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Hồn Xuân phơi phới dáng Xuân tươi 
Dạo khắp không gian giữa đất trời 

Phảng phất mùi thơm cây lá cỏ 
Hương lan thoang thoảng đóa hoa cười 
Nhẹ nhàng ngọc phách Xuân trò chuyện 

Êm ái tâm giao Khách tỏ lời 
Ước hẹn đầu niên Xuân lại đến 

Chúc mừng Năm Mới trọn an vui. 
 

Đình Duy Phương 
 

 

 

 
 

Ngắm lộc đầu năm trước cửa nhà 
Cây già cằn cỗi đã tươi ra 

Từng chùm lá mướt xanh mơn mởn 
Noãn búp khai bông thắm sắc hoa 
Đất lặng bình yên đôi bướm lượn 
Trời êm nắng ấm tiếng chim ca 

Tân niên tưởng vọng hoài non nước 
Thưởng thức Xuân về ở tại gia. 

 
Đình Duy Phương 
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DTDB 
 
Không gian nửa đêm về sáng tối đen 
như nhuộm mực, nơi chúng tôi ở là 
một thung lũng, kể từ mùa thu thì 
bên ngoài dầy đặc sương mù. Trên 
nền trời cao thăm thẵm chi chít 
những giề sao nhỏ bé nhấp nhánh 
nhấp nhánh. Xa xa mặt trăng có hai 
đầu nhọn, ở giữa phình ra giống lưỡi 
liềm của nhà nông dành để gặt lúa, 
cắt cỏ... hoặc như lưỡi hái của tử 
thần đi bắt người sắp chết đưa qua 
bên kia thế giới để thưởng công, 
luận tội. Chuyện đó có thật hay 
không ai mà biết chính xác được, chỉ 
nghe qua miệng truyền miệng, hoặc 
trong những phim ma mà người viết 
truyện đã tô son trét phấn tưởng 
tượng ra cho thêm hoa lá cành mà 
thôi...  
Ngọn gió đêm thổi qua làm run rẩy 
những cành cây khẳng khiu sau nhà 
trước ngỏ... Còn đôi tuần nữa nước 
Mỹ vào mùa đông, các vùng ở miền 
Bắc hoặc miền Trung Tây Hoa Kỳ 
như Chicago, Minnesota, Michigan... 

thì đã lạnh teo phèo teo phổi và có 
nhiều chỗ tuyết đã rơi lả chả đầy 
đường ngập lối nữa. Nhưng ở miền 
Nam nước Mỹ nơi chúng tôi cư ngụ 
như tiểu bang California đêm nay 
không mấy lạnh, chỉ cần mặc thêm 
bên ngoài chiếc áo len cũng đủ ấm 
áp thoải mái.  
Chuyến bay chúng tôi đi, sẽ bắt đầu 
khởi hành vào năm giờ mười lăm 
(5:15 AM), vì thế phải rời nhà hai giờ 
(2 AM), vì từ nhà đến phi trường 
phải mất cả giờ lái xe. Lại là chuyến 
bay ra ngoại quốc, mặc dù Canada 
sát bên, giáp ranh Hoa Kỳ, nhưng 
cũng là nước ngoài (International) 
nên hành khách phải có mặt trước 
thời gian phi cơ cất cánh khoảng hai 
giờ! 
Chiếc xe nhà nhỏ do thằng con đưa 
ra phi trường bon bon trên đường 
tráng nhựa. Bầu trời vẫn phủ một 
màu đen dầy, và bao quanh bàng 
bạc sương mù vân vê ảo ảo, mờ 
mờ... khắp đó đây trong tầm mắt tôi. 
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Rời nhà sớm như vậy, mà khi đến 
phi trường thì hành khách đã xếp 
thành hàng cả trăm người rồi... Sau 
thủ tục giấy tờ chúng tôi cũng đến 
nơi ngồi chờ đợi đến giờ vào phi cơ 
để khởi hành. 
 
Trên chiếc phi cơ “United Airlines”, 
có hơn ba trăm hành khách từ các 
nơi đến phi trường Sacramento, 
khách địa phương, hay khách xa 
chuyển tiếp chuyến đi của mình... 
Phi cơ sẽ ghé qua trạm đầu tiên là 
bến đổ Denver thuộc tiểu bang 
Minnesota, rồi sau đó mới đi những 
nơi khác mà hành khách đã đặt mua 
giấy từ cả tháng trước.  
Mọi người đã ngồi yên vào chỗ của 
mình, khi cửa lớn đóng lại và phi cơ 
từ từ rời phi trường với tiếng động 
cơ nổ ròn tan để lấy trớn bay vút lên 
cao, lên cao... rất cao... Nhìn qua 
cửa sổ, phi cơ lừ đừ tiến nhanh giữa 
vùng mây trắng, tôi hồi tưởng đến 
cảnh trong phim “Tam Tạng Thỉnh 
Kinh” của chệt, mà Tôn Ngộ Không 
đang lướt gió, tung mây trắng xóa 
chập chùng, bao la bát ngát không 
có lằn ranh hay bờ bến...  
Rồi tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ 
nhàng, êm ả theo tiếng nhạc, lời ca: 
“... Anh biết chiều nay em anh buồn 
lắm/ Ðã hẹn nhưng chẳng thấy bóng 
anh sang/ Khi nắng cổng trường soi 
bước em/ Khi chiều kéo lại bao 
nhiêu nhớ thương/ Ðây áo bay màu 

xanh xanh như tình ái/ thắt lại khăn 
ấm chính em đan/ khi gió quay 
cuồng sau cánh bay/ con tàu thét 
gầm cho tim ngất ngây/ phi đạo chạy 
dài anh cất cánh bay lên/ Ngả 
nghiêng cánh chim/ con tàu sẽ rời, 
rời xa thành phố rồi/ mây giăng thật 
thấp/ mây đan lụa trắng/ mây pha 
màu nắng/ Vượt cao vút cao/ mây 
trời kết thành một vùng tuyết trắng 
ngần/ tuyết ơi xin nhuộm trắng trong 
tâm hồn em gái nhỏ tôi thương...” Đó 
là bài Tuyết Trắng của ca nhạc sĩ 
Nhật Trường từ CD có nút gắn hai 
bên lỗ tai... Với giọng ca của Sĩ Phú 
ôi ngọt ngào, trầm bổng, du dương, 
là lướt, êm ái... nhè nhẹ thấm đậm 
lòng người... Cũng như con tàu đang 
gào thét lướt gió ngàn vượt không 
gian... thâu ngắn dần tuyến đường 
bay... 
Tâm hồn còn lâng lâng trong lời ca 
điệu nhạc trử tình... bỗng câu hỏi tự 
nhiên đến: “Ồ tại sao mình lại qua 
Canada, vùng lạnh lẻo mùa thu lá 
vàng ối con đường và xa tí tè bay cả 
ngày mới đến, nhỉ?” 
Số là vào mùa hè đẹp nắng năm 
2016, bất ngờ và không khỏi ngạc 
nhiên, tôi nhận được điện thư của 
TS Nguyễn Bá Long của “Phong 
Trào Hiến Chương 2000” gởi đến. 
Một vị mà tôi thường thấy qua bài 
viết đi trên Diễn Đàn, chớ chưa bao 
giờ diện kiến... Ông cho biết những 
bài, văn cũng như thơ trên Internet 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

93 

của DTDB mà ông có dịp đọc qua, 
và đề nghị để ông đưa vào cuộc thi 
văn, thơ của “Hiến Chương 2000 
năm 2016”.  
Tôi hơi giựt mình lẫn lo ngại, mà tôi 
đã thú thật với ông, và quý vị hôm 
nay rằng: “Bởi cái số tôi thật là ì ạch, 
èo uột... trong vấn đề thi cử! Nói ra 
xin quý vị đừng cười! Vì từ khi thi 
tuyển vào trường Trung Học Công 
Lập, tôi thi lần thứ hai mới được vào, 
lần thi đầu rớt, phải nhồi học lại Tiếp 
Liên 1 năm! Thi bằng Trung học và 
các bằng phổ thông... sau nầy lúc 
nào lần đầu tôi cũng trợt vỏ chuối 
làm “Bùi Kiệm” phải thi lần hai mới 
đậu! Đến khi học nghề, thi lấy bằng 
tốt nghiệp, vào đến phòng thi tôi bị 
xỉu, được đưa đến bịnh viện... Thế là 
thi lại lần sau là kỳ thứ hai, chung 
với những người thi rớt đợt đầu...” 
Cho nên tôi rất kỵ chữ “thi” và ghét ai 
bảo “thi” gì đó... lắm!”   
Tôi bèn đem chuyện thi văn thơ nầy 
bàn với phu quân và các con... Cả 
nhà vui vẻ nung đúc tinh thần và 
khuyến khích là: “...Tại sao không? 
Nên lắm chớ...” 
Cuộc thi văn thơ của Hiến Chương 
2000 của năm 2016 tôi đoạt giải 
“Đặc Biệt”. Hiện kim được lảnh, tôi 
tặng lại cho phong trào, chỉ nhận 
“Một đồng Canada” tượng trưng.  
Mùa hè năm 2017, TS Nguyễn Bá 
Long nhắc tôi gởi bài dự thi. Thừa 

thắng xông lên, năm nay tôi gởi hai 
(2) bài thơ và hai bài văn...  
Cho đến cách nay chừng sáu tuần (1 
tháng rưởi). TS Nguyên Bá Long 
điện thư cho biết sau tổng kết chấm 
thi của ban giám khảo, DTDB được 
trúng giải! Tôi có hỏi là tôi được giải 
nào, nhưng ông không cho biết... và 
mời đến dự đại hội trong ngày phát 
giải... 
Thật lòng mà nói, tôi ngại lắm... Ngại 
không phải vì thi được giải cao hay 
thấp mà ngại đường xa, và cước phí 
đi về, ăn ở cũng bộn... so với số tiền 
hưu trí hàng tháng hết sức khiêm 
nhường của mình!  
Nhưng rồi việc gì đến cũng đến, tôi 
tới Toronto lần nầy cũng nhờ sự 
khuyến khích của TS Nguyễn Bá 
Long, nhà báo nhà thơ Đặng Quang 
Chính đến từ Na-Uy, nhà thơ Hoàng 
Hà đến từ Seattle... cùng các anh chị 
văn nghệ sĩ ở địa phương.  
Các anh chị đã tiếp đón rất nồng 
hậu, đầy tình người xa xứ... ở nhà 
hai bạn Duy & Hân, còn có anh chị 
Đặng Hoàng Sơn (Web Tiếng Quê) 
anh chị nhạc sĩ Lý Kiến Trung, anh 
chị Kiều Phong, Anh Hoàng, chị 
Bình... và nhiều vị khác... Riêng 
“Kiều Phong Đại Hiệp” thật tốt bụng, 
đã giúp đưa đi đó đây... trong suốt 
thời gian ở Toronto. Lợi điểm của 
chúng tôi là những ngày đến đây, ở 
khách sạn có 5 tầng, từ lầu 1 đến lầu 
5, nằm bên trên cái chợ lớn chứa cả 
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mấy trăm gian hàng lớn có, nhỏ có... 
của người Á Đông như là Tàu, Miên, 
Ấn, Nhật..., nhất là người Việt lưu 
vong!  
Sáng thứ bảy, ngày 25 tháng 11, 
chợ mở cửa 9 AM. Mẹ con tôi ăn 
diện sạch sẽ ấm áp xuống lầu ăn 
sáng ở khách sạn (có ăn sáng) rồi đi 
chợ luôn. Rất nhiều gian hàng nhỏ 
trong một cái chợ lớn, có tiệm vàng, 
tiệm uốn tóc, tiệm bán áo quần vải 
vóc, tiệm thợ bạc, làm móng tay..., 
nhiều nhứt là những gian hàng bán 
đồ lưu niệm...  
Kiều Phong Đại Hiệp cũng có một 
gian hàng bán nhiều thứ như là: 
DVD phim, DVD nhạc, quà lưu 
niệm... ở trong chợ lớn nầy. Anh hứa 
với chúng tôi là đúng 10 AM có mặt 
tại tiệm... nhưng gặp giờ dây thung! 
Cho mãi đến 12 PM gian hàng của 
đại hiệp mới lả lướt từ từ... mở cửa! 
Ở Toronto, cái lạ nhứt là các tiệm ở 
đây nhận tiền Mỹ, nhưng không tính 
theo giá của thị trường. Nghĩa là vào 
chỗ đổi tiền bạn đối 100$ Mỹ kim, sẽ 
được 126$ Gia kim. Còn nếu trả tiền 
mua đồ trong tiệm thì bạn đưa đồng 
Mỹ Kim nào thì họ lấy trọn, chớ 
không có thêm 26 Gia kim khi đổi 
100 đô-la. Cho nên tội gì không đổi 
Mỹ kim ra Gia kim xài cho mát tay 
nhỉ! Vả lại chỗ đổi tiền cũng ở trong 
chợ đó thôi...  
Theo nhận xét cá nhân, tôi thấy coi 
bộ lãnh tiền Mỹ qua Canada dùng 

thiệt là có lời. Canada sát nách Mỹ, 
nên cái gì cũng gần như ná ná 
giống, như thời tiết cũng: xuân, hạ, 
thu, đông, bốn mùa rõ rệt, giá sinh 
hoạt cũng rẻ hơn Mỹ về nhiều mặt... 
Chánh quyền Canada luôn chiếu cố 
đến đời sống người dân chẳng thua 
gì Mỹ... mà còn hơn cả Mỹ, nhứt là 
vấn đề y tế sức khỏe cho dân được 
hoàn toàn miễn phí từ A đên Z. 
Nhưng có một điều nhỏ nhặt... là 
những phòng vệ sinh ở Canada, cả 
ở phi trường Quốc tế cũng vậy, 
không biết bên phòng vệ sinh nam 
thế nào? Chớ phòng vệ sinh cho 
phái nữ không có giấy phủ (cover 
paper) lên bàn cầu, để ngồi lên cho 
sạch khi đi cầu! 
Mấy hôm rày Toronto có bầu trời u 
ám giăng mây tím và hạ thấp, có gió 
hắt hiu, và thoi thóp nắng của mùa 
thu hiền hòa, êm ả... đón khách 
phương xa đến vùng đất lạnh, 
nhưng tình cảm thật nồng nàn, ấm 
áp... Mặc dù tôi đã đến Canada lần 
nầy là thứ năm: ba lần đi Đại hội cựu 
học sinh của trrường Trung học 
“Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm” 
Cần Thơ của ngày xưa, hai lần theo 
đoàn du lịch. Nhưng với những tấm 
chân tình hiếu khách, ưu ái... đến 
Toronto lần nầy, khiến cho viễn 
khách khó phai nhạt trong lòng, và 
sẽ nhớ mãi không quên... Chân 
thành cảm ơn tất cả. 
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Vào chánh buổi Đại Hội phát giải và 
kỷ niệm 17 năm Hiến Chương 2000 
khai mạc 7 PM Canada tại nhà hàng: 
“Dim Sum King Seafood Restaurant” 
với sự có mặt đông đảo khách mời 
còn có chút lòng ở Toronto, và vùng 
phụ cận. Ban tổ chức chu đáo tươm 
tất lo đầy đủ những bộ phận khác 
như tiếp tân, MC, diễn giả, các đài 
truyền thanh, truyền hình và ban văn 
nghệ, anh Phan Ni Tấn và ban nhạc 
có lực lượng ca sĩ tài hoa hùng 
hậu...  
Chào cờ, hát Quốc ca Canada, Quốc 
ca VNCH và thủ tục phải có cho buổi 

lễ, thì TS Nguyễn Bá Long đọc diễn 
văn khai mạc... Cho đến chương 
trình phát giải mới biết mình đoạt giải 
nào... thật sự tôi vui mừng lắm! Tiền 
thưởng trúng giải nhận được lần 
nầy, tôi sẽ làm cước phí để gởi sách 
của mình tặng cho thư viện Nhân 
Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ. 
Chân thành cảm ơn ban Giám khảo, 
ban tổ chức..., sau khi nhận giải, đã 
cho thời gian tôi được tâm sự cùng 
quý anh chị Văn Nghệ Sĩ, và quý vị 
có mặt trong Đại lễ hôm nay.  
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TÂM SỰ CỦA 
CỦA NỮ SĨ DƯ THỊ DIỄM BUỒN 

 
TRONG ĐÊM ĐẠI LỄ 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIẢI VĂN CHƯƠNG NĂM ĐINH DẬU 2017 
& 

KỶ NIỆM 17 NĂM HIẾN CHƯƠNG 2000 
 

TỐI THỨ BẢY 25/11/2017 TẠI TORONTO (CANADA) 
 
Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, 
quý vị Trưởng Thượng, quý Lãnh 
Đạo Cộng Đồng, các Đoàn Thể, các 
Tổ Chức tại Toronto,  
Diễn Giả đến từ Na Uy và WA, Đại 
Diện Truyền Thông, Báo Chí  
Quý bạn Văn nghệ sĩ, cùng toàn thể 
đồng hương Toronto 
và Các Vùng Phụ 
Cận. 
 
