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Ngọc Hạnh 
 

 
 
Xe buýt đưa chúng tôi từ Sarajevo, 
thủ đô Bosnia đến Dubrovnik trời đã 
xế chiều.Trên đường đi, xe dừng lại 
cho du khách thăm vài thành phố cổ 
và di tích lịch sử Bosnia. Dọc đường 
xe chạy có khi môt bên là núi cao 
nhiều cây lớn nhỏ và một bên biển 
rộng mênh mông nước xanh lơ 
phẳng lặng, tàu thuyền thấp thoáng 
xa xa. Có khi hai bên đường xe chạy 
toàn đồng cỏ phẳng phiu có vài ngôi 
nhà nhỏ nằm rải rác. Dọc theo bờ 
biển, các biệt thự, nhà lầu mái đỏ 
tường trắng san sát. Từ trên xe buýt 

nhìn xuống như bức tranh, mây 
trắng trời xanh, biển xanh, nhà mái 
đỏ, màu sắc vui mắt. Xe chạy qua 
cây cầu xinh xinh đến bên kia đầu 
cầu là Dubrovnik, hải cảng và thành 
phố cổ xinh đẹp thuộc Croatia. 

 
Theo cô Tina hướng dẫn viên, 
Dubronick thành phố ven biển 
Adriatic, nằm phía Nam Croatia, 
trung tâm du lịch quốc gia, “hòn ngọc 
của Adriatic’‘ có khoảng hơn 40.000 
dân. Dubrovnik bị chiến tranh tàn 
phá hư hại nặng và được xây dựng, 
trùng tu lại khi độc lập (1991). Kinh 
tế phồn thịnh nhờ buôn bán hải sản, 
du lịch. Dubronick có nhiều kiến trúc 
cổ, các di tích lịch sử như lâu đài, 
nhà thờ... Tường thành bao quanh 
thành phố dài 2 cây số xây từ thời 
trung cổ, bề dày và chiều cao khác 
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nhau. Theo cô, tường thành phía 
quay ra biển có nơi bề dày từ 2m 
đến 3m, cao hơn mặt biển 37 mét, 
40 tháp canh (tower) và 5 pháo đài, 

120 đại bác. Tường thành phía đất 
liền bề dày 4 mét đến 6 mét, cao 25 
mét, có tất cả 4 cổng (sách du lịch 
nói 3 cổng) để vào thành phố. Thời 
xưa các cổng này đêm đóng ngày 
mở, thành cao hào sâu luôn có 
người canh gác, ngày và đêm, là 
niềm tự hào dân địa phương. 
Dubrovnik có 45 khách sạn lớn nhỏ. 
 
... Chúng tôi đến khách sạn Lapad, 
Dubrovnik làm thủ tục nhận phòng 
lấy chìa khóa. Khách sạn xinh xắn 
có con sông trước mặt, hồ bơi nước 
xanh hấp dẫn, cổng và hàng rào 
màu sắc vui mắt, trình bày mỹ thuật. 
Chúng tôi ngụ ở đấy 2 ngày 3 đêm. 
Mọi người tắm gội sạch sẽ sau một 
ngày bụi bặm đường dài là đến giờ 
ăn. Phòng ăn rất rộng trang trí lạ, 
đẹp đầy thực khách. Họ sắp xếp từ 
trước, mỗi đoàn du lịch có số bàn 

riêng, không ngồi chung với các 
đoàn khác. Sau khi ăn trời còn sáng, 
một số anh chị em rủ nhau đi dạo 
phố gần khu vực khách sạn. Đường 
đi tráng nhựa sạch sẽ lắm, lề đường 
tương đối rộng. Gió mát từ con sông 
êm ả, sóng nhẹ lăn tăn như nước 
hồ, khách tản bộ rất thoải mái dễ 
chịu. Ngoài đường một bên là sông, 
một bên là nhà to như biệt thư rào 
sắt bao quanh cây kiểng xinh đẹp 
hay nhà hàng ăn uống khang trang. 
Phía bờ sông từ khách sạn đi bộ 5, 7 
phút đến bến đậu các tàu thuyền 
nhỏ nhấp nhô trên mặt nước, kẻ lên 
người xuống, ánh đèn rực rỡ. Khi 

