái Bình Dương 
Mẹ mong con hồi hương, 
Cho sầu nghiêng cánh đổ, 
Trả lại con khung trường. 
 
Bên kia Thái Bình Dương, 
Từng chiều mong thư nhỏ, 
Từng ngày xa người thương, 
Chắc con giờ khốn khổ? 
 
Rồi mẹ đau mẹ đau, 
Chiếc khăn dài quấn cổ, 
Tình yêu con ngút ngàn 
Vượt trùng dương vẫn tỏ 
 
Từng giờ sang tìm con, 
Chiếc bình nghiêng khô mực 
Năm tháng vẫn chưa tròn 
Ôi hình hài đau nhức. 
 
Một hôm nhận thư xa, 
Báo tin con gửi quà, 
Cùng tin con tử trận 
Từ đồn con bay qua. 
 
Rồi tiếng bay xé trời, 
Diều hâu nghiêng cánh đợi 
Rồi thân mẹ rã rời 
Sân bay sầu vời vợi. 
 
Thân con giờ cờ đậy. 
Tim con đã không còn! 
Xa quê từ độ ấy, 
Con được gì hỡi con? 
 



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2015 ——————————— 
 

 

26 

Tôi còn thấy những người con gái thèm 
yêu mà phải từ chối tình yêu:  
 
“Quên Đi Anh Ơi” 
 
Vâng từ đây dứt đường tơ 
Xin đừng đến nữa chuyện xưa dấy buồn 
Tin yêu anh đẫm cả hồn 
Nào đâu dám tính dại khôn nỗi mình 
Pleiku vang trải lung linh 
Khuôn trăng, giải núi, chuyện tình lãng 
phai. 
Em đi bóng đổ đường dài 
Anh say binh nghiệp, ngày mai xá gì. 
Không ngai cuồng bạo mà chi 
Cho thân em tấy những tì vết xưa 
Lời yêu anh hẳn là thừa 
Tình yêu nhạt ánh sao thưa cuối trời 
Nụ hôn không thắm làn môi 
Đời em đã tắt tiếng cười từ lâu. 
Xin đừng dằn vặt lẫn nhau 
Quên đi anh nhé mộng đầu là mơ. 
Chiếu sau làm lỡ thế cờ 
Đời chưa trang điểm nên thơ thiếu vần. 
Em từ đây sẽ gian truân. 
Vòng tay khép kín tình xuân bẽ bàng 
Đường Phan Thanh Giản mưa giăng 
Cao nguyên phấn đỏ, con trăng trốn rồi. 
Yêu thương không biết bao người! 
Bây giời tôi vẫn là tôi lỡ làng. 
Đã toan may áo sang ngang. 
Ngờ đâu áo trắng, khăn tang cho tình. 
Vị hôn phu vẫn hiển linh, 
Đêm đêm ấp ủ khối tình dương gian. 
 
Trong cái khốc liệt của chiến tranh, dù 
có tham lam yêu thương, lì lợm yêu 
thương đến khi mất còn khốn khổ, cay 
đắng trăm lần. 
 
 

Chiến Tranh Và Cuộc Tình lỡ 
 
Sau giấc ngủ dung nhan mình xa lạ 
Tôi ngỡ ngàng nghe tên thoát từ môi 
Dòng luân lưu máu đọng đã lâu rồi 
Thân hủy diệt từng tế bào mất hút 
Tuổi đời trôi theo thời gian vùn vụt 
Vượt tầm tay nhân ảnh vật vờ bay 
Vẫn là tôi thân con gái lưu đầy 
Vùng tâm tưởng từng bàn tay triển lãm 
Và tim tôi với tình yêu điên loạn 
Ôi xa rồi lằn sáng tuổi mơ hoa 
Ôi Bắc Ninh, quê hương đã nhạt nhòa 
Và ngôi mộ người cha giờ cỏ mọc 
Tôi ôm tôi, nghe tiếng mình bật khóc 
Nỗi cô đơn đằng đẵng ngọn triền dâng. 
Vùng bình yên không dừng bước một 
lần 
Tôi thèm khát ngày Hòa Bình trở lại 
Mái đầu xanh, vành khăn sô ngây dại 
Long lanh màu chung thủy với tình lang 
Tôi tiếc tôi không thấy được xác chàng 
Nhưng yên ổn vẫn là niềm khát vọng. 
 