Kính chúc tất cả quý 
vị có mặt trong Đại Lễ 
Công Bố Kết Quả Giải 
Văn Chương, Năm 
Đinh Dậu 2017 & Kỷ 
Niệm 17 Năm Hiến 
Chương 2000 được 
vui vẻ. 
Tôi là Dư Thị Diễm 
Buồn, hôm nay có 
mặt ở dây với tinh 
thần hết sức phấn 

khởi, hạnh phúc là được tham dự 
vào một nỗ lực của Phong Trào Hiến 
Chương 2000, nhằm tiến đến các 
thay đổi ở VN.  
Tại sao tôi lại tham dự kỳ Đại lễ này? 
Đó là vì ý thức của người dân mà tôi 
hiểu rằng “Đất nước lâm nguy, Thất 

phu hữu trách” Theo 
tôi, người yêu nước 
chống Cộng không 
phân biệt giai cấp, và 
ở bất cứ hình thức 
nào. Cho nên cá nhân 
tôi phải có trách nhiệm 
góp ngòi bút của mình 
cùng quý vị Văn Nghệ 
Sĩ đàn anh chị, bậc 
thầy, bậc tiền bối... 
đang ngồi bên dưới, 
và ở khắp nơi... đã 
cho tôi học hỏi thêm 
rất nhiều... Để tôi 
vững lòng góp bàn tay 
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cùng người đi trước, chung một lòng 
giải thoát quê hương khỏi họa Cộng 
Sản, cũng như đưa Việt Nam thoát 
khỏi bàn tay lông lá của Tàu Cộng.  
Trong ý hướng đó thì Phong Trào 
Hiến Chương 2000 đã có bề dày và 
thành tích từ 17 năm qua, kể từ năm 
2000 cho đến nay là 2017. Nhiều 
nhân vật đã thành danh ở giới văn 
học nghệ thuật và biên khảo trong 
nước cũng như ở hải ngoại từ lâu 
biết những việc mà Phong Trào Hiến 
Chương 2000 đã làm. Cũng như 
những nhân sự hết sức có lòng 
trong Phong Trào, điển hình là: Nhạc 
Sĩ GS Lê Mộng Nguyên, thi sĩ Cung 
Trầm Tưởng, GS Vũ Quốc Thúc, cố 
GS Nguyễn Cao Hách, và vị Chủ 
Tịch dũng cảm chống Cộng đương 
nhiệm là TS Nguyễn Bá Long.  
Chính là nhờ những người có lòng 
đã góp công, góp sức... mà Phong 
Trào Hiến Chương Năm 2000 đã đạt 
được kết quả như hôm nay... Những 
kết quả tốt đẹp đó khiến cho Cộng 
Sản phải tìm đủ mọi cách đánh phá, 
chụp mũ và tiêu diệt...  
Kính thưa quý vị, nhắc đến Cộng 
Sản với sự tàn độc của chúng, tôi 
cũng run lắm chớ! Và tôi cũng đã 
chuẩn bị tinh thần trong những ngày 
sắp tới sẽ bị “vạch lá tìm sâu” chụp 
mũ và bị đánh bề hội đồng...! Nhưng 
gia đình tôi là gia đình cựu công 
chức và quân nhân trong QLVNCH. 

Phu Quân của tôi là cựu giáo sư, là 
cựu quân nhân thuộc Sư Đoàn 21-
BB. Tôi rất hãnh diện về truyền 
thống QLVNCH của gia đình, và tôi 
luôn luôn phát huy cùng vinh danh 
truyền thống đó, trong sáng tác cho 
những tác phẩm của mình.  
Theo làn sóng ngườị tị nạn Cộng 
sản, gia đình tôi vượt biển ra hải 
ngoại và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 
1980 ở Chicago. Đến năm 2004 
chúng tôi dời về Sacramento, thuộc 
Thủ phủ của tiểu bang California cho 
đến nay. Những năm xa xứ gần gũi 
với đồng hương, trong cộng đồng 
người Việt, tôi nhận thấy rằng đại đa 
số người Việt Nam còn có tấm lòng 
yêu nước thương dân mình ở mọi 
hoàn cảnh, mọi hình thức, mọi khía 
cạnh có thể... Họ đã và đang chống 
Cộng không biết mệt mõi môt cách 
thực tiễn, và mãnh liệt từ mấy chục 
năm nay...  
Là một người cầm bút, tôi nguyện 
phát huy truyền thống đó trong thơ 
văn của mình. Tâm tư tôi gói ghém 
bàng bạc hình ảnh miền Nam trong 
thời biển lặng sông trong, và chiến sĩ 
VNCH trên Bốn Vùng Chiến Thuật 
vào thời chiến khốc liệt... Các anh đã 
anh dũng đem thân mình bảo vệ an 
nguy cho gia đình và giữ gìn lãnh thổ 
Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi cũng 
dạy bảo con cái mình noi gương cha 
ông vì Quốc Gia, vì dân tộc...  
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Kính thưa quý vị, tôi trúng giải trong lần dự thi Văn, Thơ của Hiến Chương 
2000 năm 2017 là bài: 
  

 

 
 
Nếu ai có hỏi, nghĩ gì về quê hương? 
Tôi xin trả lời: 
Việt Nam đẹp tuyệt vời! 
Uống nước Cửu Long ngọt tình quê mẹ 
Uống nước sông Hương, sông Đuống… 
Mát đậm tình quê cha... 
Có những dòng sông… 
Ôi những dòng sông tha thiết hiền hòa 
Từ nguồn chảy ra biển cả 
Qua xóm thôn sằn dã 
Qua thị thành phố xá đông người 
Có núi đồi hùng vĩ cao ngạo dưới trời 
Nắng hạ rám hồng trái thêm ngọt 
Mưa thu rỉ rả, lá vàng bâng khuâng 
Đông phong sương mờ khắp lối 
Én liệng lưng trời tô thắm tình xuân... 
 
Nếu ai có hỏi quê Nam ra sao? 
Tôi xin trả lời: 
Quê Nam thời Cộng Hòa 
Thị thành, thôn quê dân no ấm an bình 
Tiếng hò dô-ta dập vồn vang trong gió 
Thuyền chài lưới về, tôm cá chở đầy ghe… 
Sau vụ mùa, thôn dân đình đám hội hè 
Lời hát, câu hò reo vui nắng sớm 
Của nông phu, của mục đồng… 
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Có tiếng tù-và văng vẳng trên sông 
Giục hành khách nhanh chân kẻo muộn 
Có ngôi trường trong xóm 
Rộn tiếng A, Ê… trẻ học bài 
Thành đô, phố xá đông người… 
Sĩ, nông, công, thương, nghệ… 
Lộ đá dập dìu xe cộ lại qua 
Rước đưa hành khách... 
Đón chiến binh về phép thăm nhà 
Mua xấp lụa hồng làm quà em gái nhỏ 
Đã mấy độ xuân rồi vẫn chờ đợi người xa... 
 
Nếu ai hỏi, nơi đó có gì lưu luyến? 
Tôi xin trả lời: 
Nơi đó có, có thật nhiều thương mến... 
Có thôn nữ ngồi giặt áo trên sông 
Có mẹ ru con héo hắt nhớ thương chồng 
Có những người trai dãi dầu nơi chiến tuyến. 
Có Hòn Ngọc Viễn Đông trang đài cổ kính 
Có những con đường lộng gió lá me bay 
Có những chiều mưa bóng ngã đường dài 
Có những chiều hò hẹn của ngày xưa! 
Ôi! Những ngày xưa thân ái… 
 
Nếu ai có hỏi, dân tộc đó ra sao? 
Tôi xin trả lời: 
Quê hương tôi gấm vóc 
Dân tộc tôi anh hùng! 
Đã trải qua bao hưng phế, thăng trầm 
Việt Nam vững như tường đồng vách sắt 
Bởi được đắp bồi bằng xương máu của cha ông 
Nhưng than ôi! 
Sau Tháng Tư Đen  
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Việt Nam ngập bóng quân thù 
Việt Nam trở thành một nước của ngục tù 
Kể từ khi bị đầu hàng bức tử! 
Bởi lũ người man rợ hơn dã thú… 
Giặc rước Cộng vào cày nát quê hương... 
Gây ra hàng hàng lớp lớp ác nhơn... 
 
Nếu ai có hỏi bây giờ ra sao? 
Tôi xin trả lời: 
Khí thế lòng dân Việt trong ngoài nước... 
Đồng một lòng nhứt quyết sẽ không tha 
Hờn oán, đớn đau... chất ngất trời già! 
Khóc Vũng Áng... Formosa biển chết 
Bao nhiêu đời đã tiếp nối, nối tiếp... 
Theo gương cha ông: Lớp trẻ đã lên đường... 
Hậu duệ quyết lòng giải phóng quê hương 
Rồi sẽ có một ngày không xa...  
Việt Nam sẽ không còn bóng giặc 
Xin mời cô, mời bác, mời chị, mời anh… 
Ghé thăm quê hương tôi ngày mở hội 
Từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau 
Trong nắng đào “Cờ vàng ba sọc đỏ” 
Lồng lộng phấp phới rợp trời xanh… 
 

 
Kính thưa quý vị, nếu “Văn chương 
là phản ảnh của tâm hồn...” Thì bài 
thơ trên là tiếng lòng của Dư Thị 
Diễm Buồn. Bởi tôi nhận thấy bài thơ 
“Nếu Ai Có Hỏi” phù hợp với tinh 
thần của Phong Trào Hiến Chương 
2000, nên đã tham gia vào cuộc thi 
của Phong Trào... mới có mặt ngày 

hôm nay để ra mắt quý vị ở vùng 
“đất lạnh tình nồng” này. 
Tôi rất cảm kích trước sự tiếp đón 
nhiệt tình và nồng hậu của ban tổ 
chức Đại Lễ Hiến Chương 2000, và 
anh chị văn nghệ sĩ địa phương đối 
với tôi, và các phái đoàn ở nơi khác 
đến tham dự.  
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Tôi xin hứa, dù ở hoàn cảnh nào, với 
bất cứ cá nhân hay Đoàn thể chống 
Cộng... thì tôi sẽ cộng tác, sẽ ủng hộ 
với khả năng hạn hẹp của mình. Và 
tôi quyết đi theo con đường đã chọn: 
Là tranh đấu cho đến cùng bằng 
ngòi bút, không bao giờ ngã nghiêng 
hoặc đánh mất lập trường.... Sau 
cùng tôi xin chân thành cảm ơn 
Phong Trào Hiến Chương 2000 và 
TS Nguyễn Bá Long... đã cho tôi cơ 
hội được tiếp chuyện và chia sẻ với 
quý vị có mặt trong buổi lễ trọng đại 
nầy... Phong trào Hiến Chương 
2000, sẽ không cô đơn đâu... vì việc 

làm của các anh người Việt lưu vong 
đều biết. Nên 17 năm qua đã, 
đang... cùng tương lai sẽ luôn có 
người ủng hộ và nối tiếp theo đường 
các anh đi...  
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn 
và kính chúc tất cả quý vị mùa Giáng 
Sinh sắp về vui vẻ, vạn sự như ý, 
hạnh phúc... trong miền đất hứa hiền 
hòa, hiếu khách Toronto.  
Xin trân trọng kính chào với lòng 
chân thành biết ơn của Dư Thị Diễm 
Buồn.   
 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
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(Câu chuyện 30 Tháng Tư) 

 
Trần Văn Thế 

 
Tôi gặp lại Hải Quân Trung Tá 
Dương Hồng Võ, Hạm Trưởng 
Dương Vận Hạm HQ800 trong buổi 
họp mặt Chu Văn An tháng 2 năm 
2018, cùng nhắc lại chuyện di tản 
trên HQ800, chiếc tàu đã cưu mang 
hơn 120 người vừa dân sự vừa 
quân nhân không thuộc lực lượng 
Hải Quân, trong đó có gia đình tôi 
trong đêm 29 tháng 4 năm 1975, từ 
kho xăng Shell Nhà Bè. 
Tôi viết lại đôi giòng ký ức về những 
buồn tủi, xót thương của vận nước 
trên HQ800 và đặc biệt thay mặt 
những đồng bào có mặt trên HQ800, 
cám ơn Hạm Trưởng Dương Hồng 
Võ và toàn thể sĩ quan, hạ sĩ quan, 
binh sĩ Hải Quân trên HQ800, đã lo 
lắng cho những người có mặt trên 
tàu. Đặc biệt cám ơn Hải Quân 
Thiếu Tá 
Khánh, người 
bạn mới quen 
trong những lần 
hội tụ giải trí 
cuối tuần. Nhờ 
Thiếu Tá Khánh 
mà gia đình 
chúng tôi có 

mặt trên HQ800. 
 
