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Quê hương tôi uốn dài hình chữ S 

Lượn dài bên bờ biển Thái Bình Dương 
Ấp ủ trong tim mộng ước thanh bình 
Để tôi được ngày về ngàn hoa nở 

 
Để tôi đi thăm phố cổ chưa nhìn 

Và in bóng trên ruộng đồng xanh mát 
Bên bờ sông nếm trái cây ngọt lịm 

Rồi lẳng nghe tiếng sáo diều lưu luyến 
 

Tôi muốn đến nơi bố mẹ sinh thành 
Danh lam thắng cảnh như nhìn trong 

tranh 
Tôi muốn đứng nơi mây trắng phủ quanh 
Đèo ngang gió thổi lồng bồng tóc bay 

 
Tôi muốn theo bước cô gái chùa Hương 
Lên cửa Phật nguyện cầu cho đất nước 
Tôi muốn ghé Hồ Xuân Hương Đà Lạt 
Mẹ kể nghe thơ mộng dưới trăng vàng 

 
Tôi muốn ngắm cảnh thần tiên nước Việt 

Nơi Tiên Rồng đã tìm đến với nhau 
Nơi núi cao hùng vĩ cạnh biển sâu 

Hồn non nước chẳng bao giờ phai nhạt 
 

Chưa tròn tuổi đôi mươi tôi dời bước 
Xa quê hương tôi gửi cả tình thương 

Góm ghẹm tâm tư tiếc lời từ giã 
Mắt chưa nhìn cảnh đẹp của nước non 

 
Ngày rời xa tôi đau buồn nước mắt 

Nặng chĩu tâm hồn ánh nắng nhạt phai 

Biển thầm lặng trôi qua từng kinh độ 
Tương lai mờ hay sáng có ai hay 

 
Tôi nhớ đến những bạn bè thân thiết 

Thầy và cô và cả một vùng trời 
Từng phút giây từng thương nhớ đợi chờ 

Từng xa cách biết ngày nao tái ngộ 
 

Thời gian trôi đã trao nhiều hạnh phúc 
Gặp bạn xưa khi còn cắp sách chung 

Lòng bùi ngùi vắng bóng cảnh năm xưa 
Tôi mong ước nước non giờ hồi phục 

 
Đợi quê hương nói lên lời lý tưởng 

Xin quê hương gửi một chút tình thương 
Đừng quên hát nỗi lòng người xa xứ 

Từ nẻo xa nhìn ngóng ngày hồi hương 
 

Mộng ngày về ngạo nghễ bao hân hoan 
Cảnh tưng bừng như thuở cũ vinh quang 
Sáng ánh mắt người người từng tia sáng 
Tươi miệng cười lớp lớp chuyển niềm 

vui 
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Nó đang xỏ đôi giầy, nghe tiếng Ánh liến 
thoắng: 
- Sắp xong chưa Mẹ? Anh chị đang đợi 
con kìa. 
- Đứng yên cho Mẹ chải đầu. Sắp xong 
rồi. Con nhớ cầm tay anh chị cho chắc, 
cho cẩn thẩn nhé. 
- Con biết rồi. Chị Hà đi giầy xong rồi kìa 
Mẹ. – Ánh dợm chạy đi. 
- Khoan đã nào. Để Mẹ thắt lại nơ cái 
váy đã. 
Mẹ vừa làm xong, Ánh đã chạy vù lại 
bên nó, cười toe, nắm tay kéo đi: 
- Đi đi chị Hà. 
- Nghe Mẹ dặn các con này. Ánh đi 
giữa, một tay nắm tay chị Hà, tay kia 
nắm tay anh Nguyễn. Còn Phượng đi 
ngoài, nắm tay anh Nguyễn. Không 
được chạy. Phải nghe lời anh chị nhớ 
không? Đi qua bà Nội chơi chừng một 
tiếng thì về, đừng để Mẹ trông. 
 
Mấy anh em gật đầu lia lịa, dắt díu nhau 
ra ngõ. Nguyễn lớn nhất, 12 tuổi, rồi đến 
nó, Phượng và Hà, cứ cách nhau 2 
năm. Đây là lần đầu mấy anh em đi một 
mình, nó lo ngay ngáy với trọng trách 
dắt các em đi đến nơi về đến chốn. Hôm 
nay thứ bẩy nhưng Bố đi làm còn Mẹ lại 
bận trông mấy đứa em nhỏ, mà Ánh cứ 
đòi đi chơi nên Mẹ đành cho đi. Mấy lần 
trước, Mẹ dắt các con qua thăm bà Nội, 
có chỉ đường rồi, đi đường tắt trong 
xóm, qua ngã Bàn Cờ, băng ngang con 

đường bên hông chợ Vườn Chuối, khi 
thấy bùng binh Hòa Hưng là đã đến nơi, 
đường quanh co nhưng dễ, lại không 
phải băng qua những con lộ lớn đông 
xe nên Mẹ an tâm phần nào. 
  
Xóm Bàn Cờ nhà cửa san sát, chằng 
chịt đường ngang ngõ tắt chật hẹp, đồ 
đạc bầy la liệt trước hiên nhà. Bốn anh 
em không thể nắm tay đi hàng ngang, 
Ánh len ra phía ngoài, nắm tay nó, tung 
tăng chân sáo, kéo đi trước. Nó cứ phải 
níu tay lại, chờ Phượng và Nguyễn. Nó 
đe nếu không nghe lời đi chậm lại thì nó 
sẽ mách Mẹ và sẽ không được đi chơi 
nữa. Nhưng Ánh chẳng giữ được lâu, 
làm nó cứ phải luôn miệng nhắc em. 
 
Trước trường tiểu học Bàn Cờ có nhiều 
hàng quán thức ăn thơm phưng phức, 
mấy anh em xán lại nhìn thèm thuồng 
nhưng Mẹ quên cho tiền ăn vặt, đành đi 
thôi. Vừa đến trường học thì quẹo phải, 
thêm một quãng ngắn thì dừng lại để 
chuẩn bị băng qua con đường bên hông 
chợ Vườn Chuối. Còn đang đợi thưa xe 
để qua đường thì đột nhiên Ánh dựt tay, 
vùng chạy trước. Nó sửng sốt, hoảng 
hốt hét lên khi thấy từ xa có chiếc taxi 
phóng tới.  
 
Những gì xẩy ra sau đó quá nhanh, nó 
run lẩy bẩy nhìn Ánh nằm bất động trên 
đường, giữa đám người vây quanh, lao 
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xao chỉ chỏ. Nó chạy đến, hốt hoảng 
kêu: “Ánh ơi! Ánh ơi! Ánh ơi!” Một người 
đàn ông vẹt đám đông, cúi xuống sát 
mặt Ánh xem hơi thở rồi bế xốc Ánh lên 
đặt vào băng sau chiếc taxi gần đó. Ông 
ta hỏi ai là thân nhân sẽ đi theo xe. Mấy 
anh em mếu máo nhìn nhau. Nó đi theo, 
còn Nguyễn dẫn Phượng về nhà báo 
tin. Ông ta bảo người tài xế taxi chạy 
đến bệnh viện Bình Dân gần đó và nhớ 
bấm còi để vượt xe cộ cho nhanh. Nó 
quỳ bên cạnh, sợ hãi nhìn Ánh mắt 
nhắm nghiền, mặt thanh thản như đang 
ngủ, có chút máu rỉ ra ở mũi và khóe 
miệng. Nó lấy tay quệt cho sạch rồi chùi 
vào áo mình. Nó phủi những lằn bánh 
xe trên váy Ánh, đặt hai chân em lại 
ngay ngắn, và gỡ những lọn tóc nâu lòa 
xòa phủ mặt. Nó nhẹ lắc tay em, rên rỉ 
gọi: “Ánh ơi!” nhưng Ánh vẫn thiêm 
thiếp. Sự im lặng kéo dài làm nó sợ hãi, 
báo trước chuyện không may. Chiếc 
taxi phóng chạy như bay mà sao nó 
thấy lâu, lâu quá. Nó cảm thấy mệt mỏi, 
choáng váng, gục đầu vào thành xe. 
 
Bỗng xe thắng lại, đám người áo trắng 
toát bu đến, mở cửa, chiếc băng ca 
được đẩy đến sát bên cửa xe. Nó run 
rẩy nắm tay ai đó bước ra, rồi đi theo 
băng ca vào trong. Vừa qua lớp cửa 
kính, mùi thuốc sát trùng (Lysol) xộc vào 
mũi làm nó khó thở, xây xẩm mặt mày. 
Nó vội nắm lấy thành băng ca cho khỏi 
ngã, bên tai thoảng nghe tiếng ai kêu 
giật giọng: “Kìa, kìa, con bé xỉu rồi”… 
 
Nó bật dậy, chóa mắt vì ánh nắng hắt 
qua cửa kính, rọi đúng vào mặt. Người 
đầu tiên nó thấy là Mẹ, một khuôn mặt 
thảm sầu vô biên, đôi mắt mọng đỏ. Nó 

úp mặt vào lòng Mẹ khóc òa. Giọng Mẹ 
thẫn thờ: 
- Nín đi con. Mình đi về thôi. 
- Nhưng còn em Ánh? Em đâu rồi hở 
Mẹ? 
- Em mất rồi. Bố đã đưa em về bệnh 
viện Chợ Rẫy. 
- Mẹ ơi, em giựt tay… em bỏ chạy 
trước. - Nó sụt sùi. 
- Nín đi… Về thôi. - Mẹ đỡ nó đứng dậy. 
 
Nó nghẹn lời, làm sao để phân trần, để 
Mẹ biết không phải lỗi của nó. Chân líu 
ríu theo Mẹ ra cổng, mắt ngoảnh lại tìm 
kiếm Ánh, nó không tin rằng em đã chết. 
Không thể nhanh như thế được!  
 