Cuộc chiến này đây không còn lan rộng. 
Cuộc chiến này đây, nòng thép lạnh 
tanh 
Cho từng đêm tôi gọi khẽ tên anh 
Âm vang lại lời thưa mừng đất nước 
 
Sau giấc ngủ dung nhan mình đổi khác 
Từ làn mi, đôi má đến bờ môi 
Tôi thầm thì, tôi gọi mãi tên tôi 
Âm thanh ngắn như cuộc tình thời chiến 
Buổi sơ giao mình nghe như đã hẹn 
Và hôm nay hai đứa đã rời nhau 
Tôi vẫn tôi từng ga nhỏ cúi đầu 
Và đêm lạnh nghe tim sầu nức nở. 
 
Ngày anh đi cho cuộc tình ta lỡ 
Tên người yêu gục chết một miền xa 



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2015 ——————————— 
 

 

27 

Máu đào phun cho cây cỏ thăng hoa 
Và Xương trắng làm hàng rào đất nước 
Anh là ai, đôi chân mềm xuôi ngược? 
Anh là ai, anh ôm lấy đất liền 
Tôi lạc bước trong tình riêng tê tái. 
 
Những mảnh tình đến trong tâm, trong 
thơ tôi chỉ một lần vội vã như thế! Cái 
cảnh đào xoáy tâm hồn tôi, cõi thơ tôi, 
đã được nhạc sĩ Phạm Duy đồng cảm 
mà phổ “Thương Ca 1” của Lê Thị Ý 
thành bản nhạc “Tưởng Như Còn Người 
Yêu”  
 
Thương Ca 1  
 
(Tưởng Như Còn Người Yêu 
nhạc Phạm Duy) 
 
Ngày mai đi nhận xác chồng 
Say đi để thấy mình không là mình. 
Say đi cho rõ người tình, 
Cuồng si thuở ấy, hiển linh bây giờ. 
Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ 
Như môi góa phụ nhạt mờ dấu son. 
Tình ta không thể vuông tròn, 
Say đi mà tưởng như còn người yêu. 
 
Phi cơ đáp xuống một chiều, 
Khung mây bàng bạc mang nhiều xót xa 
Dài hơi hát khúc Thương Ca, 
Thân côi khép kín trong tà áo đen. 
Chao ôi thèm nụ hôn quen, 
Đêm đêm hẹn sẽ chong đèn chờ nhau. 
Chiếc quan tài phủ cờ màu 
Hằn lên ba vạch đỏ au phũ phàng. 
Em không nhìn được xác chàng 
Ai thêm lon giữa hai hàng nến trong? 
Mùi hương cứ tưởng hơi chồng, 
Nghĩa trang mà ngỡ thư phòng riêng ai. 

 
Tôi đã xa Pleiku hơn bốn mươi năm, 
nhưng với tôi, hình ảnh những người 
góa phụ vật vã khóc than trong lúc nhận 
xác chồng như vừa mới hôm qua, như 
vừa mới buổi sáng... Và cuộc chiến 
tranh vừa qua của đất nước, vẫn mãi 
trong tâm, trong trí tôi và hẳn đó cũng là 
tâm trạng chung của những người dân 
Việt. Có lẽ vì thế mà “Tưởng Như Còn 
Người Yêu”, cho đến ngày nay, vẫn còn 
được nhiều người nhớ tới, bởi vì, đó 
cũng là một phần đời, một phần đời đau 
thương ngút ngàn của chúng ta, những 
người dân Việt hiền hòa nhưng đã tình 
cờ phải đắm chìm trong một cuộc chiến 
thảm khốc của dân tộc! 
 