Hành Trình Di Tản 
Cuối năm 1969, tôi được thuyên 
chuyển từ Sư Đoàn 25 Bộ Binh (Đức 
Hòa, Hậu Nghĩa) về phục vụ tại Khối 
Chiến Tranh Chính Trị Bộ Tư Lệnh 
Biết Khu Thủ Đô (Trại Lê Văn Duyệt, 
Sàigòn), sau khi tu nghiệp chiến 
tranh chính trị tại Hoa Kỳ (Ft. Bragg, 
NC và Ft. Gordon, GA). Công việc 
của Khối CTCT/BKTĐ chẳng có gì 
bận bịu lắm và tôi bắt đầu vừa đi làm 
vừa đi học lại. Cuối tuần anh em bạn 
bè tụ với nhau để chắn cạ, tổ tôm 
giải trí. Nhờ vậy tôi mới quen được 
Hải Quân Thiếu Tá Khánh, người 
bạn mới, thật tốt và chân tình. 
Ở Biệt Khu Thủ Đô, vào những 
tháng cuối cùng của Miền Nam, khi 

nghe tin Ban Mê 
Thuột thất thủ, 
chúng tôi vẫn tin 
rằng Miền Nam 
sẽ không mất, 
nhưng khi Nha 
Trang, Phan 
Rang, Đà Lạt và 
các tỉnh cao 
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nguyên thất thủ thì anh em chúng tôi 
nhận ra rằng Miền Nam thật khó 
chống đỡ, khi người Mỹ đã buông 
tay. Khối CTCT/BKTĐ toàn là sĩ 
quan người bắc di cư 1954. Anh em 
chúng tôi thảo luận và tự xếp mình 
vào thành phần rất khó sống với 
Cộng Sản, vì người Cộng Sản sẽ tự 
xếp chúng tôi vào loại Chính Uỷ, như 
hệ thống chỉ huy của họ. Do đó, anh 
em chúng tôi gồm Trung Tá Hoàng 
Thọ (Cựu Nhảy Dù, đã qua đời), 
Thiếu Tá Nguyễn Đình Ngạc (HO 
qua Mỹ, đã qua đời), Thiếu Tá Trần 
Văn Thế và một số anh em sĩ quan 
cấp úy, tự xét mình là thành phần rất 
nguy hiểm đối người Cộng Sản và 
cương quyết không để lọt vào tay họ 
khi Miền Nam có mệnh hệ nào. Nói 
như vậy, bàn luận như vậy, nhưng 
phải làm gì? Có người đề nghị ra 
rừng chiến đấu, có người đề nghị rút 
xuống vùng 4 chiến thuật, có người 
đề nghị ra đi. Nhưng đi đâu? Và Làm 
gì? Cứ như thế, bàn luận tới bàn 
luận lui và đợi chờ cơn ác mộng sẽ 
ụp xuống toàn dân Miền Nam… 
Tin tức ồ ạt đổ về Trung Tâm Hành 
Quân/BKTĐ và chiều 29 tháng Tư, 
lúc 2 giờ 30, một người bạn ở Trung 
Tâm Hành Quân điện thoại cho tôi 
biết là Căn Cứ Không Quân Tân 
Sơn Nhất đã bỏ ngỏ. Tôi hỏi sao 
biết? Anh bạn cho biết là lực lượng 
còn lại kêu cứu BTL/BKTĐ tăng 
cường lực lượng để phòng thủ. Tôi 

cấp tốc gọi cho Trung Tá Hoàng Thọ 
(về nghỉ trưa tại nhà) và khoác áo 
bước ra cửa văn phòng thì chứng 
kiến một chiếc trực thăng vừa đáp 
xuống sân cờ BTL/BKTĐ, trên máy 
bay có những chiếc va-li màu xanh 
đỏ và từ thang lầu Trung Tướng Tư 
Lệnh Nguyễn Văn Minh bước xuống, 
rồi trực thăng bay lên. Tôi nói với 
anh em là mất nước thật rồi và anh 
em tự giải tán, ai muốn đi đâu, làm 
gì tự do. Hình ảnh người Thượng Sĩ 
già mới từ Trung Tâm Huấn Luyện 
Quang Trung thuyên chuyển về, 
thường ngày lo cho tôi như người 
cha lo cho con từ ly cà phê đến tách 
nước trà, mặc dù tôi không muốn 
ông làm như thế. Ông đứng đó, 
nước mắt rưng rưng, rồi òa lên khóc, 
chúc tôi đi được bình an. Tôi có biết 
tôi phải đi đâu mà nhận lời chúc của 
ông. Tôi ôm ông thật chặt, còn chút 
tiền trong túi, tôi dúi vào túi ông và 
cùng Trung Tá Hoàng Thọ xuống xe 
Jeep ra đi, cứ đi mà không biết đi 
đâu. Bỗng Trung Tá Thọ nói hay là 
xuống Đặc Khu Nhà Bè tìm Đại Tá 
Cổ Tấn Tinh Châu đang làm Đặc 
Khu Trưởng ở đó. Đại Tá Châu gốc 
Thủy Quân Lục Chiến, đã từng làm 
Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Trâu 
Điên, rồi Tham Mưu Trưởng 
BTL/BKTĐ dưới thời Tư Lệnh Chung 
Tấn Cang, sau cùng là Đặc Khu 
Trưởng Đặc Khu Nhà Bè, sau khi 
Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang về lại 
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làm Tư Lệnh Hải Quân. Sở sĩ có sự 
sắp xếp này là sông Nhà Bè là cửa 
ngõ chính từ Bến Bạch Đằng đi ra 
biển nên Tư Lệnh HQ đã cắt đặt 
người thân tín và có kinh nghiệm để 
chấn giữa con sông huyết mạnh này. 
Khó khăn lắm anh em chúng tôi mới 
gặp được Đại Tá Châu, ông vừa từ 
ngoài sông bước vào bến tàu. Ông 
ngạc nhiên nhìn chúng tôi thở dài. 
Tôi trình bày cho Đại Tá Châu biết 
Tân Sơn Nhất đã mất. Ông lại thở 
dài và cho chúng biết là hiện nay 
ông không nhận được bất cứ lệnh gì 
cũng như tin tức gì từ Bộ Tư Lệnh 
Hải Quân. Ngần ngừ một lúc, trong 
lúc đó thì ngoài sông có hai chiếc tầu 
buôn đang cập bến. Đại Tá Châu nói 
với chúng tôi nếu muốn đi, ông sẽ 
gửi đi trên hai chiếc tàu kia, có lẽ tàu 
sẽ đi Hồng Kông hay Đài Loan. Viết 
đến đây, xin chào và cám ơn Đại Tá 
Cổ Tấn Tinh Châu đã có lòng tốt và 
sự ưu ái với anh em chúng tôi. Tôi 
suy nghĩ hồi lâu rồi tôi nói với Trung 
Tá Hoàng Thọ là “vợ con Trung Tá 
đã đi rồi, ông có một mình đi đâu 
cũng được, tôi còn vợ con, tôi về rồi 
sẽ tính…” Trung Tá Thọ cũng không 
đi và lên xe cùng tôi trở về. Trên 
đường về, tôi chợt nhớ ra HQ Thiếu 
Tá Khánh có lần đã nói với tôi là ông 
làm việc ở kho xăng Nhà Bè. Tôi tạt 
xe jeep vào cổng kho xăng Nhà Bè. 
Xe vừa ngừng lại cổng gác, tôi bước 
xuống, thì may mắn thay, một anh 

trung sĩ bước tới chào tôi và hỏi 
“Thiếu Tá nhớ em không, em ở đại 
đội của Thiếu Tá ở Tiểu Đoàn 1 
Trung Đoàn 49 đây Sư Đoàn 25 đây. 
Trẻ quá mà đã lên Thiếu Tá?” Thú 
thực tôi không nhớ chú Trung Sĩ đó 
là ai, nhưng tôi hết lòng cám ơn chú 
đã nhận ra tôi. Tôi nói với chú tôi 
muốn liên lạc với Thiếu Tá Khánh, 
chú nhanh nhẹn quay máy và Khánh 
ở đầu giây bên kia rất mừng vui. 
Trong khi chờ đợi Khánh ra gặp, thì 
tôi thấy 2 chiếc GMC chở đầy ắp dân 
chúng đã đậu sẵn ở cổng căn cứ từ 
hồi nào. 
Gặp Khánh, tôi cho Khánh biết Tân 
Sơn Nhất mất rồi. Thay vì tôi cám ơn 
Khánh, thì Khánh lại cám ơn tôi đã 
cho biết tin tức và đưa chúng tôi vào 
Bộ Chỉ Huy. Lược qua tình hình và 
Khánh cho tôi biết ngoài khơi có 
chiếc HQ800 đậu túc trực để đón Bộ 
Tư Lệnh Hải Quân khi có triệt thoái, 
hiện trên tàu đang cắm trại 100%, 
Hạm Trưởng Là HQ Trung Tá 
Dương Hồng Võ mới về thay thế 
hạm trưởng cũ (Ông Hạm Trưởng cũ 
đã mang vợ con lên tàu quá sớm 
nên Phó Đô Dốc Chung Tấn Cang 
thuyên chuyển đi nhiệm vụ khác). 
Khánh nói nếu trong vòng vài tiếng 
đồng hồ các ông về đón vợ con, 
trong khi đó tôi liên lạc với anh Võ, 
đàn anh của tôi xem sao? 
Quả thực, chúng tôi chỉ có vài tiếng 
đồng hồ về nhà đón vợ con. Trên 
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đường về nhìn thấy cảnh Sàigòn 
náo loạn, cướp bóc mấy cơ sở Mỹ 
bỏ lại, Nhân Dân Tự Vệ đang làm 
chủ các đường phố. Tôi hẹn Trung 
Tá Thọ (đi xe Jeep) ở trước cửa 
Dòng Chúa Cứu Thế, đường Kỳ 
Đồng. Chúng tôi gặp nhau tại đây 
sau hơn một tiếng đồng hồ. Trung 
Tá Thọ lái xe Jeep đi trước, tôi theo 
sau bằng chiếc xe du lịch cũ nhỏ. 
Trên đường phố Sàigòn lúc đó Nhân 
Dân Tự Vệ thỉnh thoảng nổ súng 
bừa bãi và họ đang làm chủ đường 
phố, làm khó dân chúng đi lại. Cũng 
may trên xe Jeep chúng tôi có máy 
truyền tin, cần câu ăng-ten ngất 
ngưởng, hơn nữa lại có bảng hiệu 
BKTĐ (Biệt Khu Thủ Đô). Số là tại 
BKTĐ, trong lúc tình hình đất nước 
nghiêm trọng, Bộ Tư Lệnh trao trách 
nhiệm chỉ huy phòng thủ BKTĐ cho 
Khối Chiến Tranh Chính Tri, Trung 
Tá Thọ là chỉ huy trưởng phòng thủ, 
tôi phụ tá kiêm sĩ quan hành quân, vì 
Trung Tá Thọ là cựu Nhảy Dù, tôi là 
cựu sĩ quan chiến đấu Sư Đoàn 
25BB. Nhờ vậy xe chúng tôi được 
trang bị như một xe chỉ huy hành 
quân, nên qua các đường phố dễ 
dàng. Khi xe chúng tôi chạy ngang 
dinh Độc Lập vào khoảng 6 giờ 
chiều, những người lính Nhảy Dù 
vẫn đang cần cù xếp những bao cát 
phòng thủ, làm bổn phận chiến đấu, 
họ không biết những gì đang xảy ra 
cho đất nước, gia đình họ. Nhìn qua 

hàng rào Dinh Độc Lập, tôi thấy hai 
chiếc trực thăng đậu sẵn, trên máy 
bay có cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa 
cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. 
Lòng buồn man mác và tự nhủ thầm 
“có phải chúng tôi là những thằng 
hèn chạy trốn không?!” 
Tưởng mọi chuyện êm đẹp, nhưng 
khi vào được bên trong Bộ Chỉ Huy 
căn cứ Nhà Bè thì lại gặp rắc rối 
giữa Hải Quân và Địa Phương Quân 
phòng thủ. Trong căn cứ Nhà Bè 
được phân chia rõ 2 thành phần: 
Thiếu Tá Khánh chỉ huy lực lượng 
hải quân trong căn cứ để lo những 
công tác của hải quân như chuyển 
chở, tiếp liệu… cho hải quân và diện 
địa là một tiểu đoàn Địa Phương 
Quân lo phòng thủ an ninh. Bình 
thường thì việc ai lực lượng ấy lo. 
Nhưng khi biến cố đến thì lực lượng 
phòng thủ khóa cửa cầu tàu không 
cho bất cứ ai có thể ra sông. Chúng 
tôi và Thiếu Tá Khánh cố gắng giải 
thích cho vị Tiểu Đoàn Trưởng về 
tình hình Sàigòn và cho ông biết nếu 
giờ di tản ai trong tiểu đoàn phòng 
thủ muốn ra đi với chúng tôi đều 
được hoan nghênh. Nhưng vị Tiểu 
Đoàn Trưởng vẫn làm ngơ (sau này 
được biết lúc đó vợ con của ông này 
còn đang kẹt ở Thủ Đức). Không khí 
thật căng thẳng. Đã hơn 8 giờ tối mà 
cửa cầu tàu vẫn chưa được mở. 
Chúng tôi bàn với Thiếu Tá Khánh là 
mời ông Tiểu Đoàn Trưởng vào họp 
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kín và dùng võ lực để uy hiếp. 
Khánh đã chuẩn bị một số anh em 
thân tín. Thấy chúng tôi mặt có vẻ 
sát khí và nghiêm nghị, Khánh định 
ngỏ lời mời ông vào họp, thì như biết 
ý ông nói sẳng giọng ra lệnh cho vị 
đại úy phụ tá “mở cửa cầu tàu cho 
các ông ấy đi!” Như thoát được một 
gánh nặng giữa sự sống và chết. 
(Trong đơn vị của Tiểu Đoàn Địa 
Phương Quân phòng thủ này đã có 
một gia định một trung úy trẻ đi theo 
chúng tôi). 
Chiếc tầu nhỏ của hải quân chuyển 
vận chúng tôi từng chuyến từ cầu 
tàu lên HQ800 ngoài sông. Tôi đi 
chuyến chót để lên tàu, chiếc tầu 
quá lớn, quá cao so với chiếc tàu 
thuyền nhỏ bé, khiến chúng tôi phải 
vất vả lắm và nhờ anh em hải quân 
giúp đỡ mới mang được gia đình lên 
tàu. Lên tàu mệt nhoài, tôi dựa vào 
thành tàu thở hổn hển, vợ tôi bắt đầu 
khóc, nước mắt tôi cũng tràn xuống 
hai gò má. Trời tối đen, tàu không 
được lệnh để đèn, phía xa bên kia 
sông, kho đạn Thành Tuy Hạ cháy 
đỏ rực một góc trời, tiếng đạn bom 
nổ đì đùng và tàu bắt đầu di chuyển 
trong đêm tối. Tôi nhìn đèn Saigòn 
xa dần, xa dần… rồi khuất dạng… 
Tất cả đều mệt nhoài và ngủ thiếp đi. 
 
Lễ Hạ Kỳ Trên HQ800 
Buổi sáng ngày 30 tháng Tư 1975, 
mặt trời bừng lên những tia nắng 

sớm trên đại dương. Vận mệnh đất 
nước đến đâu rồi? Mọi người lo lắng 
nhìn nhau, thì thầm to nhỏ về những 
điều bất hạnh cho đất nước Việt 
Nam. Rồi không lâu chúng tôi nghe 
được Ông Dương Văn Minh ra lệnh 
đầu hàng Cộng Sản Bắc Việt. Lòng 
chúng tôi đau điếng, những giọt 
nước mắt nhỏ xuống gò má những 
quân nhân trên tàu, ôm nhau để tìm 
sự an ủi cho nhau trong phút giây 
tận cùng, trời đất như đang sập 
xuống đầu chúng tôi. Thế là Việt 
Nam Cộng Hòa đã mất thật rồi! 
  