Bố đưa Ánh vào nhà xác của bệnh viện 
Chợ Rẫy rồi ở lại đó suốt đêm. Mẹ nằm 
trong buồng từ lúc về đến giờ. Nó ủ dột, 
ăn năn, thấy tội mình rành rành, quá 
lớn. Nhà đông người nhưng không ai để 
ý đến nó. Nó lạc lõng, không biết làm gì 
ngoài việc trông nom các em, kéo chúng 
nép qua một bên, không làm cản đường 
cản lối người lớn. Xong việc, nó thu 
mình ngồi góc cầu thang. Họ hàng đến 
đầy nhà, mỗi người một việc, giúp bà 
Ngoại bầy bàn thờ, làm lễ cầu siêu. Tấm 
ảnh Ánh trên bàn thờ với đôi mắt to, 
đen, trong leo lẻo, bám riết theo nó, ánh 
mắt ấy như trách móc, hờn dỗi. Nó cúi 
gầm mặt mỗi khi đi ngang qua.  
 
Hai hôm sau, vào buổi tối có một ông cụ 
cầm hương hoa đến viếng, trông cằn 
cỗi, lụ khụ. Vừa thấy Bố, cụ quỳ xuống, 
lạy lia lịa, khóc lóc, van xin: 
- Con của con vì buồn chuyện nhà mà 
uống rượu, lái xe lơ đễnh để xẩy ra 
nông nỗi này. Con xin ông tha cho, 
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đừng bắt tội. Nếu con của con phải vào 
tù thì ai nuôi gia đình nó? Ai nuôi con 
nó. Cả nhà trông cậy vào nó mới có 
miếng ăn. Con già rồi, làm sao kiếm tiền 
giúp nó, nuôi gia đình nó. – Ông cụ sụt 
sùi kể lể. 
Bố cũng quỳ xuống, lạy đáp lễ, đỡ ông 
cụ đứng dậy, mời ngồi. Lau nước mắt, 
Bố nói: 
- Xin cụ bình tâm. Con tôi cái số đã hết. 
Tôi có bắt tội con của cụ cũng không 
làm cháu sống lại được. Cụ đừng lo sợ 
gì cả. Cụ về khuyên con của cụ nên nhớ 
đến tai nạn hôm nay mà bỏ rượu chè, 
lái xe cho cẩn thận. 
- Ông thật phúc đức quá, ơn này con 
ghi lòng tạc dạ. Con chỉ còn ít tiền, mua 
hoa, quả cúng cháu, xin ông nhận cho. 
- Được tôi xin nhận, cám ơn cụ. Cụ cứ 
an tâm mà về. 
Ông cụ lạy bàn thờ mấy lạy nữa rồi 
quay ra xá cả nhà, vừa xá vừa bước 
giật lùi ra cửa. Không ngờ số tiền ông 
cụ đưa khá lớn, chi phí cho đám ma 
xong còn dư vài ngàn để xây mộ cho 
Ánh. 
Mẹ không ra nhưng tiếng Mẹ khóc ai 
cũng nghe thấy. Nó buồn nẫu ruột. Nó 
nhớ Ánh quá, không hiểu tại sao em cứ 
dục đi mau, rồi lại giựt tay chạy qua 
đường, bên kia đường là chợ với những 
đống rác cao nghệu ruồi bu, đâu có gì 
hay, đâu có gì vui!  
 
Đoàn xe tang nối đuôi đi về nghĩa trang 
Bắc Việt. Một đám nhóc, vai vế anh-chị-
em với Ánh, ngồi im lặng sau xe tang 
cùng với chiếc quan tài nhỏ bé, trong đó 
Ánh mặc chiếc váy đầm đẹp nhất, an 
nhiên nằm. Lúc hạ huyệt, Bố khóc, Mẹ 
lăn lộn kêu gào thảm thiết, quần áo lấm 

đất bùn, chỉ chực lăn xuống mộ. Nó oà 
khóc theo, nước mắt nước mũi tèm lem, 
nó cố níu tay Mẹ lại, nhưng không đủ 
sức. Người ta bu vào kéo Mẹ đứng lên, 
để mặc nó ngồi đấy. Bà Chất, hàng 
xóm, ghé sát mặt nó, chua chát: “Không 
trông em cho kỹ, để nó chết rồi khóc lóc 
à? Giết nó còn gì nữa!” Nó bàng hoàng, 
tiếng khóc tắt nghẹn trong cổ, cúi gầm 
mặt, run rẩy đứng lên, rồi lủi nhanh vào 
đám đông, sợ người ta nhận ra mặt kẻ 
sát nhân. 
 
Những ngày sau đấy, nó lặng lẽ theo 
gia đình lên nghĩa trang thăm mộ Ánh. 
Mộ được xây cao bằng đá hoa cương, 
có đặt hình em và có lọ cắm hoa ở giữa. 
Mẹ vẫn ít nói, vẫn lặng lẽ, vẫn bỏ ăn, bỏ 
ngủ, gầy rộc đi thật thảm thương. Nó 
thu mình, tránh né. Cái mặc cảm tội lỗi 
đang dầy vò hai mẹ con, tạo một 
khoảng cách lạnh lùng, ảm đạm. Gia 
đình nó vào nghĩa trang Bắc Việt 
thường xuyên để lo việc xây mộ, phạt 
cỏ, trồng hoa…, ngôi mộ Ánh luôn 
quang đãng, đẹp đẽ. Mẹ từ từ gượng 
dậy, qua khỏi tình trạng suy sụp về tinh 
thần cũng như thể chất. Nó cũng thế, 
nhưng tận cùng tâm khảm vẫn mang 
mặc cảm là kẻ có tội và luôn trốn tránh 
ánh mắt của Ánh trên bàn thờ. Đứng ở 
chỗ nào, góc nào nó đều cảm thấy đôi 
mắt Ánh tròn xoe pha giận dỗi đang 
bám theo nó. Tội nó nặng quá, ai cũng 
biết, nó không dám mở lời cầu xin tha 
tội. 
 
Nguyễn đi du học khi nó vào lớp 11. Nó 
cảm thấy cô đơn vì mất chỗ dựa tinh 
thần, tuy hai anh em ít khi tâm sự về 
chuyện đã qua, nhưng Nguyễn là người 
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trong cuộc, biết rõ không phải lỗi của 
nó. Hơn nữa nó cần Nguyễn hướng 
dẫn, dạy kèm cho kỳ thi Tú tài sắp đến.  
Nó thi Tú tài một, cùng lúc với Hòa, con 
gái bác Trung, bác là bạn cùng sở với 
Bố. Ngay từ đầu năm lớp 11, Bố đã đe: 
“Nếu không đậu cao hơn hoặc đậu bằng 
với con gái bác Trung thì đừng nhìn mặt 
Bố”. Nó biết Bố nói thật vì giọng Bố 
cứng rắn, nghiêm nghị, hình như Bố 
chưa quên cái tội của nó. Nó cố gắng 
học ngày học đêm để không làm Bố thất 
vọng, nhưng học tài thi phận, nó lo sợ 
lắm. Nó cầu Trời khấn Phật mỗi tối, 
trước khi đi ngủ. Nó muốn cầu Ánh phù 
hộ cho nó nữa vì Mẹ thường hay nói 
những người chết trẻ rất linh thiêng, 
nhưng nó thấy mình không xứng đáng 
để nhận ơn huệ từ em. Mấy lần nó đã 
đứng trước linh vị của Ánh nhưng 
nghẹn ngào không thốt nên lời. Chỉ còn 
mấy hôm nữa là đi thi, nó quyết tâm, thu 
hết can đảm lên căn gác lửng. Đứng 
trước bàn thờ, nhìn vào đôi mắt Ánh, 
đôi mắt sáng long lanh ấy hôm nay hình 
như có phần dịu hiền, thân thiết, đúng là 
đôi mắt của đứa em hay vòi vĩnh chị. Nó 
hối hận, khóc mùi mẫn như ngày đưa 
Ánh ra mộ, lời cầu xin bật ra theo tiếng 
nấc sụt sùi.    
 
Những ngày chờ đợi kết quả kỳ thi là 
những ngày dài khổ sở. Nó đến trường 
Gia Long thường xuyên để xem trường 
đã có bảng niêm yết chưa. Khi biết mình 
đậu hạng bình, nó mừng lắm nhưng vẫn 
lo, lo cái Hòa đậu ưu. Buổi chiều đi làm 
về, Bố bảo: “Cái Hòa đậu bình”, nó thở 
phào nhẹ nhõm, nhảy cỡn lên vì vui 
sướng. Thật hú vía! 
 

Nó lẻn lên lầu tâm sự với Ánh. Nó tin 
rằng Ánh hiểu được những ý nghĩ trong 
đầu của nó nên nó chỉ lặng nhìn em 
thôi. Trong góc tối của căn gác lửng, đôi 
mắt em dịu dàng, hớn hở như chia sẻ 
niềm vui cùng nó. Nó không còn thấy sợ 
đôi mắt Ánh nữa. 
Năm thi Tú tài hai, nó cũng cầu xin và 
được toại nguyện. Nó biết Ánh đã tha 
thứ cho nó và luôn phù hộ nó, nhưng nó 
không muốn lạm dụng sự che chở của 
em, nó chỉ cầu xin trong những lúc thật 
khó khăn, tuyệt vọng. Nó không kể 
chuyện này với ai nhưng khi Mẹ nhắc 
đến sự linh thiêng của những người 
chết trẻ thì nó vội vã thêm vào: “Như em 
Ánh vậy đó!”  
 
Cuộc chiến leo thang, Sài Gòn hỗn loạn, 
cảnh nhà đơn chiếc, toàn là đàn bà và 
thằng em trai út nhỏ xíu. Bố đang làm 
việc bên Lào, có thể đem cả gia đình 
theo nhưng vì sự học của các con mà 
để gia đình ở lại VN. Nay muốn xum 
họp bên Lào thì lại có lệnh cấm xuất 
ngoại. Cả ngày Mẹ đôn đáo ngoài 
đường tìm đủ cách để ra đi. Nó đến 
trường mà không học được gì, lớp vắng 
hoe, khăn tang trắng buồn thảm. Vài 
đứa bạn tính chuyện bỏ học, về quê, 
chúng nó dáo dác nhìn quanh rồi kề tai 
rù rì: “Về quê sống chui nhủi dễ hơn, 
trốn đi cũng dễ. Ở lại đây, tụi CS vô, nó 
bắt gái Sài Gòn lấy thương phế binh CS 
thì chắc chết.” Nó nghĩ đến ngày CS 
tràn vào Sài Gòn mà sợ run. Ai cũng 
đoán sẽ có một sự trả thù tàn bạo của 
CS, một cuộc tắm máu, cướp đoạt gia 
sản…, ai cũng tìm đường chạy khỏi Sài 
Gòn, đi ra nước ngoài. Nó sợ quýnh lên 
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không biết phải làm gì để giúp Mẹ. Nó 
lại tìm đến Ánh, khẩn thiết cầu xin.  
 