Lê Thị Ý 
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Cung Thị Lan 
 
Quê hương ơi, tiếng yêu sao xa quá  
Lời thương xưa xin gửi lại cho người  
Còn tìm đâu thời thơ ấu hát cười?  
Thưở ca khúc tình quê theo trang giấy 
  
Tổ Quốc ơi, phải chăng người còn đấy?  
Bốn ngàn năm lịch sử rạng anh hùng  
Hay mất rồi lòng đoàn kết ý chung?  
Còn đâu nữa tình anh em máu mủ 
  

Việt Nam ơi, phải chăng người còn đủ?  
Hay vẫn nhìn con cháu kiếp điêu linh  
Chiến tranh qua sao chẳng thấy yên bình?  
Máu ngưng chảy sao còn đời oan nghiệt?  
 
Đất nước ơi, xin một lời từ biệt  
Phận bọt bèo lưu lạc sống tha hương  
Biết bao giờ tìm lại được tình thương?  
Thầm một bóng, mắt là đôi giòng lệ  

 
 

Danh ngôn: 
Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng 
bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ. 

Dos Parsons 
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Hồi ký Hồng Thủy 
     

 
 
Đời sống bận rộn với những hối hả của 
cuộc sống trên đất Mỹ khiến 40 năm 
qua nhanh đến không ngờ. Nhớ ngày 
nào của tháng 4 năm 1975 tôi rời quê 
hương với một tâm trạng lo buồn cùng 
cực. Lo vì không biết tương lai sẽ đi về 
đâu. Đang có một cuộc sống đầy đủ 
hạnh phúc bỗng dưng như một giấc mơ, 
chúng tôi <<bừng con mắt dậy, thấy 
mình tay không>>. Hai vợ chồng, 4 đứa 
con thơ, đứa lớn nhất 13 tuổi, bé nhất 8 
tuổi, ra đi với 2 bàn tay trắng theo giòng 

người di tản không biết sẽ trôi dạt đến 
đâu. 
Cũng may nước Mỹ mở rộng vòng tay 
chào đón những người tị nạn. Cho dù 
guồng máy chính trị của đất nước này 
đã dự phần trách nhiệm làm chúng tôi 
mất quê hương về tay cộng sản. Nhưng 
những người dân Mỹ tốt bụng, họ có 
trách nhiệm gì với chúng tôi đâu mà vẫn 
cố gắng giúp đỡ chúng tôi trong những 
bước đầu khó khăn, không cửa không 
nhà, không công ăn việc làm. Họ đón 
chúng tôi bằng cảm tình nồng ấm. Tôi 
nhớ mãi nụ cười của một bà lão da đen 
thật hiền hòa khi thấy tôi đi qua trước 
mặt bà. Những bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy 
tôi của mấy em học sinh đi học trên xe 
bus vàng của nhà trường, khi xe lướt 
qua mặt tôi, lúc tôi đứng đợi đèn xanh 
để qua đường. Một người đàn ông Mỹ 
ân cần hỏi tôi có cần ông ta giúp khi 
thấy tôi khệ nệ ôm bịch đồ ăn mới mua 
ở chợ ra xe. Những cử chỉ nhỏ của thuở 
ban đầu đó, là niềm an ủi, niềm vui cho 
những kẻ tha hương chân ướt chân ráo 
đến một đất nước xa lạ. 
 
Nhờ có bà dì ruột đã ở sẵn bên Mỹ vì 
chồng bà làm cho tòa Đại Sứ VN ở 
Washington DC, chúng tôi được trưởng 
nam của bà là cậu em Nguyễn Hoàng 
Diệu có quốc tịch Mỹ bảo lãnh gia đình 
tôi, nên chúng tôi được tá túc trong thời 
gian đầu khi chưa có công ăn việc làm. 
Hai vợ chồng, 4 đứa con ở chung trong 
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một phòng ở dưới basement nhà bà. 
Tuy chật chội nhưng ấm cúng tình gia 
đình, nên chúng tôi rất vui mừng. Khi tôi 
kể chuyện về thời gian đầu cho 1 cô 
bạn thân nghe, cô ấy đã nói đùa trêu tôi 
“Thế thời gian ở chung như vậy làm sao 
hai vợ chồng mi làm ăn?” Tôi phì cười 
và ngẩn mặt ra <ừ nhỉ, nếu tôi nhớ 
không nhầm thì suốt thời gian dài ở nhà 
bà dì, vợ chồng chúng tôi đã quên luôn 
“cái khoản đó”>. Ban ngày 2 vợ chồng 
lo đi lao động. Vợ đi làm bồi cho một 
coffee shop. Chồng làm cashier cho một 
tiệm ăn Hy Lạp. Cả 2 vợ chồng về đến 
nhà là mệt nhoài, lo cho 4 đứa con và 
cũng phải phụ lo cơm nước với bà dì. 
Tối đến vợ chồng con cái 6 mạng chui 
vào phòng ngủ chung “làm ăn” gì nổi cơ 
chứ, và “làm ăn” cách nào, khi 4 đứa 
con với 8 con mắt tinh như ma ở xung 
quanh trong 1 cái phòng chả rộng rãi gì 
cho lắm. Lúc đó chúng tôi còn trẻ, vợ 34 
tuổi, chồng mới có 43. Vậy mà cuộc 
sống bận rộn khiến chúng tôi chả nghĩ 
gì đến những chuyện “trần tục” đó, và 
quả thật cũng không thấy cần thiết nữa. 
 