Khi tin sét đánh này vừa đến thì 
Thiếu Tá Khánh báo tin cho tôi là 
nên thay đồ thường phục, nếu có. 
Tôi hỏi tại sao vậy? Khánh cho biết 
vì HQ800 bị cấm trại 100% để sẵn 
sàng đón Bộ Tư Lệnh khi có biến cố, 
nên thủy thủ đoàn không ai có cơ hội 
lên bờ và liên lạc được với gia đình 
của họ. Nay có lệnh đầu hàng và tầu 
bắt đầu ra đi. Đa số thủy thủ đoàn 
trên tàu đều bất mãn, do đó, một số 
quân nhân Hải Quân gồm những sĩ 
quan trẻ tức giận, họ đòi áp lực 
mang tàu trở về, viện cớ họ không 
thể đi một mình, bỏ lại vợ bỏ con mà 
không có liên lạc gì. Tôi thấy trên tàu 
những sĩ quan trẻ đi đi lại lại, tỏ thái 
độ rất bực tức. Chúng tôi hơn 100 
người không phải hải quân đang ở 
trên tàu rất lo lắng. Chúng tôi hiểu 
được tâm tư của họ, nên tất cả đều 
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giữ im lặng. Rồi buổi chiều cùng 
ngày Khánh cho tôi biết Hạm 
Trưởng Dương Hồng Võ đã liên lạc 
với Tư Lệnh Hải Quân và ông Tư 
Lệnh hứa khi đoàn tầu ra đến Côn 
Sơn sẽ sắp xếp lại đội hình và ai 
muốn trở về thì sẽ có tàu đưa về. 
Không khí căng thẳng tạm yên và 
chờ đợi. 
Đoàn tàu gồm 23(?) chiếc đi rất 
chậm, có lúc ngừng lại cả tiếng đồng 
hồ, vì Tư Lệnh Hải Quân cho mọi 
người biết là Hải Quân Việt Nam 
Cộng Hòa rút quân chiến thuật, chứ 
không bỏ chạy nên đoàn tàu đang di 
chuyển theo đội hình hành quân. 
Quả thực, đúng như lời hứa của Tư 
Lệnh Hải Quân, đến Côn Sơn đã có 
một tàu thuyền nhỏ đi đón các quân 
nhân từ các tàu lớn. Riêng HQ800, 
khi tàu thuyền nhỏ cặp sát thành tàu 
lớn, một số quân nhân hải quân leo 
xuống, chúng tôi những người còn 
lại trên tàu đều ném những số tiền 
VNCH còn lại để họ mang về. Tôi 

chứng kiến một sự kiện hy hữu là có 
một vị Trung úy Hải Quân (còn trẻ 
nhưng đầu có những nhúm tóc bạc), 
người hăng say vận động đưa tàu 
về. Vị này leo xuống ngang chừng 
thì đổi ý, trở lại lên tàu và nói lớn: 
“Tao cứ đi, rồi tính sau. Biết đâu vợ 
tao ở trên tàu khác?” Quả thực sau 
này được biết vợ ông Trung úy này 
đang ở một tầu hải quân khác. Ngày 
hôm sau, Thiếu Tá Khánh cho biết 
chiếc tàu trở về đã gửi tín hiệu SOS 
khi về đến vùng biển Vũng Tàu. Số 
phận chiếc tàu và những người trở 
về không ai biết sẽ ra sao. 
Đến Côn Sơn, sau khi sắp xếp lại đội 
hình và đã cho một tàu nhỏ trở về 
như đã hứa, những tàu không còn 
khả năng chiến đấu tốt đều được 
lệnh bỏ lại. Và cũng tại Côn Sơn, 
HQ800 cũng đã đón nhận rất nhiều 
sĩ quan cao cấp thuộc Bộ Tư Lệnh 
Hải Quân nên trên tàu bây giờ đã 
đông hơn lúc trước. Trên loa phóng 
thanh tôi thường nghe được những 
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tiếng gọi như “anh em cơ hữu” để 
phân biệt quân nhân hải quân với 
đồng bào trên tàu. Dù cơ hữu hay 
không cơ hữu, chúng tôi cũng được 
thủy thủ đoàn trên tàu lo lắng, bữa 
cơm bữa cháo, tạm đầy đủ. Chúng 
tôi và đồng bào đều che những tấm 
mền hoặc những miếng vải lớn để 
che nắng che mưa. Trời Phật 
thương vào những ngày Tháng Tư, 
biển bình yên và không có mưa lớn, 
và nhờ gió biển nên mọi người đều 
khoẻ mạnh bình yên. Riêng gia đình 
tôi gồm 3 cháu nhỏ (lớn nhất 5 tuổi), 
được Thiếu Tá Khánh cho một xị xì 
dầu để sống suốt hành trình trên 
HQ800.  
Một sự kiện hy hữu nữa trên HQ800, 
như lời Hạm Trưởng Dương Hồng 
Võ thường nói mỗi khi gặp ông là 
“Tầu Ta Bắn Tàu Ta”. Số là khi đến 
Côn Sơn, có một chiếc tàu tương đối 
nhỏ (tôi không biết là HQ số mấy), 
không còn khả năng sử dụng hữu 
hiệu bị bỏ lại. Vì sợ lọt vào tay Cộng 
Sản nên HQ800 được lệnh bắn chìm 
chiếc tàu này. Những tiếng đại bác 
trên HQ800 nổ vang trời, nhắm vào 
chiếc tàu bị bỏ lại mà nã đạn, cho 
đến khi chiếc HQ này chìm dần vào 
lòng biển sâu. Mỗi lần gặp lại Hạm 
Trưởng Võ, nhắc lại cuộc di tản trên 
HQ800, ông thường than thở: “Bây 
giờ nghĩ lại tôi thấy xót xa. Lẽ ra 
những viên đạn đại bác đó phải bắn 
vào tàu địch mới phải. Đất nước điêu 

linh đổi đời, để tôi phải thực hiện một 
mệnh lệnh không mấy tốt đẹp và 
không bao giờ quên trong đời binh 
nghiệp của tôi…”  

  
Một sự kiện cuối cùng trước khi trao 
trả HQ800 cho quân đội Hoa Kỳ. Đó 
là LỄ HẠ KỲ VNCH TRÊN HQ800. 
Khi đoàn tàu gần đến căn cứ Hải 
Quân Mỹ ở Subic Bay (Phi Luật 
Tân), tất cả đều ngừng lại khoảng 
nửa ngày. Sau đó có lệnh hạ cờ 
VNCH, chính phủ Phi Luật Tân cho 
rằng đất nước ta đã bị Cộng Sản 
chiếm, chúng ta không còn chủ 
quyền, nên sẽ không có cờ. Nghe 
sao đau xót quá! Trên phương diện 
quốc tế thì đúng như vậy, nhưng 
trên tình cảm con người Việt Nam, 
nhất là những quân nhân như chúng 
tôi, thì lệnh này như cắt từng khúc 
ruột của mọi người. Cuối cùng, lệnh 
hạ kỳ cũng được thực hiện. Giữa 
ban ngày, dưới ánh mặt trời chói 
trang, đồng bào và tất cả quân nhân 
có mặt trên tàu, cơ hữu hay không 
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cơ hữu, đều tập họp đông đảo trên 
boong tầu. Biển Thái Bình Dương 
vẫn mênh mông êm đềm, xanh mát, 
gió vẫn hiu hiu hiu thổi, như vô tình 
không biết đến chúng tôi đang buồn 
cắt ruột. Trên máy phóng thanh, 
tiếng Hạm Trưởng Dương Hồng Võ 
nghẹn ngào, ông muốn giải thích cho 
mọi người biết lý do phải hạ kỳ. 
Nhưng nói được vài lời, giọng ông 
nghẹn lại, ông đã khóc và không nói 
nên lời. Một sĩ quan nào đó đã thay 
ông hô nghiêm và mời mọi người 
cùng hát quốc ca Viêt Nam Cộng 
Hòa. Tất cả đứng nghiêm, người bỏ 
nón xuống, người bỏ tay lên ngực, 
người chào tay. Tất cả cùng hát thật 
to quốc ca VNCH và quốc kỳ VNCH 
trên kỳ đài của HQ800 từ từ được hạ 
xuống, trong nỗi ngậm ngùi của 
những người có mặt trên tàu. Khi lá 
quốc kỳ đã hạ xuống, mọi người ôm 
nhau ngậm ngùi, nước mắt vòng 
quanh, có người khóc lên thành 
tiếng, có vài anh em quân nhân uất 
ức chửi thề, nguyền rủa Cộng Sản, 

nguyền rủa Dương Văn Minh. Lá 
quốc kỳ VNCH được gấp lại và bây 
giờ ở đâu tôi thực sự cũng muốn 
biết?! Trước khi tàu vào Subic Bay, 
Khánh đến thăm, chúng tôi ôm nhau 
và cùng nói “Thế là hết!” 
  
Vào đến Subic Bay, mọi người lần 
lượt được chuyển qua tàu cargo của 
Mỹ để đến trung tâm tạm cư Guam. 
Đã hơn 40 năm, ở vùng Virginia, mỗi 
lần tôi gặp lại Hạm Trưởng Dương 
Hồng Võ, Hạm Trưởng Bùi Cửu Viên 
(HQ801) và những anh em bạn bè 
Hải Quân thì những ký ức về HQ800 
và Lễ Hạ Kỳ lại gợi cho tôi bao kỷ 
niệm đau buồn trong hành trình đi 
tìm tự do. Hình ảnh những người 
lính Nhảy Dù xếp bao cát chung 
quanh Dinh Độc Lập, hình ảnh Lễ 
Hạ Kỳ, và những giọt nước mắt cay 
đắng trên HQ800 vẫn ám ảnh trong 
tôi. Có lúc tôi tự hỏi không biết việc 
bỏ nước ra đi của mình vào đêm 29 
tháng 4 năm 1975 đúng hay sai. 
Chúng tôi có phải là những thằng 
hèn không? Thôi thì dù đúng hay 
sai, chúng tôi xin gửi lời tạ lỗi với 
quê hương, với đồng đội… 
(Tôi viết lên những gì tôi nhớ được 
và chứng kiến, nếu có những thiếu 
xót xin niệm tình). 
 

Trần Văn Thế
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Ước  mong người Việt chúng mình 

Ấm no, hạnh phúc, an bình bên nhau 

Ước  mong  Cộng Sản tàn mau 

Lũ Tàu cướp nước chôn sâu dưới mồ. 

Ước mong bè lũ Cộng Nô 

Không còn phá nát cơ đồ Việt Nam 

Mai đây phất phới Cờ Vàng 

Với ba sọc đỏ huy hoàng hồi hương. 

 
Hồng Thủy 
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Em ở nơi thừa gió. 
Anh ở nơi thừa nắng, 

Hình như... 
Đôi ta thiếu... một căn lều!!! 

Bán linh hồn... 
Anh bán linh hồn anh cho thánh, 

Thánh chẳng cho một xu! 
Anh bán linh hồn anh cho quỷ? 

Quỷ chẳng có một đồng... 
Anh bán linh hồn anh cho em? 

Em đem mua váy ngắn!!! 
Điên!!! 

Em vào dưỡng trí viện, 
Thăm một người tâm thần. 

Người tâm thần đi đâu mất! 
Anh vào dưỡng trí viện, 

Tìm kiếm một người điên. 
Anh chỉ gặp em, 

Em cũng chỉ gặp anh! 
Đôi ta hai con mắt dè chừng... 

 
Bội Hằng 
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Tháng Tư mình chạy, Cộng về 
Đi ra biển lớn, mình thề: không chơi. 
Than thân, trách phận nhìn trời, 
Vì ai mà nước đỏ ngời, hỡi ơi! 
 
Người thoát ra biển trùng khơi, 
Người kẹt, nghển cổ chờ thời tự do. 
Không làm tráng sĩ đợi đò, 
Nằm yên mà đợi vào lò sát sinh. 
Chối bỏ hiện tại quanh mình, 
Chôn vùi quá khứ, dấu tình tiếc thương. 
Quốc ca tống biệt quê hương, 
Bồi hồi trong dạ, bốn phương đâu nhà? 
Biệt ly, ai chẳng lệ sa, 
Nhớ từng góc phố, hàng hoa, gốc dừa. 
 
Trải qua bao trận gió mưa, 
Lỡ thời, vận mạt chưa vừa long đong. 
Đời như sông rẽ mấy dòng, 
Nhận chìm đi những hận lòng chua cay. 
Mất hồn như sống trên mây, 
Nửa đêm tỉnh giấc, đâu đây? Đoán mò… 
Thân phận tầm gửi, buồn xo, 
Tháng ngày lận đận, âu lo bất ngờ. 
 
Tiếc thay kỷ niệm đẹp thơ, 
Sài Gòn năm cũ, có chờ đợi tôi. 
Bao năm sống ở xứ người, 
Ngoài vàng trong trắng, đổi rồi còn đâu. 
Da nhăn, thưa tóc lẫn râu, 
Phong trần đã nhuốm bao màu gió sương. 
Chân trời khuất bóng quê hương, 
Tháng ngày tiếp nối, cô đơn rã rời. 
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Tôi đã đánh mất tôi rồi, 
Mải lo cơm áo dòng đời trôi nhanh. 
 
Bao năm sẹo vẫn chưa lành, 
Vẫn đau, rỉ máu, đâm ngàn mũi dao. 
Trong chiêm bao, sóng thét gào, 
Con thuyền vùi dập, lao đao, vô kỳ. 
Ám ảnh, muốn điên đôi khi, 
Tự Do quá đắt, còn gì nữa thôi. 
 
Mảnh đời tan tác nhiều rồi, 
Làm sao tìm lại một thời bình yên. 
Đảng độc tài lại bạo quyền, 
Hung hăng bóc lột, bạc tiền, no say. 
Cột mốc Tàu gỡ bao cây, 
Đất biển đổi chủ, qua tay sáng chiều. 
Ai người ra phép trừ yêu, 
Bảo toàn đất nước, phủ điều nhận vơ. 
 
Một đêm tóc bỗng bạc phơ, 
Dân thoát đô hộ, đến bờ tồn sinh. 
Làm người Việt có chí, tình, 
Sống sao không thẹn lòng mình vân vi. 
Trăm năm còn lại những gì, 
Anh hùng gương ấy, sử thi tên đề. 
 
Tháng Tư Đen, một lời thề, 
Quốc, Cộng không sống đề huề với nhau. 
Giặc Tàu chớ có vểnh râu, 
Dân Việt quyết chiến, trời cao thấu tình. 
Hồn thiêng sông núi hiển linh, 
Oai hùng một cõi, thượng kỳ thăng hoa. 
 
CGV-Nguyễn Phương Thúy 
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Trần Thị Diệu Tâm 
 
“Di tản”, đó là một nhát dao 
chém vào thịt da còn để lại 
vết sẹo dài sâu hoắm trên 
thể xác, làm u uẩn cả tâm 
hồn mỗi khi mình nhớ lại. 
Dù mười năm, hai mươi 
năm hay ba bốn mươi năm, 
thì vết chém ấy vẫn ám ảnh 
suốt cả những thân phận 
người Việt miền Nam. 
Chúng ta không ai có thể 
quên, tôi không thể quên. Quá khứ 
trôi qua đã lâu rồi, tại sao mình cứ 
nhớ mãi. Chuyện nhớ chuyện quên 
tùy thuộc vào tâm trạng ký ức mỗi 
người. Người ta di tản suốt cả chiều 
dài Bắc Nam, người ta di tản qua 
hàng ngàn vạn cây số, di tản trên 
biển rộng gào tiếng sóng vỡ toang. 
Riêng tôi, di tản chỉ có ba trăm cây 
số từ Đàlạt về Sàigòn, nhưng với tôi, 
chính là vượt qua thế giới đang sống 
bình yên để đến thế giới kinh hoàng 
khác. 
Tôi còn nhớ sáng hôm ấy, trời đang 
còn xuân, hoa anh đào đang âu yếm 
tươi cười với nắng mai. Tôi lái xe ra 
phố chợ Hòa Bình thong dong lượn 
qua phố xá, mua vài thứ cần dùng, 

bỗng đâu một đám đông ồn ào làm 
ai nấy chú ý. Người đàn bà mặt mày 
hớt hãi nói lắp bắp: Việt Cộng vào 
Ban Mê Thuột rồi, ở đây chắc cũng 
không yên, lo chạy đi. Tôi vội lái xe 
về nhà, lòng hoang mang lo lắng. 
Nhà tôi từ trường Võ Bị về, hỏi ngay 
về tin đồn. Anh ấy im lặng cho biết, 
có lẻ phải đi thôi. Không nói gì thêm, 
thật bất ngờ, như vậy là chạy giặc 
rồi, xưa nay tôi nào biết có loạn ly. 
Đang sống cuộc sống êm đềm với 
ngôi nhà mới xây, với vườn tược cây 
cối, với mấy đứa con xinh xắn, với 
trời trong xanh mát của Đàlạt, mà đi 
đâu. Trong vườn nhà, cây bích đào 
đang khoe những nhành hoa thắm 
đỏ, cây mimosa đang nở hoa vàng 
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dịu dàng đưa hương. Tại sao tôi 
phải bỏ nơi này mà đi? 
Khi tôi lo lắng thì mọi người cũng đã 
lo lắng, thiên hạ đua nhau chạy mua 
vé máy bay về Sàigòn, hình như đó 
là điểm tựa cuối cùng. Tôi không biết 
hay không thể biết sẽ xảy ra điều gì 
sắp tới. Mọi suy nghĩ lý trí như chết 
cứng, chết sững, không ai có thể suy 
đoán bất cứ điều gì, vì mọi dự đoán 
đều không chứng cớ, vậy chỉ biết 
làm theo giống người khác. Tôi hấp 
tấp ra Air VietNam hỏi vé, cô tiếp 
viên mặt lạnh như tiền cho biết hết 
vé rồi, tôi đề nghị giá gấp ba cũng 
không, chuyến cuối cùng không còn 
một chỗ trống nào. Thấy người nào 
mặt mày cũng lạnh tanh, chẳng ai 
nói với ai lời nào, biết cái gì mà nói 
với nhau. Ngay vợ chồng chúng tôi 
cũng vậy, im lặng trong sợ hãi, 
không biết tính toán ra sao. 
Không có vé máy bay thì sao? Ở lại 
đây à? Cộng sản có vô đây không? 
Nếu họ vô thì chắc chết hết, nhà tôi 