Dọn xong mấy cái tủ dưới nhà, đồ đạc 
xếp gọn trong những thùng lớn nhỏ 
ngổn ngang trên sàn, nó nhảy mấy bực 
cầu thang hẹp lên căn gác lửng. Ngày 
mai gia đình rời Việt Nam. Đang lúc 
tuyệt vọng cùng cực thì Bộ Ngoại giao 
cho phép gia đình và cả tứ thân phụ 
mẫu được xuất ngoại đoàn tụ gia đình, 
Mẹ như chết đi sống lại. Từ lúc có visa 
đến lúc ra đi chỉ có mấy hôm, dập dồn 
bao nhiêu chuyện phải làm, nó nghỉ học 
luôn để dọn nhà.  
Bà Ngoại đang ngồi bệt xuống sàn, lau 
những bát hương cho sạch, trên bàn 
thờ hình ảnh vẫn còn y nguyên. Bà 
quyến luyến mọi thứ, tần ngần không 
biết nên bỏ cái nào, giữ cái nào, cả buổi 
sáng lay hoay mãi vẫn chưa xong. 
- Cháu giúp bà thu dọn bàn thờ được 
không ạ? 
- Ừ, cháu giúp bà, gỡ hình tổ tiên khỏi 
khung ảnh, những tấm ảnh nhỏ mình 
đem theo, còn ảnh lớn thì đốt cháu ạ. 
- Còn bàn thờ Phật có phải dọn không 
bà? 
- Không. Cứ để nguyên như thế. 
Nó đứng nghiêm trang, chắp tay lạy ba 
lạy, khấn lời từ biệt, cầu xin tổ tiên và 
Ánh phù hộ cho chuyến đi được bình 
an, may mắn vì chuyến máy bay trước 
bị bắn rớt tan tành. Nó gỡ ảnh ra khỏi 
khung, xếp gọn vào trong chậu men 
trắng, châm lửa. Ngọn lửa màu vàng 

nhạt, từ góc chậu lan nhanh, những tờ 
giấy quăn lại, cháy đen thành những 
mảng tro xốp. Lửa lan từ tóc Ánh đến 
đuôi mắt và cuối cùng cả đôi mắt long 
lanh chỉ còn loáng lại một tia sáng xanh 
lơ, tàn tro theo ngọn lửa bùng, nhẹ bay 
lên cao như những hạt bụi tản mác. Nó 
xếp tấm ảnh nhỏ xíu của Ánh vào phong 
thư. Ra đi với rất ít hành trang, không 
đủ để chuẩn bị cho một cuộc đời mới 
nhiều cam go và thử thách, nó cảm 
nhận được sự phấn đấu khó khăn đang 
chờ đợi nhưng nó đã sẵn sàng vì nó tin 
rằng Ánh sẽ luôn ở bên cạnh nó. 
 

Nguyễn P. Thúy 
 

 
 
 Danh ngôn: 

Không gia đình, con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu? 
E. Souvestre 
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Cho dù Chí Dũng tài cao 
Hãy đem tâm thức đi vào cuộc thi 

Dù cho Ngộ phải Phạm Quy 
Giương (Dương) cao đánh thấp biết đi hướng nào? 

Muôn người xem cuộc sơ giao 
Kẻ cao người thấp biết nào ai hơn 

Đôi tay cần giũa cho trơn, 
Dù cao đánh xuống cũng lờn cánh tay 

Thấp mà lòn cuối cho hay 
Cũng thường tránh được đôi tay can trường 

Mỗi người lại tính một phương 
Làm sao tính được con đường nào hay? 

Con đường độc thủ cao bay 
Còn hơn đứng lại cho đầy túi tham 

Muôn ngàn khán giả vô can, 
Vẫn tìm lối xảo kẻ gian thế nào? 

Thuật trường dù đấu ra sao 
Đôi bên cũng phải đi vào chung thân. 

 
Quốc Hưng 

 
Virginia, ngày 22/4/2014 
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Trần Thế 
 
“Thủy mộ chôn sâu hồn di tản, 
Gọi hồn biển rộng sóng oan khiên…” 
 
Khoảng 6 giờ 30 chiều 29 tháng 4 năm 
1975, chiếc xe tuần tiễu của Bộ Tư 
Lệnh Biệt Khu Thủ Đô chạy ngang 
quanh Dinh Độc Lập, đã chứng kiến 
những người lính Nhảy Dù đang xếp 
bao cát phòng thủ. Bên trong dinh, trên 
đồi cỏ, chiếc trực thăng cắm sẵn một 
bên là cờ Việt Nam Cộng Hòa, một bên 
là cờ Mặt Trận Giải Phóng. Những 
người lãnh đạo của chúng ta sắp đi đâu 
và làm gi? Ngoài đường phố, dân 
chúng, xe cộ chạy rộn ràng, vội vã. Họ 
đi đâu và họ sẽ đi đâu? Những người 
lính kia vẫn bình thản để thi hành nhiệm 
vụ bảo vệ tổ quốc. Thế rồi qua một đêm, 
những người lính đó đã phải cởi bỏ 
quân phục, giã từ vũ khí theo lệnh đầu 
hàng nghiệt ngã. Đất nước đã mất! Rồi 
bao nhiêu ngày tháng sau đó, những 
cuộc vuợt biển tìm tự do, trốn chạy chế 
độ Cộng Sản đã bùng lên mãnh liệt và 
hàng hàng lớp bỏ xác nơi biển cả. Vào 
những năm cuối thập niên 70 và đầu 
thập niên 80, theo thống kê của báo chí 
Tây Phương thì khoảng từ 45% đến 
50% những người vượt biển tìm tự do 
đã chết ngoài biển cả, sau những ngày 
tháng lênh đênh do bão táp gió mưa, 

hải tặc hoành hành, cướp của, hãm 
hiếp… 
 
Lần đầu tiên, tôi đi du lịch trên một du 
thuyền sang trọng, đầy đủ tiện nghi như 
một đại khách sạn hay một thành phố 
nhỏ, vì trên đó không thiếu một thứ gì. 
Từ lúc sinh ra, tôi rất sợ nước, sợ biển, 
lớn lên vào lính, tôi luôn mong ước là 
Thượng Đế đừng để tôi chết dưới nước, 
nhất là nơi biển cả. Có người hỏi tôi tại 
sao lại sợ nước, sợ biển. Tôi cũng 
không biết tại sao, chỉ biết rằng nếu tôi 
đứng ở bờ biển một mình, nhất là vào 
buổi chiều tà, thì tôi sẽ nổi gai ốc cùng 
mình. Có lẽ tôi sợ cái mênh mông không 
bờ bến của biển, tôi sợ chiều sâu của 
nước, tôi sợ màu xanh của biển và nhất 
là sợ những ngọn sóng bạc đầu. Dù sợ 
nước, sợ biển, nhưng cuộc đời đã bắt 
tôi di tản 2 lần bằng đường biển, một 
lần từ Bắc vào Nam năm 54 trên một 
chiếc tàu chiến của Pháp khi còn là một 
trẻ thơ, một lần bằng tàu hải quân Việt 
Nam, HQ 800, từ Nhà Bè trong đêm 
khuya 29 tháng 4 năm 1975. Từ lan-can 
của phòng ngủ trên tàu, tôi nhìn ra biển 
vào những buổi chiều, rồi ban đêm, với 
những đợt sóng bạc đầu nhấp nhô và 
tiếng sóng vỗ vào mạn tàu, tôi rùng 
mình tự hỏi, tại sao con người có thể 
vượt qua được những nguy hiểm như 
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thế để hy vọng tìm được tự do. Và cứ 
như thế, trong dòng ký ức, những 
chuyện vượt biển được kể lại của gia 
đình, của người thân, của bạn bè: 
 
Truyện Kể 1:  
Tháng 5 năm 
1979, tôi nhận 
được thư của 
người anh cả từ 
Việt Nam, chỉ vắn 
tắt mấy hàng chữ 
“Thằng Tấn và 
thằng Tiến đã 
vượt biển. Đến 
nay cả 8 tháng 
mà không có tin 
tức gì, Nhờ chú tìm chúng nó!” Đọc 
xong, tôi thấy lạnh người và linh cảm 
được những bất hạnh cho hai thằng con 
trai lớn của anh, tuổi 18, 20. Tôi cố gắng 
liên lạc với Hồng Thập Tự, nhưng thời 
gian càng kéo dài, tôi càng thất vọng, 
mặc dù cơ quan này rất nhiệt tình. Tôi 
không biết phải trả lời người anh của tôi 
ra sao. Tôi không dám liên lạc với anh 
để xác nhận một điều gì. Chắc anh giận 
tôi lắm! Cho đến cuối thập niên 80, tôi 
nhận đuợc một bức thư khác của anh 
tôi. Lần này có kèm theo một bức thư 
của một người đàn bà, trong số ít người 
sống sót trong chuyến vượt biển này. 
Thư viết: “Bác Hai mến, cháu xin báo tin 
hai Bác là cháu Tấn  và cháu Tiến cùng 
tất cả những người trong chuyến đi đã bị 
hải tặc đánh chìm tàu và tất cả đã chết. 
Cháu là một trong vài người sống sót và 
được tàu ngoại quốc vớt. Chúng cháu 
cũng không rõ tại sao mình sống sót. 
Việc hai Bác nhờ cháu lo cho hai thằng 
nhỏ đành chịu bó tay. Trên chuyến đi 

này, trên tàu phần lớn là thanh niên, nên 
họ nhất định chiến đấu với hải tặc, vì 
chúng hãm hiếp những phụ nữ trên tàu 
và cuối cùng chúng đã dùng súng bắn 

người, bắn tàu, 
rồi bỏ đi… Cháu 
xin lỗi hai Bác đã 
không làm tròn 
bổn phận mà hai 
Bác nhờ cậy.” 
Nỗi đau đớn này 
là nỗi đau chung 
của những người 
đi tìm tự do. Gia 
đình người anh 
tôi đã sống trong 
một nỗi ám ảnh 

và tuyệt vọng, vì hai thằng con trai duy 
nhất đã chết, để rồi một thời gian sau, 
anh cũng qua đời vì buồn khổ, với 49 
tuổi đời.  
 