Có công ăn việc làm rồi, chúng tôi mới 
dọn ra riêng. Chồng tôi là một người 
cha thương con và lo cho con vô cùng. 
Cả 2 vợ chồng tôi đều coi việc lo cho 
các con là ưu tiên số 1. Hồi ở VN, cả 4 
đứa con tôi đều học đàn piano. Cuộc di 
tản làm viêc học đàn của các cháu gián 
đoạn gần cả năm trời. Khi có việc làm 
và chuẩn bị dọn ra ở riêng, chồng tôi 
nghĩ ngay đến việc phải cho các cháu 
được tiếp tục học đàn vì gián đoạn lâu 
quá sợ các cháu sẽ quên hết. Vì việc 
học đàn của các con, chúng tôi phải 
thuê nhà riêng để ở thay vì có thể ở 

apartment, mỗi tháng tiền thuê rẻ bằng 
nửa tiền thuê nhà, nhưng họ không cho 
phép đánh đàn vì sợ ồn làm phiền hàng 
xóm. Có nhà ở rồi chúng tôi tính tới việc 
mua đàn cho các con tập dượt. Vì học 
đàn mà không có đàn để tập hàng ngày 
thì cũng như không. Việc mua đàn mới 
là một sự liều lĩnh ít ai dám làm vào thời 
điểm đó. Khi dọn ra ở riêng, sau khi 
mua 1 cái xe để gia đình có phương tiện 
di chuyển, vốn liếng chúng tôi chỉ còn 
chưa được 2 ngàn đô. Chúng tôi đi kiếm 
mua 1 cái đàn cỡ trung bình giá là 1600 
đô. Chúng tôi xin mua trả góp. Nhìn sổ 
lương của chúng tôi mà phải nuôi tới 4 
đứa con, chủ tiệm đàn nói chúng tôi 
phải có người co-sign vì không đủ điều 
kiện để ký giấy mua 1 mình. Tôi vừa mở 
miệng nhờ cậu em bảo lãnh gia đình tôi 
co-sign dùm cho chúng tôi mua đàn cho 
các cháu thì cậu tròn mắt lên ngạc 
nhiên nhìn tôi như nhìn một con quái vật 
và hỏi tôi bằng 1 giọng gay gắt “Anh chị 
có điên không? Bây giờ lo sao cho đủ 
ăn đủ mặc là may, còn bày đặt cho con 
học đàn. Bộ chị tưởng anh ấy vẫn còn 
là Đại tá HQ à? Em còn không nghĩ đến 
chuyện cho con em học đàn, huống hồ 
anh chị, mới chân ướt chân ráo đến 
đây. Dẹp những chuyện viển vông đó 
đi.” Biết là cậu em nói rất đúng, nhưng 
tôi cũng tủi thân và dù cố kìm hãm mà 
nước mắt vẫn ứa ra. Tôi kể lại cho nhà 
tôi nghe rồi hai vợ chồng bàn tới bàn lui, 
cuối cùng nhà tôi đi đến quyết định là 
vẫn mua đàn và trả cash luôn hết. Lý do 
vì chúng tôi nghĩ âm nhạc rất cần thiết 
cho đời sống, nó làm cho tâm hồn con 
người phong phú hơn. Nếu các con tôi 
có thú vui giải trí là âm nhạc thì sẽ 
không còn thì giờ rảnh rỗi để có thể sa 
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ngã vào những thói hư tật xấu của tuổi 
trẻ. Sau khi mua đàn cho các con, vốn 
liếng gia đình tôi còn đúng 90 đô la. 
 