là quân nhân mà. Bao nhiêu 
thắc mắc dồn dập, biết hỏi 
ai bây giờ, ông Trời chắc 
cũng không biết, đừng nói 
Dieu seul le sait. Trong 
trường hợp này. Mọi ngày 
chúa nhật, tôi đi lễ cầu xin 
mọi điều tốt đẹp, bây giờ tôi 
e rằng chúng tôi, không 
thuộc loại người trong số 
loài người được chúa yêu. 
Hoặc rằng, khi Chúa yêu thì 

cần phải khổ đau nhọc nhằn, tôi 
không hề muốn được yêu theo kiểu 
ấy. 
Tối hôm đó, nhà tôi bàn bạc: “Không 
có vé máy bay, thôi em lái xe đưa 
các con về Phan Rang hay Phan 
Thiết rồi từ đó kiếm máy bay quân 
sự về Sàigòn, đường bộ về Sàigòn 
đã bị cắt đứt ở Định Quán rồi “. 
Tôi nói trong lo sợ “Nhưng làm sao 
em và các con đi một mình được?” 
Nhà tôi bình tĩnh “Thì em cứ lái xe 
như mọi ngày!” 
Tôi ớn lạnh, hôm nay ngày mai 
không còn là ngày hôm qua, không 
như trước nữa. Lâu nay tôi lái xe mà 
không qua một cuộc khảo hạch nào. 
Nhà tôi dạy tôi lái độ ba vòng lên 
xuống trên đồi sân Cù, chạy lên chạy 
xuống ven trường Đại Học, quanh 
bờ hồ Xuân Hương, rồi ông bạn ở 
công chánh cấp cho bằng lái xe, thế 
là xong! Khả năng lái xe vậy, giờ đây 
tôi phải đem các con di tản, đem các 
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con chạy giặc xuống Phan Rang 
Phan Thiết! Thú thật tôi không hề 
biết luật lệ, không biết các bảng hiệu 
ra sao, chỉ biết rồ máy chạy và thắng 
lại, khi cần thì tắt máy, thế thôi. 
Những con đường Đàlạt êm như 
mơ, cứ thế mà lái, đâu cần mất công 
nhìn ngang ngó dọc với tấm bảng 
chỉ đường. Khi đàn bà lái xe thì 
những xe khác đều phải dừng lại 
hay tránh xa. Chưa khi nào tôi lái xe 
ra khỏi thành phố. Đàlạt với tôi là 
khu phố chợ Hòa Bình, quá đủ cho 
tôi một đời sống không cần nghĩ đến 
chuyện chi khác.  
Vậy mà anh ấy đành lòng để tôi một 
mình với đàn con dại chạy giặc sao. 
Anh nói thêm một lần nữa như đinh 
đóng cột: “Anh không thể bỏ nhiệm 
sở, bây giờ vắng mặt một ngày coi 
như đào ngũ, anh phải ở lại”.  
Tôi mới nghe vài người bỏ nhiệm sở 
đưa vợ con ra khỏi thành phố Đàlạt 
rồi, tôi nói liều, nói ngang: “Anh bỏ 
mặc vợ con, vì anh có trách nhiệm 
với trường Võ Bị, nhưng nếu em lái 
xe một mình lở có chuyện gì anh có 
ân hận không?” Câu trách móc làm 
cả hai chúng tôi đều nhói đau trái 
tim. Cả hai chúng tôi thấy nhiều nguy 
cơ đang chờ đón, chưa có hoàn 
cảnh nào đưa vợ chồng chúng tôi 
vào cảnh ngộ khó xử như vậy.  
Anh nói: “Về dưới ấy để tránh bom 
đạn, hết đánh nhau thì về lại đây 
thôi, có gì mà lo”. Nhưng trước sự 

điềm tĩnh ấy, tôi bỗng thấy tủi thân 
khi phải ra đi một mình. Tôi biết anh 
gặp nhiều điều phiền toái trong quân 
ngũ sau này, chỉ mong có ngày 
được biệt phái trở về nghề chính đi 
dạy học. Thế mà trong hoàn cảnh 
này, cơ hội có thể dứt bỏ hết được 
các phiền toái ấy, thì anh lại nghĩ 
khác. Bổn phận và trách nhiệm của 
một quân nhân. Bộ đồ nhà binh anh 
mặc thường ngày đối với anh rất 
nặng nề và cảm thấy không mấy 
thích hợp, nhưng nay anh coi trọng 
nó, xem trọng nó hơn cả gia đình vợ 
con. Anh trở nên một quân nhân 
mẫu mực, nói nhiều câu khó hiểu. 
Không khí gia đình căng thẳng. Tối 
hôm ấy tôi đi ra đi vào ngôi nhà rộng 
thênh thang mới xây, tất cả bàn ghế 
màn treo đều còn mới. Tôi không 
biết nên đem theo cái chi, bỏ lại cái 
gì. Phải lo cho con trước hết, chúng 
tôi có bốn cô con gái, đứa lớn nhất 
mới sáu tuổi, đứa bé nhất mới một 
tuổi. Cần phải ra khỏi Đàlạt sớm 
chừng nào hay chừng đó, lở ra Việt 
Cộng tràn vào, e thoát ra không kịp. 
Ngày hôm sau nhà tôi cho biết có xe 
của anh chị B. cũng đi về Phan 
Rang, và gửi gắm tôi và các con cho 
họ. Anh chị B. quen biết với ty điện 
lực nơi này, có chỗ ở tạm. Tôi có thể 
yên tâm lái xe theo sau xe họ, nếu 
có chuyện gì không may xảy ra, nhà 
tôi cũng đở lo hơn. Lúc ấy đầu óc tôi 
trống trơn nghe sao thì làm vậy, 
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không còn phản ứng gì thêm. Hai gia 
đình chúng tôi ăn buổi sáng ở tiệm 
phở Bằng dưới gốc cây thông già 
trước khi rời khỏi thành phố. Vợ 
chồng có bốn con từ giã nhau không 
giống như tình nhân, không có biệt ly 
buồn vời vợi, không có nhớ nhung từ 
đây, và cũng không ôm hôn nhau. 
Chúng tôi lặng lẽ, anh nhìn theo các 
con, con bé nào cũng đưa đôi mắt to 
đen nhìn bố cười. Chúng tưởng sắp 
đi chơi xa với mẹ. Để chăm lo chúng 
trong những ngày di tản, tôi đem 
theo o giúp việc ngồi băng ghế sau 
giữ các bé. Con bé út được buộc 
chặt trong cái ghế nằm của nó, 
ngoan ngoãn không một chút cựa 
quậy. Tôi bắt đầu kiểm soát máy 
móc như một người đàn ông kinh 
nghiệm, mới thay cái phanh chân 
không nhạy, đạp thắng đến ba lần xe 
mới đứng, xăng thì đầy anh nói mới 
đổ hôm qua. Chiếc xe Volkswagen 
cho anh bạn mượn vào rừng làm gỗ, 

mới trả lại chưa kịp 
đưa vào ga-ra sửa. 
Dạo ấy, nhiều vị thân 
hữu Đàlạt đều thích 
dùng loại xe 
Volkswagen đơn giản 
nhẹ nhàng này, gia 
đình anh chị B. cũng 
di tản trên chiếc xe 
màu xanh giống của 
chúng tôi. 
Hai chiếc xe hơi giống 
nhau, nối đuôi chạy 

xuống đèo hướng Phan Rang, tôi cứ 
phải nhấp chân theo nhịp ba để xe 
chạy chậm uốn theo con đường 
ngoằn nghèo chữ Z. Cái nhịp ba 
điệu valse này không là nhịp ba 
mộng ảo quay cuồng tay trong tay, 
nếu sai nhịp chiếc xe sẽ lộn nhào 
xuống hố sâu vực thẳm dưới kia. 
Nếu lái xe mà lòng cứ hãi hùng thì 
thật là một thảm họa, tôi cần ung 
dung bình tĩnh, bám sát theo sau xe 
của anh chị B., không cho một xe 
nào chen lấn vào giữa. Hôm đó xe 
cộ rất ít ở đoạn đường này, có lẻ 
dân chúng các vùng tây nguyên 
chưa tràn xuống đây. 
Nhìn vào kính chiếu hậu, con bé lớn 
đưa tay quàng qua vai đứa em như 
tỏ ý che chở. Hình như nó cảm được 
điều gì đó bất thường, dù mới sáu 
tuổi, còn mấy đứa em ngủ gà ngủ 
gật. Tôi cảm nhận mình trở thành 
một người đàn bà không như mọi 
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ngày, khác hẳn mọi ngày. Trước 
nguy cơ, bản năng con người sinh 
tồn luôn cứng cỏi tự tin. Tôi nhớ 
khoảng năm ngoái, cũng trên đoạn 
đường này tôi và con bé ngồi trong 
xe một chị bạn có chồng làm trưởng 
ty thuế vụ Nha Trang, theo chị về 
chơi thành phố biển. Lúc ấy xe 
xuống đèo làm ruột gan cồn cào, xe 
phải dừng lại để nôn oẹ ra ngoài, 
mệt không thở nổi.  
Một đèo, một đèo lại một đèo, khen 
ai khéo tạc cảnh cheo leo... nữ sĩ 
Xuân Hương ơi, tôi có thể nào làm 
thơ diễu cợt trong cảnh ngộ này 
chăng. Nhà thơ là người khéo tưởng 
tượng, thấy chuyện này nghĩ ra 
chuyện nọ, nhìn cảnh thấy người, 
nhìn người lại nhớ ái ân. Tôi lái xe 
thong thả để khỏi phải nhấp chân 
nhịp ba nguy hiểm, chúng tôi đến 
Phan Rang vào giữa trưa. Mấy mẹ 
con được ở trong phòng dành cho 
khách công ty điện lực, có 
máy điều hòa không khí, có 
máy nước nóng. Ông trưởng 
ty không thấy đâu, có lẻ đã 
lo bay về Sàigòn rồi, chỉ còn 
lại vài nhân viên địa 
phương. Di tản như chúng 
tôi thế này cũng như đi nghỉ 
hè, tôi an tâm làm khách du 
lịch bất đắc dĩ. Nhà tôi căn 
dặn trước khi đi “Về đó ở 
tạm rồi liên lạc người quen 
xin máy bay quân sự về 

Sàigòn”. Nhưng chờ mãi cũng không 
xin được máy bay quân sự. Mỗi buổi 
sáng tôi chở các con ra bãi biển Ninh 
Chữ tắm biển, về ghé chợ mua thức 
ăn. Gạo ở vùng này rất ngon và rẻ. 
Tôi hỏi bà bán gạo “Sao bác không 
lo chạy?” Bà trả lời tỉnh bơ: “Nghèo 
như tôi thì lo chi, sợ chi!” Đúng, 
người nghèo không có gì để lo mất, 
không có chi phải sợ hãi. 
Buổi chiều, tôi ra ngoài con đường 
chính, thấy cả đoàn xe từ miền núi 
cao đổ về, ngày mỗi đông. Những 
chiếc xe be dùng chở gỗ nay chở 
các thứ gia dụng đồ đạc lỉnh kỉnh, họ 
đem theo cả gà vịt. Tôi sốt ruột quá, 
hỏi ý kiến anh chị B. thế nào. Anh ấy 
nói “Chúng ta nên tạm ở đây đi, chờ 
tình hình yên tĩnh rồi trở lên Đàlạt lại, 
không nên về Sàigòn, đó là chỗ thiêu 
thân”. 
Trong thâm tâm anh chị ấy, họ 
không muốn bỗng chốc mà bỏ cả cơ 
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nghiệp Đàlạt. Vợ chồng chúng tôi 
cũng như anh chị ấy đều mới xây hai 
ngôi nhà với tất cả số tiền dành dụm 
lâu nay. Riêng chúng tôi có nhà ông 
bà nội các cháu tại Sàigòn, nhất 
quyết phải về. Mỗi người mỗi cảnh, 
mỗi người đều lý luận suy đoán 
không theo một cơ bản chính trị nào, 
chỉ dựa theo cảm tính. Ngày hôm 
sau, nhân viên trực công ty điện lực 
cho biết có người gọi điện thoại từ 
Đàlạt. Tôi đến bắt máy nghe. 
Nhà tôi nói: “Em và các con trở lên 
Đàlạt ngay, anh đã mua được vé 
máy bay về Sàigòn rồi, đây là 
chuyến chót, nên đi xe đò”. Có lẻ 
người ta cho thêm máy bay lên Đàlạt 
tiếp vận. Tôi đành bỏ chiếc xe hơi 
thân yêu tại Phan Rang, tha đàn con 
dại bốn đứa theo chiếc xe đò rộng 
thênh thang leo dốc, trong khi đó 
nhiều đoàn xe ở trên đổ xuống đèo 

như rắn lượn. Xe chen chúc nhau đổ 
nhanh chừng nào hay chừng đó, 
tuồng như nếu chậm một giây phút 
người ta sẽ phải bị giết chết. Thế mà 
mấy mẹ con chúng tôi đi ngược 
dòng, trở về nơi cần phải đào thoát. 
(Nhưng sau đó, được về Sàigòn 
theo với máy bay nhẹ nhàng, còn gia 
đình anh chị B. rồi cũng phải trở lên 
Đàlạt và di tản theo đoàn quân 
trường Võ Bị Quốc Gia qua ngã Bình 
Tuy, nhà tôi là một trong đoàn người 
rồng rắn khổng lồ này, họ phải lội 
qua các bãi chết, vượt qua xác chết 
dọc đường trong đêm tối đen, vượt 
qua mọi sợ hãi khốn cùng để tìm về 
cõi sống, một cõi sống kinh hoàng. 
Chị B. sau đó cứ phân bì với tôi rằng 
“Số bạn đi đâu ở đâu cũng thong 
dong có lẻ tuổi bạn có chữ Quý”, 
nghĩ lại, dù nam Nhâm hay nữ Quý 
cũng đều vô sổ đoạn trường như 

nhau sau bảy mươi lăm cả.) 
Tôi trở về căn nhà của 
chúng tôi ở Đàlạt.  
Cô bé gái lớn hỏi mẹ: “Mẹ 
ơi yên rồi hở mẹ, mình về 
nhà mình hả?” 
Tôi không trả lời, lúc này 
không ai trả lời được điều 
rõ ràng, dù với một đứa bé 
lên năm lên sáu. Chỉ biết 
còn ở lại nhà này một buổi 
chiều nữa thôi, ngày mai sẽ 
ra đi. Nhà tôi chở tôi ra phố 
Hòa Bình trên chiếc xe máy 
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Suzuki còn lại, vì ở nhà sốt ruột quá. 
Thành phố Đàlạt chiều ấy sao mà 
thê lương, mọi cửa nhà phố xá đều 
đóng kín mít, hình như ai nấy đều di 
tản ra khỏi thành phố rồi, hoặc ẩn 
núp đâu đó. Thành phố rỗng trống 
không, thành phố chết. 
Thỉnh thoảng có một hai chiếc xe 
Jeep nhà binh vội vã lướt nhanh 
qua, một anh quân nhân đi bộ gật 
đầu chào nhà tôi, nhưng chẳng ai 
buồn nói lấy nửa lời. Bây giờ biết gì 
để hỏi, biết gì để trả lời. Chỉ có 
những người lính còn lại nơi này để 
ứng chiến. Ứng chiến như thế nào, 
không ai biết. Hình như ai nấy đang 
chờ đợi, chờ đợi gì? Điều gì sẽ xảy 
ra trong đêm nay, hay trong tức thì? 
Phải chăng đó là cái chết?  
Trên đường phố vắng teo, một vài 
con chó hoang chạy lông bông, 
không biết chạy đi đâu về đâu, vì 
chủ đã bỏ đi rồi.  
Phố xá Đàlạt bất động như một bức 
tranh u ám, trên đó họa sĩ vẽ bằng 