Truyện Kể 2: 
Thành điện thoại cho tôi vào một buổi 
chiều mùa đông năm 1982, báo tin 
Nguyên vừa ở bên đảo qua, đang ở nhà 
anh, mong tôi tới để gặp Nguyên. Thành 
nói Nguyên đang như người mất trí, 
mong tôi tới cho Nguyên đỡ buồn phần 
nào. Tôi bước vào nhà, Nguyên lơ đãng 
gật đầu chào tôi và tôi chào lại. Tôi 
chưa biết chuyện gì đã xảy ra cho 
Nguyên, chỉ biết rằng Nguyên vừa ở trại 
tị nạn Mã Lai qua. Thái độ của Nguyên 
khiến tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ đáng lẽ 
khi hắn gặp tôi thì phải tay bắt mặt 
mừng, vì chúng tôi thân nhau từ những 
ngày Chu Văn An, rồi những ngày quân 
trường. Sao bây giờ Nguyên lại có thái 
độ lạnh nhạt như thế. Thành nháy mắt 
ra dấu cho tôi bình tĩnh, đừng trách móc 
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gì Nguyên nữa. Chúng tôi ba đứa ra 
trường Võ Bị, Thành đi Biệt Động Quân, 
Nguyên về Thủy Quân Lục Chiến, còn 
tôi chọn Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Mắt 
Nguyên đăm đăm nhìn ra cửa sổ, không 
nói. Uống từng ngụm bia, Thành cho tôi 
biết Nguyên không muốn nhắc chuyện 
vượt biển và anh thay Nguyên kể cho 
tôi nghe chuyện 
vượt biển đầy bi 
thảm của 
Nguyên: Chiếc 
tàu nhỏ chở hơn 
100 người trong 
chuyến vượt 
biển, chỉ còn 
cách bờ chừng 
vài trăm thước 
thì tàu bị bể và 
chìm. Những 
người trên tàu 
nổi lềnh bềnh 
trên sóng nước, họ cố gắng bơi vào bờ. 
Có người tay ôm đứa con nhỏ, có người 
dìu vợ, người dìu mẹ cố gắng để vào 
bờ. Nguyên vượt biển với vợ và hai đứa 
con. Tàu bể, Nguyên cố bơi, một tay ôm 
đứa con 3 tuổi, đứa 6 tuổi bám chặt vào 
cổ Nguyên.  Thành nói Nguyên kể lại 
rằng: “Tao cố gắng hết sức, nhìn thấy 
vợ mình bị sóng nước trôi đi xa, càng 
ngày càng xa và chìm theo nước biển 
mà không biết phải làm sao cứu vợ. Tao 
cố sức bơi về phía bờ cát. Cho đến lúc 
gần kiệt sức, tao thấy nhẹ trên vai, thi ra 
đứa con 6 tuổi cũng đã trôi theo sóng 
nước từ lúc nào.  Còn lại đứa con 3 tuổi 
trong tay, tao ôm chặt lấy nó, cố sức 
nhắm bờ cát mà bơi tới, hy vọng hai bố 
con cùng sống sót. Tao bơi mãi, bơi cho 
đến lúc sức cùng thì cũng vào được đến 

bờ và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì đứa con 
cuối cùng của tao đã chết rồi.”  Nghe 
Thành kể lể, Nguyên lim dim đôi mắt 
nhìn lơ đãng, miệng lẩm bẩm một mình: 
“Tao nhìn thấy tận mắt vợ tao chết, con 
tao chết, mà bất lực. Thậm chí đứa con 
cuối cùng cũng chết trên tay tao… Vợ 
tao đâu, con tao đâu rồi?” Tôi và Thành 

chỉ biết im lặng. 
Trong tình trạng 
này, Nguyên đã 
mất mất trí thật 
rồi sao? Chúng 
tôi biết làm gì để 
an ủi Nguyên. 
Chúng tôi nhìn 
nhau và hy vọng 
và cầu mong thời 
gian sẽ nguôi 
ngoai đi phần nào 
cho cuộc đời 
Nguyên? 

 
Truyện Kể 3: 
Bên kia đầu giây điện thoại, Phát giọng 
rầu rầu: “Cám ơn mày đã hỏi thăm. Tao 
vừa vuợt thoát, nhưng tao khuyên mày 
hãy nhắn về cho bà con biết đừng dại 
dột mà vượt biển nữa.” Tôi hỏi lại tại sao 
vậy? Phát trả lời rằng cuộc vượt biển 
của anh đã phải trả giá quá đắt cho 
cuộc đời anh. Trong chiếc thuyền nhỏ, 
chất chứa bao nhiêu người để đêm tối 
đối đầu với sóng gió và vợ anh đã bị 
bọn hải tặc hãm hiếp. Anh chống cự đã 
bị chúng đẩy xuống biển và nhờ mọi 
người thả giây cứu được anh lên 
thuyền. Trong đêm đó, trong giấc ngủ 
chập chờn, vợ anh đã nhảy xuống biến 
sâu đen tối mang theo nỗi tủi nhục. Phát 
là một giáo sư trung học tại Long 
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Khánh, vợ anh là nữ y tá tại bệnh viện 
nhi đồng. Hai người gặp nhau tại trường 
Luật Sài Gòn. Vợ chồng Phát liều mạng 
bán hết gia sản để vượt biển hầu trốn 
tránh đi kinh tế mới và mong tìm được 
bình yên nơi xứ người, nhất là hy vọng 
y khoa tân tiến Tây 
phương sẽ giúp hai 
người có cơ hội 
sinh con vì mặc dù 
kết hôn đã lâu, 
nhưng không có 
con. Qua đến Mỹ, 
Phát sống một mình 
ở Houston, ngày 
ngày lang thang nhà 
bạn bè, nơi quán 
chợ. Bước đi mà 
mặt lúc nào cũng 
nhìn lên trời, miệng 
lẩm bẩm như đang 
cầu kinh…  
 
Truyện Của Mình: 
Truyện kể 4 này thực sự là chuyện của 
mình. Chuyện vượt biển bằng tàu Hải 
Quân Việt Nam. HQ 800, tôi viết để cám 
ơn Hạm Trưởng Dương Hồng Võ và 
toàn thể thủy thủ đoàn của HQ 800, 
cám ơn Hải Quân Thiếu Tá Khánh, 
nhân ngày 30 tháng 4 năm 2015, sau 40 
năm quốc nạn. 
 
2 giờ 30 chiều 29 tháng 4 năm 1975, tôi 
đang ứng trực tại Phòng Tâm Lý Chiến, 
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô, thì anh 
bạn ở Trung Tâm Hành Quân điện thoại 
cho biết là Phi Trường Tân Sơn Nhất đã 
bỏ ngỏ. Tôi cám ơn anh và bước ra 
hành lang văn phòng, vừa lúc đó một 
chiếc trực thăng hạ cánh trên sân cờ Bộ 

Tư Lệnh, trên trực thăng, tôi thấy có đàn 
bà và một số va-li sắp sẵn. Lập tức từ 
văn phòng, Trung Tướng Tư Lệnh 
Nguyễn Văn Minh bước vội lên trực 
thăng và bay lên. Như vậy là Tư Lệnh 
của tôi đã bỏ đi. Tôi gọi xếp trực tiếp 

của tôi là Trung Tá 
Hoàng Thọ để báo 
cáo tình hình. Một 
lúc sau, chúng tôi 
dùng xe Jeep tìm 
đường đi. Đi đâu? 
Tìm ai để đi? Trong 
suốt tháng 3 năm 
75, sau khi Ban Mê 
Thuột thất thủ, 
chúng tôi những 
anh em thuộc Khối 
Chiến Tranh Chính 
Trị Biệt Khu Thủ 
Đô, tất cả đều là 
bắc kỳ di cư, 
thường tụ họp 

những đêm cấm trại để bàn kế hoạch 
bằng mọi cách để không lọt vào tay 
Cộng Sản, vì đối với người Cộng Sản, 
cán bộ chiến tranh chính trị sẽ là kẻ thù 
số một của chúng, nhất là chúng tôi lại 
phục vụ tại Thủ Đô Sài Gòn. Trong tình 
huống khẩn cấp này, chúng tôi lên xe đi 
một vòng đường phố Sài gòn. Sài Gòn 
đang cướp bóc. Sài Gòn đang đì đòm 
súng nổ đó đây. Sài Gòn đang trong 
cơn hỗn loạn. Chung quanh Dinh Độc 
Lập, lính Nhảy Dù vẫn bình thản xếp 
bao cát để phòng thủ. Lúc đó, tôi không 
còn thì giờ để nghĩ rằng chúng tôi là 
những thằng hèn, tìm cách bỏ đi, trong 
khi những binh sĩ vẫn còn chiến đấu 
đến giờ phút cuối cùng. Quẩn quanh 
mãi, tôi chợt nhớ đến Khánh, người bạn 
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tổ tôm của tôi đang phục vụ tại kho săng 
Shell ở Nhà Bè. Hy vọng cuối cùng ở 
nơi này và chúng tôi đã gặp Khánh. Cơ 
duyên Khánh đã liên lạc được với HQ 
800, rồi cuối cùng, sau những giờ phút 
khẩn cấp và nguy kịch, chúng tôi đã lên 
được HQ 800, lúc 10 giờ đêm 29 tháng 
4 năm 1975. Tàu âm thầm nhổ neo 
trong đêm tối, không một ánh đèn, trong 
khi đó, kho đạn Thành Tuy Hạ lửa cháy 
rực trời, xa xa tiếng đạn trong thành nổ 
ầm ầm, đánh dấu một chuyến đi vĩnh 
biệt miền Nam Việt Nam. Tàu di chuyển, 
đèn Sài Gòn xa dần, xa dần. Tôi dựa 
lưng vào thành tàu, mắt mờ đi trong 
dòng lệ xa quê hương, nơi đó còn vợ 
con, còn bố mẹ già. Biết đến bao giờ tôi 
sẽ gặp lại 
những người 
thân yêu này. 
Tôi thấy ân hận 
là đã bỏ đi…  
 