chúng tôi trở về thấy một số khách 
trong đoàn ngồi giải khát nơi phòng 
ăn nhỏ khách sạn. Lapad Hotel 
ngoài phòng ăn lớn còn có các nhà 
hàng nhỏ trang trí đẹp mắt với thực 
đơn các quốc gia khác nhau, có 
rượu và các loại nước giải khát. 
Chiều hôm ấy trước khi về phòng cô 
Tina nhắc nhở mọi người ngày hôm 
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sau nên mang đi giày đi bộ, y phục 
thoải mái vì sẽ đi bộ nhiều, 8 giờ sẽ 
rời khách sạn đi thăm viếng thành 
phố cổ và một vài di tích lich sử... 

 
OLD TOWN: Phố Cổ 
Buổi sáng sau khi điểm tâm xe buýt 
đưa mọi người đến gần phố cổ 
ngừng lại cho mọi người đi bộ vào 
khu thương mại. Tài xế mang xe đậu 
nơi khác. Cô Tina phát cho các du 
khách bản đồ thành phố ghi các di 
tích lịch sử, trạm xe buýt và đường 

về khách sạn. Ai muốn theo cô hay 
tự túc thăm viếng các nơi khác tùy ý 
nhưng phải về khách sạn trước 
17giờ để chuẩn bị đi dùng cơm chiều 
bằng thuyền cách khách sạn khoảng 
30 phút. 
Chúng tôi đi bộ đến Main St., con 
đường chính Phố cổ, rộng và nổi 
tiếng nhất thành phố, cũng là trung 
tâm thương mại (shopping centre). 
Đường khu vực này dành cho người 
đi bộ, xe không được lưu hành nơi 
đây. Hai bên đường các tiêm buôn 
san sát nhau, bán nữ trang, quần áo, 
giầy, ví thời trang, tranh ảnh, bưu 
thiếp, nhà hàng, quán rượu. Vỉa hè 
rộng rãi. Có nơi tiệm ăn bày bàn ghế 
ra vỉa hè cho khánh ngồi thưởng 
thức cafe buổi sáng, nhìn du khách 
qua lại. Mọi người chụp ảnh kỷ niệm, 
bác sĩ Liêm vài vị khác lo quay phim. 
 

NHÀ THỜ Thánh Blaise 
(Church of St Blaise)  
Chúng tôi đến thăm nhà thờ 
Thánh Blaise, một trong 
các địa điểm nổi tiếng 
Dubrovnik. Thánh đường 
trên trăm tuổi này tọa lạc 
trung tâm phố cổ được xây 
cất lại năm 1715 trên nền 
nhà thờ cũ bị hư hại sau 
những trận động đất và hỏa 
hoạn. Nhà thờ nổi tiếng, 
đặc biệt về tôn giáo và các 
sự kiện lịch sử, được 
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Unessco nhận là di sản văn hóa thế 
giới năm 1979. Các đoàn du lịch đều 
đưa khách viếng thăm khi đến 
Dubrovnik. Tượng thánh được trang 
trọng thờ phượng trong nhiều nhà 
thờ Croatia. 

 
Huyền Thoại về Thánh BLAISE: 
Thánh Blaise, vị thánh tử đạo: Theo 
cô Tina, thánh Blaise sinh 
trưởng trong gia đinh Hy 
Lạp giàu có, là y sĩ có tài, 
được phong làm nhà truyền 
giáo. Ông có lòng tin tuyệt 
đối nơi Chúa Trời. Thời kỳ 
cấm đạo Thiên Chúa, ai 
theo đạo bị giết chết. Ông 
bị hành hạ, bỏ đói, giam 
vào ngục tối, đánh bằng roi 
sắt nhưng vẫn từ chối, 
không chịu bỏ đạo.  
Vị thánh bảo vệ thành phố: 
Thánh Blaise giữ gìn thành 
phố không bị chiến tranh 
tàn phá. Vào thế kỷ thứ 10 
ngày 2 tháng 2 những 