màu sơn chết. Tuy chưa ai nghe 
tiếng súng mở đầu, mà chừng như 
mỗi ngọn cỏ xanh đang run rẫy nép 
mình nằm ép xuống, từng nhánh hoa 
đào đang thẫn thờ, ngẩn ngơ rụng 
những cánh tả tơi... Nhìn lại căn nhà 
thân yêu, tôi phải bỏ nó lại nơi này, 
bỏ hết mọi thứ. Phía sau lưng đồi, 
ráng chiều bỗng dưng đỏ ối, căn nhà 
nổi bật lên trong một hoàng hôn ức 
hiếp. Buổi chiều lạ lùng, không có 
một ngọn gió thổi qua, cây cối trong 
vườn đứng sững, như chết cứng. 
Một cảm xúc nức nở nghẹn ngào 
làm tôi khó thở. Nhìn xuống hòn non 
bộ trong bể nước nhỏ, đôi mắt đá 
nhìn tôi câm lặng chịu đựng. Thời 
gian ngưng đọng và nặng nề như 
đang vác trên vai hàng ngàn tấn sắt 
thép. 
Một người chủ vườn rau phía sau đi 
ngang thấy tôi đứng trên sân nhà, 
hỏi: “Ông bà chưa đi sao?”  
“Có lẻ ngày mai”, tôi trả lời, hỏi lại: 
“Thế gia đình bác chưa đi à?” 
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Bác lắc đầu “Chúng tôi sống ở đây 
với nghề trồng rau, bỏ vườn tược 
đất đai mà đi không đành cô à, đất 
của mình ở đâu thì chúng tôi ở đó”. 
Nói xong bác lặng lẻ đi về thung 
lũng. Hôm ấy tôi mới thực sự hiểu 
thế nào là giá trị của đất đai đối với 
người nông dân, là mạch sống là 
máu thịt của chính họ. Họ không thể 
từ bỏ bất kỳ với lý do nào. 
Tôi vào nhà, đóng lại tất cả các cửa 
cẩn thận, căn dặn o giúp việc vài 
điều và cho o thêm chút tiền công 
theo chân chăm sóc các con tôi 
trong đoạn đường vừa qua.  
Tôi bảo các con đi ngủ sớm. Đêm 
hôm ấy, thật là một đêm kinh hoàng 
vì lo sợ. Nằm trên giường mà mắt cứ 
mở thao láo. Tai tôi chờ nghe tiếng 
súng bên kia đồi Võ Bị vọng về, lắng 
nghe để biết dấu hiệu cuộc chiến bắt 
đầu. Lắng nghe để xem một quả 
pháo kích nào lệch mục tiêu rơi 

xuống ngay trên đầu mình! 
Đêm. Đêm ma quái, đêm vô cùng 
thăm thẳm. Đêm không chịu chạy. 
Đêm đồng lõa với cái chết, nó trườn 
mình như rắn như rết, thè lưỡi nhọn 
liếm khắp mặt mũi tôi. Thật chưa 
bao giờ tôi chịu đựng một đêm dài 
khủng khiếp đến vậy. Chỉ mong sao 
nhìn thấy tia nắng ban mai để biết 
rằng mình còn sống lại qua ngày 
hôm sau. 
Và sáng mai tôi dậy sớm, chạy qua 
phòng các con lo cho chúng. Chúng 
chưa biết lo sợ, vì trong trí óc non 
nớt của trẻ thơ, chúng chưa hề biết 
khổ đau. Nhà tôi mượn chiếc xe jeep 
chở mấy mẹ con ra phi trường Liên 
Khương. Con bé thứ nhì luôn cầm 
theo con búp bê bà ngoại mua cho 
từ Pháp, con búp bê nhồi bông có da 
thịt mềm mại luôn ngủ chung không 
rời. Nó dấu sau lưng sợ mẹ không 
cho đem theo. Con bé thứ ba luôn 

ôm quấn theo chiếc chăn 
vải thân yêu, tôi bắt phải bỏ 
lại, nó khóc tức tưởi đem 
vô phòng cất dấu trong tủ. 
Con bé thứ tư ôm chiếc 
bình sữa đã cạn. Con bé 
lớn giản dị nghe lời mẹ, vì 
lên máy bay không có chỗ 
rộng. 
Con đường về Liên 
Khương bao giờ cũng thơ 
mộng, từ ngày tôi lên đây 
học hành cho đến khi lập 
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gia đình. Xe chạy về trước, từng 
ngôi nhà từng cây thông chạy ngược 
về phía sau, như chạy về quá khứ. 
Mọi cảnh vật bị mờ xóa. Hình như 
chúng tôi không nói chuyện gì nhiều 
với nhau. Các con không đứa nào ọ 
ẹ điều gì, chỉ nghe tiếng gió lạnh thổi 
qua mau. Đến phi trường, tôi gặp vài 
người quen biết, có người đem theo 
cả đồ dùng bếp núc lên máy bay. Tôi 
thấy mình như một kẻ mộng du bập 
bềnh trong hiện tại và cả tương lai. 
Từ phòng đợi ra đến máy bay là một 
khoảng đường tuy không xa mấy, 
nhưng lúc ấy sao mà xa quá. Nhà tôi 
đứng chờ cho cho mấy mẹ con lên 
máy bay. Tôi quay lại nhìn anh ấy 
lần nữa như nói vài lời giã biệt, trong 
hoàn cảnh này, từ biệt có nghĩa 
nào? Còn gặp nhau hay sẽ không 
bao giờ gặp nhau. Các con không 
quay lại nhìn bố, chúng chưa biết thế 
nào là ly biệt.  
Ngồi trên máy bay, chợt bồi hồi tự 
hỏi “Chúng ta có còn gặp lại 
nhau?” Phía dưới kia, 
người đàn ông mặc bộ đồ 
lính ứng chiến còn đứng đó 
trông theo. Người đi được 
an toàn, người ở lại chờ bất 
trắc. 
Sau đó chúng tôi bị cơn lốc 
xoáy trả thù triền miên dai 
dẳng của kẻ chiến thắng, 
cuốn hút thân phận những 
con đàn bà vợ Ngụy vào hố 

sâu thăm thẳm. Chồng tôi là kẻ bại 
trận, không đánh mà thua, không 
thua mà chạy.  
Sau 30/4/75, cái mốc thời gian mà 
mọi giá trị đều bị đảo lộn, xoay 
ngược hết. Tốt thành xấu, sai thành 
đúng. Hèn thành sang, kẻ đi chân 
đất thành người ngồi xe hơi. Người 
không học bỗng dưng biến thành 
nhà thông thái đi rao giảng thông 
điệp cho mọi người. Cái mốc thời 
gian, mà ông trở thành thằng, bà trở 
thành con. Chính trở thành Ngụy. 
Còn mai vàng mai bạc trên vai trên 
cổ? 
Bây giờ, người còn người mất, kẻ ra 
đi người ở lại, kẻ còn sống người đã 
chết. Tất cả đều có chung nhau cả 
một đoạn đời đứt ruột bắt đầu với 
ngày di tản.  
 

Paris / Trần Thị Diệu Tâm 
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Xuân có biết lòng ta bao nôn nóng 

Đón Xuân sang bằng cả tấm chân tình 
Muôn tỉ người trang trọng kính tôn vinh 
Mừng Xuân mới xua tan niềm thống khổ 

 
Ta hoài vọng về quê cha đất tổ 

Nơi ta chào đời thành phố Sàigòn 
Nhà bảo sanh tuy nhỏ bé con con 

Không sang đẹp nhưng tình người cao 
ngất 

 
Xuân viễn xứ là mùa xuân tất bật 

Dân Việt mình đầy cơ cực nuôi thân 
Xuân, xuân ơi! Đoái thương nhé người 

trần 
Xuân đổi ngọn gió vàng thay thế cuộc 

 
Xuân mang lại tình xuân hòa sóng nước 

Cho dân ta vui sống cảnh thanh bình 
Cho dân ta đời no ấm, bình sinh 

Cho nhân quyền được tự do, bình đẳng 
 

Cho Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ toàn thắng 
Phất phới bay toàn cõi Việt mến yêu 

Cho quê hương bừng sức sống diễm kiều 
Việt Nam mãi là Viễn Đông Hòn Ngọc 

 
Cho người dân Việt không còn tang tóc 
Không khổ đau trong kiếp sống lưu đầy 

Hưởng tự do, hạnh phúc như phương Tây 
Như Mỹ Quốc, như Thái Lan, Nhật Bản 

 
Gởi Xuân thương dòng suối tình vô hạn 

Theo tiếng lòng xúc cảm đón Mừng Xuân 
Cùng ngàn hoa tươi đẹp khắp thế trần 
Và muôn triệu trái tim ngời hy vọng. 

 
Chúc Anh 
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Cảm ơn em đã băn khoăn tự hỏi 
Cộng nô cuồng - chủ nghĩa phản lòng dân 
Bốn ngàn năm văn hiến bị lụi lần 
Chúng bán nước vì "ngân" thằng Tầu cộng 
 
Nhiều bất công, thiểu số người dám chống 
Hằng triệu người - đứng lặng chỉ nhìn thôi 
Chúng thản nhiên coi rẻ những mạng người 
Cùng đầu độc để nuôi thằng chệt cộng 
 
Biển đông sẽ là mồ chôn của chúng 
Nước Việt hùng khi chệt bị tàn lui 
Cứ tin anh là sẽ cuộc đổi đời 
Trời, Phật, Chúa - ban vui người dân Việt 
 
Vững niềm tin, ác nhân dần phải chết 
Chúa, Phật, Trời không diệt nước mình đâu 
Hãy cùng nhau vòng tay nối & nguyện cầu 
Chờ năm tới, cộng tầu - tan từng mảnh [1] 
 
[1] Election 2016         
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Xuân trước anh theo mẹ đến nhà 
Anh mười tám tuổi, bé mười ba 
Gặp anh, bé gắt: nhìn chi vậy? 
Nheo mắt anh cười: Dữ quá ta! 

 
Rồi lại mùa xuân, anh đến thăm 
Mùa xuân sau nữa, bé, trăng rằm 
Món quà mừng tuổi, anh cho bé 
Một gói ô mai, một lược trầm 

 
Anh bảo ô mai tặng bé đây 

Bé ăn cho ngọt tuổi trăng đầy 
Cho môi thêm đậm màu lưu luyến 

Và để cho lòng biết đắm say 
 

Lược chải cho thêm tóc bé dài 
Dài thêm chút nữa, chảy lên vai... 
Để khi hương tóc lừng trong gió 

Gió quyện hương trầm trao đến ai 
 

Bé đã hồn nhiên nhận món quà 
Ô mai, lược quí của người ta 

Nhưng lòng thơ ấy không hề gợn 
Một thoáng suy tư để biết là... 

 
Cho đến hè kia phượng nở hồng 

Quân trường, anh đáp tiếng non sông 
Vắng anh, nắng bỗng xanh màu nhớ 
Màu nhớ xanh kia nhuộm biếc lòng 

 
Khi tiễn anh ra trấn tuyến đầu 
Ô mai vừa hết, nhớ vừa sâu 

Hương nồng vị mặn còn lưu lại 
Lòng chợt tơ vương một ý sầu 

 
Xuân ấy, mùa xuân tóc bé dài 

Dài như anh nói, "chảy lên vai" 
Lược trầm bé chải cho hương tóc 

Theo gió bay về nơi có ai... 

Song Châu Diễm Ngọc Nhân 
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Hanh hanh gió thổi bên thềm 

Nhìn đôi cánh bướm dịu êm lượn lờ 

Đâm chồi, nẩy lộc xanh mơ 

Nõn nà màu sắc, đậm đà tình xuân 

Giao mùa ong bướm bâng khuâng 

Em như hoa nở thập phần xinh tươi 

Nhụy tình dâng hiến cho người 

Như Ong hút mật vị đời ngát hương 

Anh là nắng sớm giọt sương 

Cho hoa thắm mãi không nhường thời gian 

Dẫu cho năm tháng phai tàn 

Nụ cười vẫn nở như ngàn đóa Sen 

Xuân đi xuân lại triền miên 

Tình yêu làm đẹp thêm duyên cuộc đời 

Mai dù hoa úa, nhụy rơi 

Tim em vẫn thắm một trời tình xuân. 

 
Hoàng Phượng 
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Nguyễn Ngọc Cường 
(Phu Quân Văn Hữu Hoàng Lan) 

 
Xong tú tài toàn phần, vì ham rong 
chơi, nhất là lại quá mê mẩn với ánh 
đèn mầu đầy ma lực quyến rũ của 
các khiêu vũ trường, nên tôi đã thất 
bại nhiều năm liên tiếp tại các 
trường đại học ở nhiều nơi khác 
nhau. Nhận thấy rõ yếu điểm của 
bản thân nên tôi bèn bỏ học để trở 
thành tư chức về ngành kế toán sau 
một khóa huấn luyện ngắn hạn cho 
hãng bào chế dược phẩm Roussel ở 
Sàigòn. Sau đó ít lâu tôi bỏ nghề cạo 
giấy vì thấy nó buồn tẻ, đều đặn, 
mẫu mực, ngày nào cũng như ngày 
ấy với một số lớn tên thuốc thuộc 
nằm lòng, những hóa đơn đặt mua 
hàng của các pharmacy quen thuộc, 
số lượng thuốc mẫu hàng ngày dành 
cho những trình dược viên để mang 
đi quảng cáo tại các văn phòng bác 
sĩ đã làm cho tôi nản lòng. Hơn nữa 
tiếng máy đánh chữ lóc cóc vang lên 
đều đặn một cách tẻ lạnh thật buồn 
chán gần như suốt ngày trong phòng 
làm việc đã tạo cho tôi cái cảm giác 
sợ sệt vì tưởng rằng hình như mình 
đã già, già lắm rồi thì phải. 
 

Từ trước đến giờ tôi vẫn nhìn các 
công chức qua hình bóng nghiêm 
khắc của thân phụ tôi với vẻ e dè, 
kính cẩn, sợ hãi vì không hiểu tại 
sao tôi lại cảm thấy quý vị công chức 
hình như đều có vẻ đạo mạo, khép 
kín, trang nghiêm, già nua, khô khan 
và cằn cỗi. Từ ý nghĩ này cộng thêm 
với kinh nghiệm bản thân qua những 
ngày tháng làm việc tại hãng 
Roussel đã khiến cho tôi lúc trước 
không hề có ý định nộp đơn dự kỳ 
thi tuyển sinh viên vào Học Viện 
Quốc Gia Hành Chánh thì giờ đây lại 
vững chắc hơn: không thể nào tôi lại 
vào học ngôi trường đó để trở thành 
công chức cả, dù là công chức cấp 
nào cũng vậy thôi, mặc dù tôi rất 
thích ngôi trường này vì quá bề thế, 
khang trang lẫn uy nghi, có thể nói 
đây là ngôi trường đẹp nhất ở 
Sàigòn. 
 