Sáng 30 tháng 
4, lệnh đầu 
hàng, như vậy 
là đất nước đã 
mất thật sự vào 
tay Cộng Sản. 
Đoàn tàu Hải 
Quân Việt Nam 
gồm 23 chiếc di chuyển theo đội hình 
tam giác mũi đi trước. Khi gần đến 
Subic Bay (Phi Luật Tân) thì được lệnh 
hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa, vì chủ quyền 
đất nước đã mất. Tiếng loa phát thanh 
kêu gọi toàn thể quân nhân tham dự lễ 
hạ cờ. Nhìn lá cờ Việt Nam Cộng Hoà 
lần chót phất phới bay trên tàu, rồi từ từ 
hạ xuống, trong tiếng quốc ca ngắt 
giọng của anh em quân nhân. Lá cờ 

được gấp lại, những người lính ôm 
nhau khóc cho số phận mình, số phận 
của tổ quốc Việt Nam. Như đã nói, tôi 
sợ biển cả mà suốt cuộc đời minh cứ 
dính liền với biển cả. Biển cả đã cứu 
sống tôi trong cuộc đổi đời. 40 năm sau 
nhìn lại, nghĩ lại mà thấy lòng vẫn mãi 
quặn đau. 40 năm sau, có người nói 
hãy quên đi quá khứ. Nhưng quên sao 
được những đau thương, uất hận của 
những người lính đã hy sinh thân xác và 
cuộc đời cho cuộc chiến để bảo toàn lý 
tưởng tự do. Quên sao được những xác 
người, những xác con trẻ chìm sâu 
trong lòng biển cả. Có quên chăng là 
những người trong cuộc chiến vừa qua 
đã lợi dụng sương máu chiến sĩ và đồng 

bào, để vinh 
thân, phì gia. 
Giá của những 
người vượt 
biển tìm tự do, 
tránh khỏi nanh 
vuốt tàn ác của 
Cộng Sản, đã 
phải trả quá 
đắt. Hãy lắng 
nghe oan hồn 
trẻ thơ, oan hồn 
những người 
xấu số: 

 
“Biển ơi đừng vỗ sóng từng đêm 
Cho hồn con trẻ ngủ bình yên 
Cho hồn cô phụ oan khiên ấy 
Siêu thoát tìm về trốn vô biên 
Đêm nay sóng vỗ khung trời lạnh 
Gọi hồn ra biển nhớ mung lung…” 
 

Trần Thế 
Tháng 4, 2015 
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Có như một tấm lòng 
mới hiểu từng ngọt đắng 

từ mỗi điều ước mong 
trong thường hằng cuộc sống! 

 
Có như một dòng sông 
mới biết điều khó nhọc 
từ thoát chảy xa nguồn 
đến nhập lòng biển rộng! 

 
Có như một cánh đồng 

mới thương tình của đất 
mỗi nắng hạn mưa ròng 
đều lo mùa được mất! 

 
Có như một cội cây 

mới yêu từng chiếc lá 
xanh tươi rồi vàng bay 
qua thời gian vật vã! 

 
Có như một người Mẹ 

mới thấu tiếng khóc con 
dẫu thăng trầm dâu bể 
vẫn nhớ cánh tay bồng! 

 
CAO NGUYÊN 
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Cung Thị Lan  
 
Những lúc rảnh rỗi tôi thường tâm sự 
với đồng nghiệp ở sở Xã Hội, nơi tôi 
làm việc, rằng: “Tôi chỉ muốn sống ở 
Việt Nam và được chôn sau khi chết tại 
quê hương tôi; thế nhưng, cuộc sống 
khắc nghiệt sau biến cố 30 tháng 4 năm 
1975 đã khiến tôi trốn ra khỏi nước và 
đến Mỹ theo diện tị nạn.” Các bạn đồng 
nghiệp, bất kể khuôn mặt ưu tư của tôi, 
reo lên một cách hồn nhiên rằng: “Ồ! 
Nhờ như thế mà chúng tôi may mắn có 
bạn làm chung ở đây!” Bà cán sự của 
chương trình sức khỏe nói: “Tôi biết 
chiến tranh Việt Nam năm 1975 và lý do 
gì người Việt 
các bạn phải rời 
quê hương nên 
tôi hiểu cảm 
giác của bạn 
lắm! Nhưng bạn 
ở đây đã lâu, 
đã là thành viên 
của nước Mỹ 
thì hãy vui vẻ 
hòa nhập trong 
cái tô sà lách 
trộn của chúng 
tôi đi! Đừng buồn nữa!” Cô cán sự của 
chương trình giữ trẻ tiếp lời: “Trước đây 
tôi đã từng làm việc với vài người Việt ở 
những chỗ làm khác nên tôi cũng biết 
tính tình của người Việt. Các bạn làm 
việc rất siêng năng và đáng tin cậy!” 

Người khác gật gù: “Tôi cũng nghĩ 
người Việt góp nhiều công sức cho đất 
nước chúng tôi. Thêm vào đó, văn hóa 
đặc biệt của các bạn góp phần đáng kể 
cho nền văn hóa đa dạng của Mỹ! 
Người Việt các bạn làm việc rất siêng 
năng và cần cù. Các bạn không nề hà 
việc làm tay chân hay trí óc. Chính vì 
cần cù và chịu khó mà các bạn đã thành 
công và thăng tiến trong nghề nghiệp!” 
Người khác nói thêm: “Còn tôi thì rất 
thích ăn các món ăn Việt. Tôi thích món 
phở và chả giò nhất. Cuối tuần, tôi 
thường đưa gia đình tôi đến các tiệm ăn 

Việt Nam ở 
thương xá 
Eden Virginia.” 
Bà xếp của 
chương trình 
giữ trẻ khẳng 
định: “Tôi cũng 
đã được 
thưởng thức 
vài món ăn 
Việt và còn 
thấy chiếc áo 
dài tuyệt đẹp 

của người Việt nữa!  Phải nói là thức 
ăn, y phục và phong tục tập quán của 
các bạn rất đặc biệt. Đối với tôi, tìm hiểu 
về những điều đó rất thú vị; cho nên, có 
thể nói là chúng tôi may mắn khi có các 
bạn ở đây.”  
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Những lời nói chân thành của bạn đồng 
nghiệp đã làm tôi ngạc nhiên và cảm 
động nhưng tôi chỉ đáp lại bằng hai chữ 
cảm ơn một cách đơn giản. Tôi không 
làm sao có đủ thì giờ để giải bày tất cả 
suy tư hòa lẫn cảm kích đang đầy ắp 
trong tâm trí của tôi về sự thay đổi của 
bản thân mình, gia đình mình và cả 
cộng đồng người Việt kể từ khi chúng 
tôi lần lượt bỏ quê cha đất tổ ra đi cho 
đến nay.  Những điều tôi đang trang trải 
trên những giòng chữ này. Những ngày 
đầu tiên tị nạn trên đất Mỹ, người Việt tị 
nạn chúng tôi  thường đón nhận những 
cặp mắt nghi ngại và xa lạ, khác hẳn với 
những ánh mắt tin tưởng chân thành và 
tuyệt đối của ngày hôm nay. Từ ngày đó 
đến nay đã bốn mươi năm. Một thời 
gian dài đủ cho chúng tôi chứng minh 
mình là ai với người bản xứ và các sắc 
dân khác. Tuy nhiên, sự thành công của 
người Việt tị nạn chúng tôi không những 
chỉ đơn thuần về phong cách làm việc 
uy tín, Anh Văn tiến bộ, bằng cấp cao, 
thu nhập cao hay nghề nghiệp vững 
chải trong việc hội 
nhập vào xã hội Mỹ 
mà chúng tôi còn 
thành công đáng kể 
trong việc duy trì và 
phát triển văn hóa của 
dân tộc mình.   
 
Sau ngày 30 tháng 4 
năm 1975, người Việt 
chúng tôi đến Mỹ với 
tư cách tị nạn bằng 
nhiều cách khác 
nhau: Người đi trong 
những chuyến di tản 

ngay ngày miền Nam Việt Nam rơi vào 
tay Cộng Sản, người vượt biên bằng 
đường thủy, người vượt biên bằng 
đường bộ, người đi chính thức diện con 
lai, theo chương trình Ra Đi Có Trật Tự 
(Orderly Departure Program), hay tù 
nhân chính trị theo diện HO 
(Humanitarian Organization). Dù đến xứ 
tự do bằng hình thức nào chúng tôi đều 
có chung một điểm là tinh thần suy sụp. 
Trong khi buồn khổ vì sống xa nơi chôn 
nhau cắt rốn, khủng hoảng tinh thần vì 
mất mát người thân trên biển, trầm cảm 
vì bị hãm hiếp bởi hải tặc hay đau khổ 
bởi những chứng bệnh ngặt nghèo kết 
quả từ những năm trong các trại tù, 
người Việt tị nạn chúng tôi còn khốn khổ 
bởi ngôn ngữ bất đồng, phương tiện đi 
lại khó khăn, phong tục tập quán khác 
biệt và kỳ thị của một số người bản xứ. 
Tuy nhiên,  bất kể xuất thân từ những 
hoàn cảnh khó khăn  như thế nào, và 
bỡ ngỡ với môi trường mới ra sao,  
người Việt tị nạn chúng tôi luôn cố gắng 
đối phó mọi thử thách với quyết tâm cao 
độ. Chúng tôi không quản ngại đường 

sá xa xôi, phương tiện 
giao thông hạn chế để 
đến chỗ làm đúng giờ. 
Chúng tôi không nề 
hà những việc làm 
bằng tay chân như bồi 
bàn, bồi phòng, rửa 
chén, giữ trẻ, quét 
dọn, hay vệ sinh để 
không còn phải phụ 
thuộc vào sự trợ cấp 
của xã hội. Chúng tôi 
không e ngại chuyện 
làm hai, ba công việc 
khác nhau để sớm có 
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chỗ ở ổn định. Và chúng tôi không ngần 
ngại chuyện nhín thời gian hiếm hoi học 
thêm Anh ngữ để có thể kiếm việc làm 
tốt hơn.   
  