chiến thuyền người Venice 
(Venetian) neo ngoài khơi với mục 
đích bất ngờ tấn công Dubrovnik. 
Thánh Blaise hiện lên trong nhà thờ 
với hình dáng ông già râu dài, tóc 
bạc báo tin cho vi giáo sĩ 
(clergyman) khi ông này đến nhà 
thờ. Dân quân Dubrovnik được báo 
động chuẩn bị đối phó quân địch. 
Quân Venetian thám thính biết 
người Ragusa (tên gọi Dubronik thời 
bấy giờ) sẵn sàng chiến đấu, khó 
lòng đánh thắng nên lui quân, thành 
phố không bị chiến tranh. Thánh 
Blaise được dân chúng ghi ơn và tôn 
vinh ông là thánh bảo vệ Dubrovnik.  
Vị Thánh có phép lạ: vào thế kỷ 15 
nhà thờ bị hỏa hoạn, mọi thứ bị thiêu 
hủy hư hại trừ tượng thánh Blaise 
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còn lại như gần nguyên vẹn, không 
ai có giải thích được sự việc ngoài 
phép lạ mầu nhiệm của ngài. Ngoài 
ra lúc sinh tiền, một lần lên núi thánh 
Blaise thấy chó sói bắt heo của 1 
thiếu phụ nghèo miền núi mang đi. 
Ông làm phép lạ. Chó thả cho heo 
chạy trở lại với chủ.  
Lần khác đứa bé mắc xương cá sắp 
chết. Ông để tay lên cổ đứa bé, cầu 
nguyện, đứa bé khỏi bệnh. Sau này 
khi Thánh bị giam vào ngục tối, 
người phụ nữ nghèo chủ con heo 
mang nến và nước uống đến nhà tù 
cho Thánh Blaise. 
Thưa quý độc giả những điều kể trên 
là truyền thuyết nhưng lễ hội Thánh 
Blaise hàng năm là có thật. 
 
Lễ Hội Thánh Blaise (Festival of 
Saint Blaise): 

Từ 971, hàng năm vào 
ngày 3 tháng 2 hàng ngàn 
người các nơi lũ lượt đến 
Dubrovnik dự buổi rước lễ 
thánh Blaise rất trang trọng 
đã được chuẩn bị từ nhiều 
tuần lễ trước. Các giáo sĩ, 
linh mục, nữ tu, nhạc sĩ 
mặc y phục ngày lễ trọng 
màu sắc khác nhau. Tín 
hữu, dân chúng mặc quốc 
phục xinh đẹp diễn hành, 
rước tượng thánh kèm theo 
các biểu ngữ nhớ ơn vị 
thần bảo hộ Dubrovnik. 

Ngày lễ trọng đại đó qua cả ngàn 
năm và đến nay còn tiếp tục. 
Nhà thờ thánh Blaise ngoài các lễ 
tôn giáo người ta còn tổ chức đám 
cưới ở nhà thờ, cả những đám cưới 
các vị chức sắc cao cấp trong thành 
phố. Sân nhà thờ rộng rãi như 
quảng trường. Bên hông nhà thờ là 
những cửa hàng bán thức ăn, người 
đi lại đông nhất là vào buổi chiều, du 
khách và cả người địa phương 
 
TU VIỆN FRANCISCAN 
(Franciscan Monastery)  
Tu Viện tọa lạc ở Placa, đường 
chính phố cổ, là một trong các kiến 
trúc lớn Dubrovnik thời xưa, xây theo 
kiểu Roman Gothic năm 1337, có 
120 cột, bị hư hỏng sau những trận 
động đất và hỏa hoạn được sửa 
chữa lại. Hành lang tu viện là nơi an 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