Sau khi rời hãng Roussel tôi bất ngờ 
trở thành viên thông ngôn cho Sư 
Đoàn 7 Không Quân Hoa Kỳ đóng 
tại phi trường Tân Sơn Nhất. Công 
việc này có lẽ thích hợp với tôi hơn 
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là ngồi cạo giấy trong văn phòng. 
Suốt ngày tôi cùng với hai viên quân 
cảnh Mỹ trên chiếc xe Jeep lùn, lang 
thang khắp nơi trong phi trường, kể 
cả phố xá lẫn các bar rượu để thông 
dịch các sự việc xô sát, cãi cọ, tranh 
chấp… giữa các quân nhân Mỹ với 
người Việt Nam. 
 
Đây là một công việc tôi rất thích thú 
vì được tiếp xúc với nhiều người 
thuộc mọi tầng lớp xã hội, biết thêm 
được nhiều khía cạnh của cuộc sống 
hàng ngày, kể cả cuộc sống bạt 
mạng, không cần biết đến tương lai 
của các cô chiêu đãi viên làm việc tại 
các bar rượu và quan trọng nhất là 
trau dồi thêm môn Anh ngữ. Trong 
thời gian này không hiểu sao tôi lại 
đột nhiên trở nên mê say đọc thơ 
văn trên các sách báo, tạp chí đến 
lãng quên hẳn tiếng nhạc bập bùng 
vẫn đều đặn vang vọng trong ánh 
đèn mầu quyến rũ tại các vũ trường. 
Tôi mê say đọc các vần thơ óng 
chuốt, diễm lệ cùng những áng 
văn mượt mà, mê hoặc, lãng 
mạn dễ làm say đắm lòng 
người của các nhà thơ, nhà 
văn nổi tiếng đương thời. Tôi 
mến mộ nhất là tạp chí Văn do 
nhà văn một thời lẫy lừng làm 
chủ bút: Mai Thảo. Ông có lẽ 
là một nhà văn tôi yêu thích với 
lối viết trữ tình, ngọt ngào, 
cách dùng chữ điêu luyện và 

cách ngắt câu khác lạ nhưng thật 
tuyệt vời. Tôi đã say mê đọc các 
sách ông viết: Đêm Giã Từ Hà Nội, 
Mái Tóc Dĩ Vãng, Tháng Giêng Cỏ 
Non, Khi Mùa Mưa Tới, Mười Đêm 
Ngà Ngọc…, tuy nhiên tác phẩm 
“VIÊN ĐẠN ĐỒNG CHỮ NỔI” đã 
đặc biệt lôi cuốn tôi hơn cả và có lẽ 
đã thay đổi hẳn con người tôi. 
 
Qua tác phẩm này, tôi thấy nhân vật 
nam chính (vì quá lâu nên đã quên 
tên) thật hào hùng, can đảm lẫn oai 
nghi. Lúc chọn nhiệm sở sau khi tốt 
nghiệp trường đào tạo viên chức 
hành chánh cao cấp thời nước Pháp 
còn ảnh hưởng nặng nề đến các 
chính quyền quốc gia còn non trẻ, 
nhân vật chính này đã tình nguyện đi 
trấn nhậm một quận hẻo lánh, mất 
an ninh thuộc miền Thượng Du Bắc 
Việt, nơi tất cả các vị Quận Trưởng 
tiền nhiệm đều bị Việt Minh ám sát 
chết. Với tất cả sự lanh lợi, thông 
minh, mưu lược cùng may mắn diệu 
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kỳ nên vị Quận Trưởng trẻ tuổi này 
đã vượt qua nhiều hiểm nguy, thoát 
khỏi những cái bẫy thâm độc do Việt 
Minh dựng lên nhằm trừ khử một 
viên chức quốc gia đã quá nhiệt tình 
với công vụ. Ông đã hoàn thành thật 
xuất sắc sứ mạng mang đến cuộc 
sống tạm an bình và ấm no cho 
người dân sở tại. Ông trở nên một 
cái gai cần phải nhổ của Việt Minh 
địa phương. Vì công việc trị nước an 
dân, vị Quận Trưởng này đã tiếp xúc 
thường xuyên với một cô gái trẻ đẹp 
trong vùng. Cô gái này, một nữ giao 
liên của Việt Minh, đã được lệnh kết 
thân để rồi giết viên Quận Trưởng 
khi có dịp. Hình như đôi bên đều có 
cảm tình với nhau nên trong một lần 
giáp mặt người Quận Trưởng tài 
hoa, cô đã can đảm nói rõ âm mưu 
thanh toán ông mà cô là người lãnh 
nhiệm vụ đó. Bọn Việt Minh sở tại 
biết rõ chuyện này nên chúng đã bắt 
cô cùng kết án cô tội phản bội. 
Chúng tìm mọi cách ép buộc cô viết 
thư tới vị Quận Trưởng để xin ông 
đem quân đi cứu cô ta với hy vọng 
nhân cơ hội này chúng sẽ phục kích 
giết được ông. 
 
Với cách hành văn thật bay bướm, 
tài tình, nhà văn Mai Thảo đã cho 
người đọc thấy mưu lược vô song 
cùng lòng dũng cảm hiếm có của vị 
Quận Trưởng văn võ toàn tài này khi 
ông phối hợp với đội quân Pháp - 

Việt địa phương đi giải cứu cô. Cuộc 
hành quân thành công, cô gái được 
cứu thoát. Trên đường về, một cán 
bộ Việt Minh bị thương nặng đã bất 
ngờ tỉnh dậy và nhắm súng bắn vào 
người Quận Trưởng. Cô gái trông 
thấy kịp, vội đem cả thân mình lấp 
họng súng oan nghiệt để che chở 
cho người ơn. Cuối cùng tên Việt 
Minh đó bị bắn chết, người Quận 
Trưởng oai hùng kia bình an vô sự 
nhưng cô gái trẻ đẹp đã lãnh viên 
đạn định mệnh ngay tim để rồi trút 
hơi thở cuối cùng trên tay vị Quận 
Trưởng sau khi cố gắng thều thào 
thốt nên câu: “Em yêu anh”. Người 
Quận Trưởng đầy bản lĩnh này đã 
khóc ngất khi vuốt mắt cho người 
con gái bạc mệnh chết trên tay mình. 
Câu chuyện thật ai oán và cảm 
động, nhưng xúc động hơn nữa là 
người Quận Trưởng đã nhờ bệnh 
viện địa phương lấy viên đạn đã 
cướp đi mạng sống của cô gái ra 
khỏi thân xác cô và làm thành một 
món trang sức ông luôn luôn đeo 
trên người. Ông thường xuyên ra 
thăm mộ người xấu số và hứa với cô 
ông sẽ nhớ mãi tình cảm đẹp cô đã 
dành cho và ông sẽ không bao giờ 
rời xa viên đạn đồng đã kết liễu đời 
cô như một cách luôn ấp ủ trái tim cô 
trong lòng ông. Có lẽ trong tâm tình 
đó mà nhà văn Mai Thảo đã đặt tên 
cho tác phẩm tuyệt diệu này là 
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“VIÊN ĐẠN ĐỒNG CHỮ NỔI” 
chăng? 
 
Câu chuyện trên, hình như chỉ có thể 
xẩy ra trong trí tưởng tượng độc 
nhất vô nhị của nhà văn nổi tiếng đó, 
đã làm tôi thẫn thờ trong nhiều ngày 
liền và tự nhiên mơ ước mình muốn 
trở thành người Quận trưởng này. 
Qua tác phẩm “VIÊN ĐẠN ĐỒNG 
CHỮ NỔI”, tôi không còn thấy công 
việc của công chức là nhàm chán 
nữa, nó có một cái gì đó thật là 
phiêu lưu, mạo hiểm và sinh động 
không kém phần lãng mạn nhất là 
khi người sinh viên Học Viện Quốc 
Gia Hành Chánh, sau lúc tốt nghiệp, 
thường lãnh nhiệm vụ Phó Quận 
Trưởng tại các quận đa số là hẻo 
lánh, thường xuyên bị ảnh hưởng 
nặng nề của chiến tranh. 
 
Có thể nói chính tác phẩm “VIÊN 
ĐẠN ĐỒNG CHỮ NỔI” đã làm tôi 
nôn nức tới liền số 10 Trần Quốc 
Toản, Sàigòn để hỏi thăm về kỳ thi 
tuyển sắp tới cùng các bài thi tuyển. 
Tôi đã thận trọng hỏi thăm nhiều 
người (tôi nhớ không rõ lắm hình 
như một trong những người tôi gõ 
cửa để hỏi là anh Nguyễn Văn Thực, 
ĐS 7, Chủ Sự phòng Công Tác Sinh 
Viên lúc bấy giờ). Những người tôi 
hỏi thăm đều sốt sắng chỉ cho tôi 
những loại sách, những bài nghiên 
cứu về chính trị để đọc, để học hầu 

có thể làm bài suông sẻ trong kỳ thi 
sắp tới. Cũng may mắn là từ khi hỏi 
thăm như vậy đến ngày thi tuyển còn 
đến những ba tháng trường, tạm đủ 
để tôi “gạo” kỹ càng những sách vở 
đã được chỉ dẫn. 
 
Hình như “VIÊN ĐẠN ĐỒNG CHỮ 
NỔI” đã quyện vào cuộc đời tôi khi 
cho tôi đậu ngay kỳ thi đầu tiên vào 
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh để 
nhập học khóa Đốc Sự 14 mặc dầu 
tôi rất dốt về môn chính trị học. Bốn 
năm học trôi qua nhanh chóng. Tôi 
chỉ là một sinh viên trung bình nên 
trong kỳ thi tuyển đã đậu chính giữa 
trong danh sách 100 người, do vậy 
khi ra trường tôi cũng tốt nghiệp lại 
ngay giữa với thứ hạng 40 trong số 
81 sinh viên tốt nghiệp lớp Đốc Sự 
14. Trước ngày chọn nhiệm sở, gia 
đình, người thân đều khuyến khích 
tôi làm tại Sàigòn, vì tâm lý thông 
thường là không ai muốn người thân 
ruột thịt của mình phải làm việc tại 
nơi đèo heo hút gió vào thời điểm 
chiến cuộc đang gia tăng ác liệt, có 
thể nguy hiểm đến bản thân. Nhưng 
rồi với ý tưởng mơ đến “VIÊN ĐẠN 
ĐỒNG CHỮ NỔI” nên tôi đã chọn 
Bộ Nội Vụ để đi làm việc ở địa 
phương mặc dù tôi cũng còn có thể 
chọn được một vài bộ để làm việc 
ngay tại Sàigòn hoa lệ. 
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Trong buổi chọn địa phương do Bộ 
Nội Vụ tổ chức, tôi thấy hình như có 
một sự sắp đặt huyền bí nào đó khi 
tôi dự định chọn tỉnh Bình Thuận 
(Thị trấn Phan Thiết, quê hương 
nước mắm), một tỉnh tương đối an 
ninh so với những tỉnh còn lại trên 
danh sách chọn và lại gần Sàigòn 
nữa thì cái miệng tôi lại nói là Bình 
Định (Thị trấn Quy Nhơn, Liên Khu 5 
cũ của Việt Minh). Thích chí vì chọn 
được tỉnh vừa ý không được bao lâu 
thì tôi chợt nhận ra sự lầm lẫn tai hại 
của mình. Ngó lên bảng danh sách 
thì hai người bạn sắp hạng kế sau 
tôi đã lấp đầy hai chỗ dành cho tỉnh 
Bình Thuận rồi. Chỉ còn biết thở dài 
vì lỗi của mình, tôi miễn cưỡng đi ra 
thành phố Quy Nhơn trình diện với 
hai bạn trong danh sách đi Bình 
Định. Kể ra tâm lý con người cũng 
thật rắc rối, mơ chuyện phiêu lưu, 
mạo hiểm mà vẫn muốn chọn nơi 
tương đối an toàn! 
 
Tỉnh Bình Định lúc đó đang cần ba 
Phó Quận Trưởng cho ba quận mà 
hai quận khá tốt là Bình Khê (Quê 
hương Vua Quang Trung Nguyễn 
Huệ, rất gần thành phố Quy Nhơn) 
và Hoài Nhơn (với Thị trấn Bồng 
Sơn, một xứ dừa sầm uất, rất thơ 
mộng và tình tứ nhưng khá xa Quy 
Nhơn). Những tưởng là sẽ chọn 
Quận theo thứ tự giống như khi chọn 
Bộ và Tỉnh lúc còn ở Sàigòn, tôi có ý 

nghiêng về quận Bình Khê vì gần 
Quy Nhơn. Nhưng rồi hỡi ơi, chẳng 
có chọn hay lựa gì cả, tôi đứng đầu 
danh sách đi tỉnh Bình Định thì lại bị 
“cấp trên” chỉ định “quẳng” về quận 
Hoài Ân, một quận miền núi, nằm 
trên một tỉnh lộ bằng đất ngoằn 
nghoèo bò giữa những đồi núi cao 
và dòng Lại Giang xuôi ra biển từ 
miền núi non Trường Sơn hiểm trở. 
Thêm một lần nữa chỗ làm việc tôi 
định tâm lựa chọn lại vượt khỏi tầm 
tay vì một nguyên do ngoài ý muốn. 
Có lẽ đây là một thiên duyên hay 
định mệnh??? 
 
Trụ sở Quận Hoài Ân là một gian 
nhà gạch nhỏ nằm lưng chừng một 
ngọn đồi cao khoảng hơn 10 mét, 
trên đỉnh đồi là Chi Khu Hoài Ân. Tôi 
là một dân sự duy nhất cư ngụ tại 
Chi Khu, ban ngày xuống văn phòng 
Quận làm việc, đến chiều thì lại bò 
lên Chi khu chằng chịt hàng rào kẽm 
gai phòng thủ với lô cốt tứ phía tua 
tủa những súng đạn. Một trung đội 
pháo binh với hai khẩu đại bác 105 
ly thuộc Sư Đoàn 22 đóng ngay trên 
đồi cách phòng ngủ của tôi khoảng 
chừng 20 mét, ngày đêm thường 
xuyên bắn ùng oằng với tiếng nổ 
đinh tai nhức óc làm rung cả giường 
chiếu (có lẽ vì vậy mà dạo này tôi 
hơi bị lãng tai chăng?) 
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Tôi được biết ngọn đồi này là địa 
điểm thứ ba của trụ sở Quận/Chi 
Khu chỉ trong vòng năm, sáu năm trở 
lại. Những ngọn đồi trước đều bị 
quân chính quy Việt Cộng san bằng 
vì đây rất gần vùng An Lão nơi đặt 
đại bản doanh của Sư Đoàn 3 Sao 
Vàng VC, hầu hết quân nhân đồn trú 
trên đồi đều hy sinh, kể cả Quận 
Trưởng lẫn Phó Quận Trưởng 
(thường ở ké trong Chi Khu vì dưới 
làng không được an toàn về đêm). 
Lúc đầu tôi cũng hơi “lạnh cẳng” khi 
đêm về cô độc trên đồi và nghĩ đến 
lúc ngọn đồi bị địch quân tràn ngập 
như đã từng xẩy ra tại các ngọn đồi 
trước đây, việc gì sẽ xẩy ra nhỉ? 
Không khéo rồi tôi sẽ là tên đầu tiên 
của khóa Đốc Sự 14, đi trấn nhậm 
quận, sớm vội vã rửa chân leo lên 
bàn thờ ngồi nhìn đời chơi chăng??? 
Lo sợ quá rồi đâm ra chai lì. Viên 
Quận Trưởng cũng cung cấp cho tôi 
vũ khí các loại, đạn dược, nón 
sắt, áo giáp như một quân 
nhân chính hiệu và cười cười 
nói: “Biết đâu ông Phó cũng 
có lúc sẽ cần đến nó”! 
 