Tôi đã sống trong khu Park Road của 
vùng Tây Bắc Hoa Thịnh Đốn từ năm 
1990 đến năm 1997 nên biết rất rõ 
người Việt tị nạn trong vùng này. Đa số 
người Việt tị nạn trong các chung cư ở 
đường Park Road là con lai. Vì hoàn 
cảnh vô gia cư và thất học khi sống lây 
lất ở Việt Nam, đa số con lai không biết 
ngày sinh nên khi làm giấy tờ đi Mỹ diện 
ODP họ đều có chung ngày sinh là 31 
tháng 12. Có một số con lai không biết 
chữ nên phải đánh chéo dấu thập khi ký 
tên. Thế mà 
chỉ sau một 
năm ở Mỹ, họ 
có thể ký tên 
thuần thạo, 
viết chữ dễ 
dàng và  trao 
đổi lưu loát 
với người Mỹ. 
Vài năm sau đó, họ lần lượt thi lấy bằng 
luật, bằng lái xe, bằng làm móng tay, 
bằng làm tóc và cả bằng Quốc Tịch Mỹ.  
Không ai có thể tin rằng những người 
con lai Mỹ chỉ biết chăn trâu, làm ruộng, 
đánh giầy, bán vé số, làm thuê làm 
mướn và thậm chí ăn xin ở Việt Nam 
nay trở thành những công dân Mỹ biết 
lái xe đi làm, tự mưu sinh bằng những 
nghề khác nhau như móng tay, tóc, thợ 
máy, mộc, hay nhà hàng. Với sức cố 
gắng vượt bậc cùng với  sự giúp đỡ  tận 
tâm của các tổ chức bất vụ lợi trong 
vùng như Uỷ  Ban Cứu Người Vượt 
Biển, Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa 

Thịnh Đốn  và Hội Ái Hữu Người Việt 
Maryland, con lai đã sát cánh cùng 
những người Việt tị nạn có chút vốn 
Anh văn và bằng cấp từ trong nước 
không ngừng học thêm Anh Văn và 
nghề nghiệp trong các nhà thờ, hội 
đoàn, trường dạy nghề , trường trung 
cấp và  trường đại học hầu giảm bớt 
gánh nặng của xã hội và nâng cao mức 
thu nhập cho đời sống của gia đình. Có 
rất nhiều tư nhân thành công trong kinh 
doanh siêu thị, tiệm ăn, nhà hàng, tiệm 
tóc, tiệm nails. Những cơ sở thương 
mại này đã tạo nên một khối công ăn 
việc làm đáng kể cho những người Việt 
tị nạn mới đến, giải quyết được sự phụ 
thuộc trợ cấp của xã hội để tạo dựng 

nên cuộc 
sống độc lập 
bằng sức lao 
động của 
mình. Sự 
thành công 
này đã khiến 
cho các trung 
tâm thương 

mại người Việt phát triển mạnh hòa theo 
nhịp phát triển của các cộng đồng người 
Việt tại Mỹ. Đã có nhiều khu thương mại 
lớn, nhỏ của người Việt ở California, 
Houston, Texas và các nơi khác như 
New York, Florida... Riêng ở vùng Hoa 
Thịnh Đốn, khu thương mại Eden là khu 
tập trung mua bán và có nhiều sinh hoạt 
đáng kể của Cộng Đồng người Việt 
trong vùng. Hầu hết các tiệm ăn Việt 
khu thương mại Eden không những 
phục vụ cho người Việt mà thu hút cả 
người Mỹ và các sắc dân khác.  
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Hầu hết người Việt tị nạn chúng tôi 
không những chú tâm đến vấn đề thu 
nhập của gia đình mà luôn coi trọng việc 
dạy dỗ con cái trở thành người công 
dân hữu ích trên quê hương thứ hai. 
Chúng tôi, không ai nói ai, cùng đồng 
lòng tôn trọng và tuân theo luật pháp 
của xã hội Mỹ từ giao thông, học 
đường, tài chính, ngân hàng đến những 
yêu cầu khác của xã hội. Chúng tôi luôn 
thanh toán những khoản nợ đúng qui 
định, đi làm đúng giờ, bảo đảm chất 
lượng công việc 
của mình ở chỗ 
làm và nhất là 
bảo đảm sự tiếp 
thu kiến thức 
của con cái 
mình ở trường 
học.  Các gia 
đình Việt Nam 
chúng tôi 
thường đặt nặng vấn đề học vấn và 
luôn khuyến khích con cái học hành 
chăm chỉ để thành công trong trường.  
Ngoài ra, chúng tôi còn tạo điều kiện 
cho con cái mình tham gia những sinh 
hoạt lành mạnh đồng thời giúp đỡ 
chúng tham gia những công tác thiện 
nguyện để đáp ứng yêu cầu của học 
sinh trước khi vào các trường Đại Học. 
Dựa vào sự trợ giúp của các chương 
trình giáo dục miễn phí và các hội đoàn 
từ thiện, con cái chúng tôi ghi danh vào 
các lớp học thêm để nâng cao điểm học 
tập trong nhà trường. Các lớp học tiếng 
Việt giúp cho các em có điều kiện nói, 
đọc và viết tiếng Việt thường xuyên 
đồng thời giúp các em biết thêm lịch sử 
Việt Nam. Những sinh hoạt lành mạnh 
như Phong Trào Hướng Đạo, Thiếu 

niên Thánh Thể của các nhà thờ hay 
Gia đình Phật Tử của các chùa đã giúp 
cho các em thể hiện lòng tôn kính đối 
với tín ngưỡng của mình và giữ gìn 
thuần phong mỹ tục của dân tộc. Ngoài 
ra, các hội đoàn của cộng đồng người 
Việt chúng tôi thường xuyên tổ chức 
những ngày Lễ truyền thống như: Giỗ tổ 
Hùng Vương, Lễ Hai Bà Trưng, Tết 
Trung Thu, Tết Nguyên Đán. Những 
ngày Lễ hội này tạo cho đồng hương có 
dịp gặp gỡ họp mặt đồng thời giúp cho 

giới trẻ Việt có 
cơ hội tìm hiểu 
cội nguồn và 
phong tục tập 
quán của người 
Việt Nam. Đáng 
kể nhất là hội 
Kết Đoàn do 
nhóm trẻ trong 
vùng Hoa Thịnh 

Đốn đã góp sức cùng các hội đoàn khác 
đã thành lập từ lâu trong cộng đồng tổ 
chức các ngày Lễ truyền thống của 
người Việt và thực hiện các công tác xã 
hội rất ý nghĩa như thăm viếng các viện 
Dưỡng Lão, phát thức ăn cho người Vô 
Gia Cư hay gây quỹ từ thiện nhằm giúp 
đỡ cho những người thiệt thòi hay 
những nạn nhân bão lụt Việt Nam, Nhật 
Bản, Thái Lan và Phillippines. Đáng nhớ 
nhất là toàn thể  cộng đồng người Việt 
vùng Hoa Thịnh Đốn cùng các cộng 
đồng người Việt khác ở khắp nơi trên 
đất Mỹ và thế giới đã phát động rầm rộ 
phong trào gây quỹ giúp đỡ người dân 
Philippines trong trận bão dữ dội Haiyan 
đầu tháng 11 năm 2013. Việc làm hết 
sức ý nghĩa này bày tỏ phần nào sự đền 
ơn đáp nghĩa của người Việt tị nạn đối 
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với nước Philippines, quốc gia cưu 
mang và giúp đỡ thuyền nhân Việt trong 
hải trình tìm bến tự do. Giới trẻ Mỹ gốc 
Việt trong thế hệ hai, ba luôn đồng nhịp 
với thế hệ cha anh chúng tôi, tham gia 
đều đặn với những hoạt động của Cộng 
Đồng.  Các em  không những thu thập 
văn hóa “Xin chào”, “Cảm ơn”, “xin lỗi”, 
“Con có  thể … không?” của văn hóa Mỹ 
và cả “Dạ”, “Thưa”, “Đi thưa về trình”, 
“Kính trên nhường dưới”, “Tiên học lễ  
hậu học văn”…  của văn hóa Việt Nam.   
 
Song song với 
chuyện trau 
dồi phẩm chất 
Nhân, Nghĩa, 
Lễ, Trí và Tín, 
cộng đồng 
người Việt  
chúng tôi còn 
khuyến khích 
nhau giữ gìn 
và  tôn vinh 
chiếc áo dài truyền thống của dân tộc. 
Trước đây, trong những năm 1976 đến 
1980, những chiếc áo dài truyền thống 
Việt Nam ít thấy xuất hiện trên đất Mỹ 
thì ngày nay những chiếc áo dài đủ 
màu, đủ sắc, đủ kiểu thường tha thướt 
phô bày trong các nhà thờ, chùa chiền 
và các hội lớn trên xứ Cờ Hoa này. Các 
thí sinh trong các cuộc thi hoa hậu Áo 
Dài Việt Nam hay Hoa Hậu Việt Nam 
thường phải tham gia các cuộc trình 
diễn áo dài dân tộc. Trong những ngày 
hội Tết Âm Lịch tại Maryland, ban tổ 
chức thường miễn phí cho những ai 
tham gia với chiếc áo dài Việt Nam. Mặc 
dù trời rất lạnh, vẫn có rất nhiều em nữ 
vui vẻ tham gia. Các em nói là không 

phải vì miễn phí mà vì các em cảm thấy 
tự hào khi mặc chiếc áo dài Việt Nam.   
 