Chúng tôi đã tạo dựng gia đình mới trên 
đất Mỹ với con số khởi đầu là 90 đô. 
Mua đàn cho các con rồi thì phải lo tìm 
thầy dậy đàn cho chúng. Chúng tôi đã 
may mắn tìm được 1 bà giáo dậy đàn 
người Nhật. Bà Ellen Sakai rất tốt bụng, 
bà bằng lòng đến tận nhà dậy cho 4 
cháu, mỗi tuần 2 giờ, mỗi đứa được học 
nửa giờ và chỉ lấy nửa giá là 10$ 1 giờ, 
thay vì giá của bà là 20$ 1giờ. Tiền 
lương 2 vợ chồng tôi tiêu vừa xoẳn cho 
việc trả tiền nhà, điện nước đổ xăng và 
tiền chợ. Bây giờ 1 tháng phải chi thêm 
80 đôla tiền học đàn cho các con. Kiếm 
đâu ra bây giờ? 80$ đô la cash thời đó 
khá lớn, vì lương tối thiểu có 2$ 10 cent 
1 giờ rồi còn phải trừ thuế nữa. 
 
Cuối cùng, tôi kiếm được việc làm đi 
dọn nhà cho một bà khách hàng người 
Mỹ vẫn đến coffee shop tôi làm uống 
café. Bà ấy bằng lòng trả tôi 20$ cash 
mỗi tuần với công việc đến dọn nhà, lau 
chùi, hút bụi cho bà ấy. Tôi mừng húm 
nhận lời liền. Tôi vui vẻ, hào hứng khi 
hút bụi, lau chùi cửa kính cho căn nhà 
rộng lớn của bà không nề hà công việc 
vất vả. Nhưng khi phải dọn dẹp phòng 
tắm và cúi xuống lau cái bồn cầu dù rất 
sạch sẽ, nước mắt tôi bỗng ứa ra. Tôi 
còn nhớ, tôi đã đóng kín cửa đứng khóc 
lặng lẽ một mình rất lâu khi nghĩ đến 
những ngày vàng son ở VN và nghĩ đến 
thân phận mình bây giờ. Càng nghĩ, 
càng tủi thân và cứ đứng khóc mãi. 
Hôm đó tôi về nhà, lòng nặng trĩu u sầu. 
Nhưng buổi tối khi nghe tiếng đàn réo 

rắt từ những bàn tay nhỏ bé của các 
con, tôi bỗng vui ngay và tự nhủ lòng 
“mình hy sinh cho các con được tiếp tục 
cuộc sống đầy đủ như những ngày còn 
ở VN, thì mình phải cảm thấy hài lòng 
và hãnh diện chứ, sao lại tủi thân và 
buồn!” Từ đó, mỗi tuần khi dọn nhà cho 
bà khách hàng người Mỹ, đến lúc phải 
chùi cầu tôi không cảm thấy buồn nữa 
mà ngạc nhiên thấy mình rất vui vẻ và 
miệng còn hát líu lo. Tôi tiếp tục công 
việc dọn nhà cho tới hơn 1 năm sau, khi 
tôi học xong nghề Cosmetologist và đi 
làm rồi tôi mới “say goodbye” bà khách 
hàng của tôi. 
 
40 năm qua, đời sống đã ổn định, các 
con đã thành đạt. Đời mình đã bước 
vào tuổi hoàng hôn, có thể “chợt tắt” bất 
cứ lúc nào. Tôi vẫn không quên được 
cái “thuở hàn vi” đó và cảm thấy hài 
lòng là vợ chồng tôi đã làm thật tròn bổn 
phận và trách nhiệm với 4 đứa con thân 
yêu của mình bằng tất cả cố gắng và 
tình thương vô bờ bến. 
 

Hồng Thủy 
Tháng 4/2015 

 