Công việc hàng ngày đã giúp 
tôi quên đi những lo âu, bất 
trắc, hiểm nguy có thể xẩy ra 
bất cứ lúc nào. Những lúc đi 
các xã, ấp với những viên 
chức địa phương, tôi tìm lại 
được sự bình yên tâm hồn 

qua những vườn dừa bạt ngàn mát 
mắt với những ngọn gió nhè nhẹ 
mơn trớn da thịt, dòng Lại Giang 
lững lờ trôi thật hiền hòa với những 
bánh xe bằng tre quay đều nhờ dòng 
nước chẩy để mang nước dưới sông 
tưới vào ruộng đồng chung quanh, 
càng làm tăng thêm vẻ thanh bình, 
dù là mong manh, của quận lỵ. Cuộc 
sống ban ngày tại miền thôn dã sao 
yên bình, êm ả lẫn thơ mộng đến 
thế! 
 
Thỉnh thoảng tôi ghé vào một quán 
bán đủ thứ cần thiết cho cuộc sống 
hàng ngày lớn nhất của xã quận lỵ 
uống nước dừa, khi thì cùng viên 
chức xã ấp, lúc thì cùng các sĩ quan 
trẻ của Chi Khu, cũng là dịp để biết 
thêm sinh hoạt mua bán của người 
dân. Ghé riết rồi đâm ra ghiền nước 
dừa tươi mát ruợi, ngọt lịm với cô 
chủ quán trẻ trung, xinh xắn, lễ 
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phép, nhỏ nhẹ. Cô thật dễ nhìn và 
đáng mến với nước da trắng bóc 
thường thấy của các cô gái xứ dừa, 
cộng thêm với nhan sắc trên trung 
bình cùng nét e ấp, thẹn thùng thật 
duyên dáng khi có người chọc ghẹo 
hoặc thả lời bóng gió tán tỉnh, nhất là 
khi cô lại hiện diện tại một nơi gần 
như là cùng trời cuối đất này. Hình 
như Tạo Hóa đã ban cho mọi người 
tính đam mê, ưa chuộng nét hay, vẻ 
đẹp, từ cái đẹp tráng lệ hoặc hùng vĩ 
của thiên nhiên hay những đóa hoa 
đủ loại rực rỡ khoe mầu, hoặc 
những áng văn thơ trữ tình đến nét 
đẹp thanh thoát của người con gái. 
Chính lòng mến chuộng này đã dệt 
thành những vần thơ, những áng 
văn, những bản nhạc, những bức 
tranh tuyệt diệu sưởi ấm lòng người, 
làm cho cuộc sống đáng yêu và có ý 
nghĩa hơn. Tôi cũng không thoát 
khỏi điều đó nên nhiều lúc cũng cảm 
thấy xao xuyến trước hình bóng cô 
mặc dầu đã có gia đình ở 
Sàigòn.  
 
Các sĩ quan trẻ của Chi Khu 
Hoài Ân có vẻ đều trồng cây si 
tại quán này nhưng dường như 
cô chưa để ý đến một ai cả, vẫn 
tiếp đón mọi khách hàng thật vô 
tư và hồn nhiên. Bỗng một hôm 
nhân lúc tôi tới chỗ cô đứng để 
trả tiền mấy trái dừa tươi đã 
uống, cô đã thấp giọng bảo tôi: 

“Cuối tuần này ông Phó không nên 
về Quy Nhơn bằng xe quận” rồi tiếp 
tục công việc đang làm của một 
người coi quán nước. 
 
Trên đường về lại văn phòng Quận 
tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói ngắn 
gọn gần như ra lệnh này. Làm sao 
cô biết được tôi thỉnh thoảng về Quy 
Nhơn vào dịp cuối tuần bằng công 
xa của Quận vì cô thường bận bịu 
túi bụi với công việc coi quán cơ 
mà? Có chuyện gì sẽ xẩy ra vào cuối 
tuần sắp đến, chuyện không hay, tai 
nạn dọc đường hay VC phục kích 
bắn sẻ? Chuyện VC bắn sẻ thì 
thường xẩy ra trên con đường đất 
quanh co dài gần mười cây số chạy 
từ Quận ra Quốc Lộ 1, mà nếu có 
việc này xẩy ra thì tại sao cô lại biết? 
Quan trọng nhất là nguyên nhân đã 
khiến cô cho tôi biết? Gần như suốt 
đêm đó tôi mất ngủ để cố tìm ra đáp 
số cho những câu hỏi đó thường lởn 
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vởn trong đầu. Cả ngày kế tiếp tôi 
vẫn không tìm ra câu trả lời. “VIÊN 
ĐẠN ĐỒNG CHỮ NỔI” chợt hiện rõ 
nét nơi tôi. Tôi bỗng ngẩn người tự 
hỏi: “Không lẽ câu chuyện tôi mê 
mẩn ngày trước lại xẩy đến với tôi”? 
 
Không muốn đặt cả sinh mạng mình 
vào một canh bạc tuy mơ hồ nhưng 
cũng có thể xẩy ra, tuần đó tôi không 
về Quy Nhơn và cũng thay đổi hẳn 
thói quen trước đây thường hay 
thăm xã ấp vào các ngày giờ nhất 
định trong tuần. Khi cần về tỉnh lỵ vì 
công vụ, tôi thỉnh thoảng dùng xe 
Honda ôm khi vào buổi sáng, lúc thì 
buổi trưa và quan trọng nhất là lơi 
hẳn việc đến quán quen thuộc để 
uống nước dừa.  
 
Sau đó ít lâu trong một buổi tiếp dân 
để nghe những thắc mắc, khiếu nại 
thường được tổ chức hàng tháng tại 
ngay văn phòng quận, cô chủ quán 
vào gặp tôi với lý do ghi trong phiếu 
tiếp kiến dân “thắc mắc về việc nộp 
thuế của quán”. Trong buổi tiếp 
chuyện cô chỉ nói lanh quanh và đề 
cập rất sơ sài về việc chính quyền xã 
sở tại thu thuế quán của cô. Tôi chợt 
lạnh hẳn người khi cô hạ giọng nói 
nhỏ đủ cho tôi nghe trước khi cô từ 
giã: “Tuần tới ông Phó không nên 
dùng xe Quận để chở tài liệu bầu cử 
về”. 
 

Vào thời điểm đó cuộc bầu cử Tổng 
Thống và Phó Tổng Thống VNCH 
sắp tiến hành. Các Phó Quận 
Trưởng phải về tỉnh lỵ dự buổi thuyết 
trình về việc bầu cử cùng cách thức 
tổ chức các phòng phiếu trong quận 
trách nhiệm, đồng thời chở những tài 
liệu liên quan đến cuộc bầu cử về 
quận của mình để về phổ biến lại 
cho các xã ấp. Người tài xế cùng 
một thư ký trong quận đã được tôi 
thông báo về chuyến đi Quy Nhơn 
dự họp này để họ chuẩn bị. Chi tiết 
chuyến đi trên đã lọt đến tai cô chủ 
quán. Qua sự việc này, tôi thấy 
không còn nghi ngờ gì nữa: cô đúng 
là giao liên VC mà tôi đã thoáng nghĩ 
ra từ lần trước, nhưng tôi muốn tìm 
hiểu ai đã thông báo cho cô biết 
cùng lý do cô đã nói cho tôi nghe, 
không lẽ cô lại giống như cô gái 
trong “VIÊN ĐẠN ĐỒNG CHỮ NỔI”? 
Tôi nhớ rõ là từ trước đến giờ tôi 
chưa làm một điều gì không thích 
hợp với vai trò của một Phó Quận 
Trưởng, không hề có ý tưởng bông 
lơn, lơi lả, đùa cợt hay định tán tỉnh 
cô gái này hoặc với bất cứ một phụ 
nữ nào trong quận cả. Ngôn ngữ 
cùng cử chỉ của tôi rất chừng mực 
và đứng đắn, chỉ thỉnh thoảng một 
thoáng rung động thầm kín của một 
con người bình thường trước vẻ đẹp 
diễm tuyệt của Tạo Hóa mà thôi. 
Còn cô, tại sao cô lại có cảm tình với 
tôi, có lẽ cô, qua một nhân viên nào 
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đó trong quận, đã biết tôi có gia đình 
rồi cơ mà. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ có 
lẽ nhịp đập con tim không cần 
nguyên do hay lý lẽ??? 
 
Buổi sáng dự định về tỉnh họp đó, tôi 
đã nhờ một cảnh sát quận mặc 
thường phục chạy Honda chở tôi về 
Quy Nhơn và căn dặn viên tài xế lái 
xe quận theo sau tôi khoảng năm 
phút. Về đến tỉnh tôi bàng hoàng hay 
tin chiếc xe quận trên đường về tỉnh 
đã bị mìn phá nổ tan tành, tài xế và 
thư ký trên xe đều hy sinh vì công 
vụ. 
 
Tôi thẫn thờ trong suốt buổi họp. Tôi 
đã thoát chết và người cứu tôi chính 
là cô gái xinh đẹp chủ quán nước 
dừa. Nhưng tại sao cô lại cứu tôi? 
Tại sao? Hay là… tôi vội lắc đầu, 
như vậy thì thế nào cô gái này cũng 
bị xử phạt thật nặng nề vì đã để 
xổng con mồi là viên Phó Quận 
trưởng sở tại. Lòng tôi chợt chùng 
xuống với nhiều ý nghĩ ngổn ngang 
và thầm cầu mong sẽ sớm nhận 
được một lá thư tương tự như thư 
mà người Quận Trưởng trong “VIÊN 
ĐẠN ĐỒNG CHỮ NỔI” đã nhận. Vì 
mãi suy nghĩ về những điều hệ trọng 
mới xẩy ra tại quận Hoài Ân nên hầu 
như tôi chẳng lãnh hội được một 
điều gì trong buổi họp đó cả. Sau đó 
tôi đã phải thức trắng đêm để đọc 
những tài liệu hướng dẫn dầy cộm 

cùng hỏi thăm các chi tiết chưa hiểu 
rõ nơi những Phó Quận Trưởng 
khác để có thể hoàn tất cuộc bầu cử 
như đã ấn định. 
 
Khoảng độ hơn một tuần lễ sau đó 
thì quán của cô đột nhiên đóng cửa, 
không ai rõ lý do cũng như không 
biết cô dọn đi đâu. Đáng lẽ ngay từ 
đầu tôi nên nói toàn câu chuyện này 
cho người Quận trưởng kiêm Chi 
Khu Trưởng hay mọi việc để ông có 
thể, qua Ban Hai, biết thêm nhiều chi 
tiết cùng thảo luận với nhau cách đối 
phó, nhưng tôi đã không làm như 
vậy có lẽ vì ngựa non háu đá muốn 
thử chính sức mình hoặc cũng vì 
ảnh hưởng tình tiết của “VIÊN ĐẠN 
ĐỒNG CHỮ NỔI” nên khi cô chủ 
quán biến mất giờ đây tôi không thể 
hỏi vị Quận Trưởng này để biết thêm 
được một điều gì cả. Tôi đành ngậm 
hột thị để tự vấn lòng. Như vậy 
“VIÊN ĐẠN ĐỒNG CHỮ NỔI” chỉ 
ứng nghiệm có một nửa vào trường 
hợp của tôi mà thôi, không có thư 
xin giải cứu cũng như không có cuộc 
hành quân gây nên thảm cảnh chia 
lìa chết chóc, xót xa ở đoạn chót 
như trong truyện. Tôi luôn cầu 
nguyện cho cô luôn được an bình 
trong mọi tình cảnh khắc nghiệt nhất 
vì dù sao cô ấy cũng là ân nhân đã 
cứu sống tôi. Trong chiến trận Mùa 
Hè Đỏ Lửa năm 1972, quận Hoài Ân 
bị tàn phá nặng nề, nhiều quân nhân 
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thuộc Trung Đoàn 41 Sư Đoàn 22 
Bộ Binh đã tử trận trong cuộc hành 
quân giải tỏa quận. Dù không còn 
làm việc tại Hoài Ân vào lúc đó nữa 
nhưng tôi vẫn cố liên lạc với người 
quen để tìm tin tức của cô chủ quán 
năm nào, nhưng chỉ hoài công, 
không một chút tin gì về cô cả. Tôi 
tin là VC đã thủ tiêu cô ta để trừng 
phạt cũng như ngăn ngừa trường 
hợp bội phản khác có thể tái diễn 
trong mai hậu. 

 
Tất cả mọi việc hầu như lần lần 
khuất hẳn dưới lớp bụi mờ của thời 
gian, nhất là sau cuộc đổi đời bi 
thảm của Miền Nam vào năm 1975. 
Tôi đã gần như quên hẳn câu 
chuyện cô chủ quán này vì cứ nghĩ 
rằng cô đã vĩnh viễn không còn hiện 
diện trên cõi nhân gian nữa, cho đến 
một ngày tôi đã gặp lại cô ngay tại 
miền đất Hoa Kỳ tạm dung này, 

nhưng không phải dưới vóc dáng 
của một thôn nữ có vẻ e ấp, thẹn 
thùng, mộc mạc xa xưa mà là với vẻ 
thật đài các, kiêu sa của bậc mệnh 
phụ quyền quý, sang cả. Những cảm 
xúc cùng tình tiết của cuộc trùng 
phùng thật bất ngờ đó đã tạo nên 
ngẫu hứng để tôi dệt nên truyện 
ngắn đầu tay: “Quận Đầu Đời” cách 
đây đã khá lâu. Có lẽ kết thúc của 
một mảnh nhỏ cuộc đời này đẹp và ý 
nghĩa hơn đoạn kết trong “VIÊN 

ĐẠN ĐỒNG CHỮ NỔI”. 
Tôi chủ quan nghĩ vậy. 
 
Mỗi một cựu sinh viên Học 
Viện Quốc Gia Hành 
Chánh chúng ta khi bước 
chân vào ngưỡng cửa ngôi 
trường thân yêu này đều 
có một lý do riêng biệt, có 
thể là lý tưởng, hoài bão, 
cơ duyên… Nhưng dù với 
một lý do nào đi chăng nữa 
chúng ta đều hãnh diện có 

một mẫu số chung đó là đã xuất thân 
từ ngôi trường danh tiếng, lẫy lừng 
xưa kia của một Miền Nam yêu dấu 
ngày nào với niềm tự hào vô bờ bến. 
Do vậy tôi cầu mong cũng như hy 
vọng và tin tưởng dạt dào niềm tự 
hào đó luôn luôn trường tồn với thời 
gian. 
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Xuân đã đến rồi, Bạn biết không? 
Ngoài hiên hoa nụ đã ươm mồng 
Nắng nhẹ hôn mềm trên mái tóc, 

Mẹ trong song sắt nguyện cầu thầm... 
  

Con ạ, Mẹ cầu xin Thiên Chúa 
Tha cho ác quỷ sẽ tráo hình 

Đặt trái tim hồng như đồng loại 
Để bớt khổ đau cho chúng sinh. 

 
Mẹ ở trong tù xây Hy Vọng: 

Nhân Quyền, Nhân Ái lẫn Tự Do 
Ngày mai khôn lớn Con thêm hiểu 
Nước Việt Nam này của các con... 

  
Xuân đến, lạnh còn xoay đặc quánh, 

Khóa bên song sắt của quân thù 
Nhưng tiếng MẸ mãi GẦM trong đêm vắng 

Sẽ vọng bay xa Suối, Biển ngàn... 
  

Đây, Mẹ tặng con giấc mộng đầy, 
Ôm vòng HY VỌNG để mai này 

TỰ DO, NHÂN QUYỀN TRÀN ĐẤT NƯỚC 
Mẹ cười mãn nguyện: VIỆT NAM ƠI... 

  
Con ơi, con hãy khóc thật to: 

MẸ NẤM của con đã dựng NHÀ 
Sáng danh Trưng, Triệu ngàn năm trước 

Sáng tỏa muôn đời: Con cháu ta... 
  

Linh Đắc 
Viết cho MẸ NẤM đã chịu 10 năm tù 

 chỉ vì tranh đấu cho nhân quyền. 
Đả đảo cs VN 

 