Đồng nghiệp của tôi đã nhận định khá 
chính xác rằng người Việt chúng tôi đã 
mang sắc thái mới, làm giàu cho sự đa 
dạng của nền văn hóa Mỹ. Tuy nhiên, 
có lẽ họ không bao giờ biết rõ là chúng 
tôi đã làm điều đó từ con số không. Bạn 
bè của tôi, những người Việt đến Mỹ 
theo làn sóng tị nạn năm 1975, đã tâm 
sự với tôi rằng: “Tuy những người vượt 

biển bằng 
thuyền như bạn 
nguy hiểm và 
gian nan hơn 
những người 
chạy loạn trong 
đợt di tản nhưng 
những người đi 
sau được may 
mắn là kế thừa 
được những gì 
người đi trước 

ky cóp, tích trữ cho. Nhờ như vậy mà 
bây giờ các bạn được hưởng đầy đủ 
các món ăn Việt Nam ở Mỹ chẳng khác 
gì ở Việt Nam. Chứ ngày đầu tiên tụi 
này đến Mỹ khổ không sao tả hết được! 
Đã nhớ nhà đến đau lòng mà còn nhớ 
những món ăn Việt Nam khủng khiếp. 
Thèm chút nước mắm cũng không có 
chớ nói chi đến các món chả giò, phở, 
bún bò, bún riêu. Không dễ dàng tìm 
thấy các loại rau húng, rau quế, rau 
răm, ngổ, bạc hà, bắp chuối… như bây 
giờ đâu!” Lời tâm sự này đã  khiến tôi  
hình dung cảnh những người Việt Tị 
Nạn đầu tiên săn lùng trên đất Mỹ từng 
loại gia vị quý hiếm, góp nhặt từng loại 
rau nhiệt đới để chế biến các món ăn na 
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ná với những món ăn thường có ở Việt 
Nam. Ngày nay, những món ăn chế 
biến kia đã trở thành những món ăn 
thuần túy đậm đà. Mùi vị không khác 
mùi vị của các món ăn ở Việt Nam. Bởi 
hầu hết các mảnh vườn của người Việt 
chúng tôi trên đất Mỹ đều có đủ các loại 
rau từng có ở quê nhà như: húng quế, 
xả, ớt, ngò, rau răm… nên chúng tôi đã 
dễ dàng thực hiện được điều này. 
Những khu vườn của người Việt ở miền 
nắng ấm như California, Texas, Florida 
còn có nhiều loại trái cây thường có ở 
Việt Nam như nhãn, mãng cầu, vải, 
chôm chôm, bưởi, xoài, dưa hấu, chùm 
ruột, chuối, khế, ổi, 
chanh, đu đủ… Những 
loại trái cây này đã giúp 
cho những bàn thờ tổ 
tiên của người Việt trong 
những ngày Tết Âm Lịch 
trở nên đẹp mắt và đầy 
đủ cùng những chiếc 
bánh chưng, bánh tét 
truyền thống. Có thể nói 
là chúng tôi đã đem theo 
quê hương Việt Nam 
đến tận Hoa Kỳ. Với 
ngôn ngữ Việt, chiếc áo 
dài truyền thống, và các 
món ăn Việt, chúng tôi đã duy trì bản 
sắc dân tộc Việt trên quê hương thứ 
hai.  
 
Nếu trong những năm đầu tiên, người 
Việt tị nạn chúng tôi  thường bị người 
bản xứ ái ngại là gánh nặng thì ngày 
nay hầu hết chúng tôi được tin tưởng là  
những công dân  Mỹ gốc Việt góp phần 
đắc lực cho đất nước. Đa số con của 
người Việt tị nạn và con của con lai đều 

thành công trong các trường đại học và 
đều có việc làm vững chắc. Lớp trẻ này 
trở thành thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt vững 
mạnh kế thừa và phát triển đức tính 
siêng năng cần mẫn của cha mẹ. Nhiều 
người Mỹ gốc Việt hiện nay có mặt hầu 
hết trong các cơ quan chính phủ Liên 
Bang cũng như tiểu bang. Đã có nhiều 
người thành công trong các ngành y 
khoa, dược khoa, luật khoa, giáo dục, 
xã hội, không gian, chính trị và cả quân 
đội. Chúng tôi có bác sĩ Nguyễn Xuân 
Nam đạt nhiều giải thưởng trong ngành 
y, giáo sư bác sĩ Đặng Văn Chi, phó 
trưởng khoa Y của trường Johns 

Hopkins, là bác sĩ hàng 
đầu về ung thư tại Mỹ. 
Nhiều giáo sư đại học 
thành công như giáo sư 
Nguyễn Mạnh Hùng của 
đại học George Mason, 
giáo sư Cao Hữu Trí của 
đại học California ở San 
José, giáo sư Nguyễn 
Văn Xương ở đại học 
California ở San Diego. 
Chúng tôi có tiến sĩ 
Nguyễn Tuệ  giữ kỷ lục 
của  viện Công nghệ 
Massachusetts, kỹ sư 

Đinh Trường Hân giám đốc Nghiên Cứu 
và Phát Triển các chương trình về xe 
của Bưu Điện Hoa Kỳ. Chúng tôi còn có 
giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được giải 
thưởng Của Hội Du Hành Vũ Trụ Hoa 
Kỳ, dân biểu Cao Quang Ánh là người 
Việt đầu tiên được bầu vào Hạ Viện Mỹ, 
nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh 
thành công trong việc chế bom Áp Nhiệt 
cho chiến trường Afghanistan đạt huy 
chương phục vụ quốc gia về an ninh, 
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tướng Lương Xuân Việt là tướng Mỹ 
gốc Việt đầu tiên trong quân lực Hoa Kỳ 
phụ trách hành quân tác chiến, nữ đại tá 
Elizabeth Phạm, nữ trung tá lục quân 
Phạm Phan Lang, nữ trung tá bác sĩ 
không quân Mylene Trần Huỳnh,... và 
còn rất nhiều người nữa. Tôi tin chắc là 
nếu mỗi người Mỹ gốc Việt viết về cuộc 
sống họ ở Mỹ, sẽ có vô số câu chuyện 
thành công lý thú đáng để cho các thế 
hệ con cái mai sau học hỏi và tự hào. 
 
Sự thành công vượt bậc của chúng tôi, 
người Việt tị nạn trước đây và người Mỹ 
gốcViệt hiện nay, không phải chỉ do tính 
siêng năng cần cù chịu khó của chúng 
tôi mà còn do tấm lòng nhân ái và vòng 
tay rộng mở của nước Mỹ. Ngay từ 
những ngày đầu tiên, chúng tôi được 
chính phủ tận tâm giúp đỡ từ tài chính, 
y tế, thực phẩm, nhà trẻ, học hành, giáo 
dục khuyết tật đến cả giao thông vận 
chuyển. Cùng với những trợ cấp xã hội, 
sự Tự Do và Dân Chủ của nước Mỹ đã 
tạo cho chúng tôi cơ hội phát triển khả 
năng và tài lực của mình. Chúng tôi có 
thể ghi danh học ở bất cứ lứa tuổi nào, 
bất cứ môn học gì và bất cứ trường học 
nào, giờ học nào phù hợp với sở thích, 
khả năng và thời khóa biểu của mình. 
Bản thân tôi khi đến Mỹ là người đàn bà 
có chồng con. Với ba đứa con trai nhỏ, 
vừa làm vừa học không phải là chuyện 
dễ dàng nhưng tôi đã cố gắng dành thời 
gian để đến trường. Kết quả là tôi lấy 
được bằng cử nhân, rồi bằng thạc sĩ và 
trở thành nhân viên của chính phủ Hoa 
Thịnh Đốn. Mặc dù, sự thành công của 
tôi chỉ là hạt cát trong sa mạc cống hiến 
và thành công của vô số đồng hương 
trong cộng đồng người Việt tại Hải 

Ngoại nhưng tôi  rất hãnh diện vì mình 
đã đồng hành cùng đồng hương góp 
phần vào sự cố gắng chung của Cộng 
Đồng. Sự tận tụy của chúng tôi trong 40 
năm đã tạo một uy tín khá lớn trong lòng 
những người bản xứ và bày tỏ phần 
nào sự đền ơn đáp nghĩa đối với xứ sở 
cưu mang mình.  
 
Lòng thương nhớ Việt Nam không bao 
giờ nguôi trong lòng tôi nhưng tôi chỉ 
còn biết cầu nguyện cho quê hương tôi 
sớm có Tự Do Dân Chủ. Tôi suy nghĩ 
rất nhiều về tình cảnh hai quê của mình 
và thường chạnh lòng với thân phận lưu 
vong trong giòng chảy ngày càng xa cội 
nguồn. Nhưng tôi đã tự an ủi rằng số 
phận của mình gắn liền với quê hương 
thứ hai; vì thế tôi tiếp tục cùng cộng 
đồng người Việt duy trì bản sắc của dân 
tộc trong “tô sà lách trộn của nước Mỹ”.  
 

Cung Thị Lan  
Ngày 30 tháng 4 năm 2015 

 
 



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

 

114 

 

 

 

 
 

  



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

 

115 

 
 

 



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

 

116 

 
 

 



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

 

117 

 
 

 



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

 

118 

 
 

 



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

 

119 

 
 

 



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

 

120 

 
 

 

 

 



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

 

121 

       Lưu Nguyễn Đạt 
 

Nói về thơ gần như sống trong thơ một 
lần nữa.  Đó cũng là cảm nhận dây 
chuyền, khi tình cờ gần gũi với dòng 
thơ.  Thơ, vốn nội tâm, là niềm vui, nỗi 
buồn từ cuộc sống.  Thơ vào đời và đời 
cũng nhập thơ.  Như dòng nước với nụ 
cười; như hơi thở của sóng vơi. 
 
Trong thơ, biển cả đã đổi màu, huyền 
biến vu vơ, trong tầm mắt và chiều sâu 
của hồn người thi sĩ.  Tình yêu cũng 
vậy, qua lời lẽ ẩn vùi nhiệt độ, đã hoá 
chất thơ thành thứ ánh sáng tuyệt mỹ, 
sau và trước cả mọi bình minh, như tia 
nắng cuối cùng giữa lòng đêm và ngọn 
lửa rừng vừa chợt tắt, khi vạn vật còn 
hoang mê, chìm đắm, và chữ nghĩa còn 
lang bạt, lạnh nguồn. 
 
Thơ đôi khi cũng yêu sách, đòi hỏi.  Đòi 
hỏi mình và yêu sách cả cuộc đời. Đòi 
dòng sông nhập thành biển cả.  Hỏi sao 
nguồn cảm hứng ngược dòng khơi.  
Yêu hạt sương tích tụ thành mây.  Và 
sách cả niềm tin từ giọt nước mắt loài 
người.  Từ nỗi đau triền miên quanh thế 
giới.  Từ giọng hát vào đời, bỗng chia 
đôi.  Còn yêu sách, đòi hỏi gắt gao hơn 
thế nữa, chẳng qua vì đáy lương tâm 
còn nguyên vẹn, hay đam mê chưa tắt 
hẳn mà thôi. 
 
Thơ huyền biến, lúc hiền hoà, lúc độc 
ác.  Như vị cay, vị ngọt cuối làn môi.  Có 
lúc say đắm vô hạn.  Có lúc hạn hẹp, 
chua xót, cạn vơi.  Hư hư, thực thực.  
Ngập tràn trong dấu tích, xa cách trong 

buộc ghép ngàn nơi.  Nhà thơ phải lòng 
chữ nghĩa.  Phải lòng cuộc đời trọn vẹn, 
dang dở – ngay trong bạt xiêu, tuyệt vời. 
 
Thơ là cơ thể và sức sống.  Là đứa trẻ 
nghịch đùa với dòng sông như môi yêu 
với tình tứ.  Là giọt máu buốt đau và 
mảnh da quằn quại.  Thơ đấu tranh, đòi 
quyền sống trong nhu yếu vô thường, 
và bất lực trong đổi chác căn cơ.  Bất 
lực, dù vĩnh cửu từ vắng vợi đời người. 
 
Thơ vô hình, vô dạng.  Thơ ở ngoài 
sách vở, ngoài hiện thực, vu vơ, miệt 
mài, lạc lõng.  Thơ thất lạc ngay trong 
lòng thơ.  Thất lạc ngay trong tâm hồn 
người thi sĩ – ngoài tầm giao cảm với 
đối nhân.  Thơ đã trở thành đứa con tư 
sinh vô thừa nhận.  Xiêu vẹo, nghiêng 
ngửa ngay tại dòng chữ nghiệt ngã, keo 
kiệt.  Bị chèn ép trong nhịp bước trần 
gian, thơ cô đơn trong cảnh vọng trần 
tục, trong toang vỡ trần truồng.  Vì thế, 
thơ không ai dám nhận, dám tin, dám 
hỏi.  Và cũng ít ai đủ khả năng nuôi 
dưỡng, gả gấm, hoặc đủ bản lĩnh gạ 
gẫm nàng thơ. 
 
Nhưng cũng có lúc thơ là tặng dữ cuối 
cùng trong cuộc đời, là niềm vui còn sót 
lại đêm qua.  Những lúc tận cùng vời 
vợi đó, làm thơ tức là nhặt chữ nối 
nguồn, là đãi cát tìm vàng, là đào khởi 
lòng than âm u, tì tích, để tìm hạt kim 
cương tinh khiết, xuất chúng.  Thơ sẽ 
gạt bỏ bạc bẽo để sưởi ấm lòng đau.  
Sẽ quét sạch đường đời và khởi sắc 
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vạn nơi: thơ chiết xuất thơm tho từ ô uế, 
tiếp nhựa sống vào thân cây, và đặt 
niềm tin trong lòng người. 
 
Vì thế, thơ là con đường văn chương 
hoá dạng: nửa nọ, nửa kia; nửa sáng 
nửa tối; nửa vui, nửa buồn; nửa người, 
nửa vật.  Một thế giới bâng quơ, lơ 
lửng, ngược xuôi, xuôi ngược.  Liên tục 
trong trí nhớ, lại có lúc cách quãng trong 
u uẩn, trước sau muôn mặt, thiên hình, 
vạn trạng.  Có cũng như không, không 
rồi lại có.  Tất cả là khát vọng, hay thất 
vọng, trong bao dung, toàn bích.  Là 
hào hứng trong phân mảnh, tuyệt vời. 
 
Thơ trong sạch hay bụi bậm là do lòng 
người tìm kiếm chất thơ. Thơ không mùi 
không vị, không tình không nghĩa, mà 
chỉ mượn mùi thơm ngọt từ cỏ cây, vị 
say từ hơi thở nồng nàn, và tình nghĩa 
từ ánh mắt cô liêu, đắm đuối.  Người thi 
sĩ nhìn và nhớ vạn vật chung quanh 
câm nín, hoang sơ.  Thơ nguyên vẹn, 
mong manh trong dấu vết xa gần.  Thơ 
bừng khởi trong tiềm thức sơ sinh, bao 
bọc.  Ta đã khoác lên vai, lên tóc và vết 
tích nó những bụi bậm, tanh hôi của 
thân phận làm người.  Thơ lạc lõng vì 
hồn người lạc lõng.  Thơ chảy máu vì tế 
bào người u uẩn, cắt, vùi.  Thơ tì ố, tàn 
tạ như chiếc áo kẻ tù đày.  Thơ cũng 
trong sáng như ánh mắt thơ ngây, trong 
bình minh vĩnh cửu của vạn vật luân 
lưu, muôn thuở tái thế. 
 
Thơ nổi chìm, sâu sắc.  Thuyên chuyển 
từ tế bào này sang tế bào nọ.  Như giọt 
tình, giọt nước mắt ngấm lòng người, 
ngấm lòng vạn vật.  Thơ cũng là những 
câu hỏi không để trực tiếp trả lời, hay 

trả lời để hỏi lại.  Trong vô hạn, mong 
manh, như những công án thiền định: 
 

nếu mọi dòng sông đều ngọt ngào 
biển cả lấy muối mặn từ đâu? 

 
if all rivers are sweet 
where does the sea get its salt? [1] 

 
Ý thơ và bóng chữ đã đôi lúc chung 
tình, giao hợp để cùng nhau thoả ước, 
khép mở, mật thiết lẫn nhau.  Thơ cố 
gắng trả lời sành sỏi.  Nhưng nhiều lúc 
thơ lại vụng về, giả định, vu vơ, vì tạm 
bợ, không chủ đích.  Tới nơi mà không 
biết.  Lạc lõng mà không hay.  Ngay lúc 
tuyệt độ trong cơ bản tâm tình. Ngay lúc 
phá thể trầm trọng để xây dựng lại một 
trật tự mới, khác với trật tự hiện hữu. 
Ngay trong cách sống vô vi, vô thường: 
 

sáng trăng vời vợi xa bao ngả 
xa cách lòng tình xa nguyệt nga? 

 
how far is the light of the moon 
from the moon? [2] 

 
Nhà thơ không chịu trả lời gọn gàng, 
minh bạch, chỉ tủm tỉm cười, rồi trì hoãn 
vu vơ, hay giải đáp trong hững hờ, cởi, 
mở.  Thành thử câu hỏi vẫn mãi mãi 
nguyên vẹn trong lòng người còn tìm, 
còn kiếm.  Nguyên vẹn từ đầu, bất tận 
về sau. 
 
Thơ có lúc vắng dấu chân người, mà chỉ 
còn là vết tích của đá, của hoa, cỏ lạ, 
nguồn, khơi. Trong những lúc khô khan 
tuyệt tích, cạn hơi, cạn hứng, người thi 
sĩ đã tìm đường về một địa hạt xa xăm 
siêu thực, như tìm đường lên nơi thần 
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linh hay đất cấm, nơi dư âm, hoài cảm 
hay huyền thoại, hư vô.  Thi sĩ đã thu 
ngắn lại, buộc nối lại con đường cũ đưa 
dẫn về nhà trời, xuyên qua hình dáng 
mong manh, mở đón của tạo hoá, của 
cỏ cây, của tảng đá dẫn lộ.  Đó không 
phải là những cảnh vật vô tri vô giác, 
những khối tảng ù lì, cục mịch, mà là 
những hồn đất, hồn cây, nhữnh tảng đá 
từ không gian lạc vào lòng đất, nhưng 
vẫn biết bay bổng, vẫn nhớ bay bổng, 
thu hút; biết gọi nắng từ mưa; biết nghe 
tiếng thì thầm của những tâm hồn kiệt 
quệ, khát khao.  Đó cũng là những hạt 
đá quý, những lệ đá xanh, những tâm 
linh ẩn náu cạnh thân thể người yêu: 
 

khi em vuốt ve ngọc biếc 
ngọc biếc vuốt ve em 

 
when you touch topaz 
topaz touches you [3] 

 
Như vậy thơ có thế giới riêng biệt của 
nó, trong công cuộc tìm lại lòng người, 
tìm lại lòng nguyên thủy của đất trời, 
thiên nhiên, của tiếng nói đầu tiên từ trí 

nhớ nhân loại, từ huyền thoại của ý 
nghĩa ẩn vùi trong lãng quên tập thể.  
Thơ dẫn đường vào toàn bích, hé mở 
thành tôn giáo bỏ ngỏ, hoang vu.  Thơ 
tìm nguồn để tạo lại cội nguồn, tạo lại 
tông tích siêu thoát. Thơ hy vọng cả 
trong nỗi tuyệt vọng. 
 
Thơ là cuộc hành trình qua thân phận 
làm người. 
 
Lưu Nguyễn Đạt 
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