143 

táng các vi chức sắc 
cao cấp trong giáo hội. 
Thoạt nhìn giống như 
các hành lang thông 
thường trong nhà 
chung, lót đá phẳng 
phiu để người qua lại 
nhưng nhìn kỹ sẽ thấy 
tên tuổi, chức tước quý 
vị khắc trên miếng đá 
lót đường hành lang. 
Tôi thầm nghĩ phong 
tục Âu và Á khác nhau. 
Á Châu tên tuổi các vị 
chức sắc được gìn giữ 
nơi tôn nghiêm cao 
quý, ai vô ý bước nhầm lên đó sẽ áy 
náy kể như bất kính. Không mấy ai 
chịu cho thiên hạ giẫm lên tên tuổi 
mình hằng ngày. Dubrovnik, Croatia 
và Holywood Hoa kỳ thì tên các minh 
tinh nghệ sĩ khắc lên tấm đá lót 
đường, khách qua lại ai cũng 
thấy được. Các thánh đường 
Anh và Pháp có gian hầm 
riêng trang trọng để an táng 
các vị chức sắc cao cấp 
trong giáo hội. Tu viện 
Franciscan vừa là tu viện, 
vừa nhà thờ, thư viện và 
dược phòng (pharmacy). 
Thư viện Franciscan có 
khoảng 20.000 cuốn sách 
quý hiếm trong đó có 2.000 
quyển viết tay. Tôi tự hỏi 
sách gìn giữ cách nào mà 

tồn tại hàng mấy trăm 
năm? Nhà thuốc mở 
cửa từ năm 1317 đến 
nay còn họat động, 
đứng hàng thứ 3 trên 
thế giới về “tuổi tác già 
nua”. Lầu chuông tu 
viện bị hư hỏng trong 
thời kỳ chiến tranh. 
Trong khi các du khách 
lên xem dược phòng và 
nhà thờ, tôi ra phía 
trước xem khu vườn 
nhà thờ. Phần lớn cây 
kiểng, chỉ có vài khóm 
hoa. Tôi nghĩ tu viện 

rộng quá nếu leo lên mấy bậc đi lòng 
vòng trong thư viện, nhà thờ... chắc 
hai chân sẽ làm reo, không thể tiếp 
tục viếng thăm các nơi khác được 
nên tìm chỗ ngồi nghỉ chân chờ các 
du khách trong đoàn cùng ra về. 
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CUNG ĐIỆN RECTOR (Rector’s 
Palace)  
Xây từ thế kỷ thứ 12, là tư dinh và 
nơi làm việc của thống đốc Ragusa 
từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 18 
(Ragusa là tên gọi Dubrovnik thời 
bấy giờ). Dinh thư cũng là nơi giam 
giữ tù nhân, có kho thuốc súng, 
giống pháo đài hơn là cung điện. Bị 
hỏa hoạn hư hại nặng năm 1435, 
thành phố quyết định xây cất lâu đài 
mới. Năm 1463 kho thuốc súng nổ, 
cung điện hư hại phải sửa chữa. 
Năm 1520 và 1667 bị động đất tàn 
phá phải xây cất lai theo kiểu 
Baroque. 
Từ 1872 cung điện trở thành viện 
bảo tàng trưng bày các cổ vật từ thế 
kỷ 14: các bức họa, tiền cổ, binh khí, 
y phục hàng ngày, y phục ngày lễ…, 
bàn ghế, các trang trí phòng làm việc 
thống đốc, phòng riêng... 
Tôi tự hỏi sau mấy lần kho thuốc 
súng nổ và động đất, hỏa hoạn lâu 
đài hư hại nặng nhưng vẫn còn vũ 
khí, y phục, bàn ghế, tranh cổ để 
trình bày? Ngày nay Rector’s Palace 
còn là nơi hòa nhạc trong các lễ hội 
hàng năm. Theo cô Tina, buổi chiều 
và tối nơi này đông người, vui nhộn 
hơn buổi sáng. 
 
DU NGOẠN BẰNG DU THUYỀN: 
Sau khi thăm Rector’s Palace một số 
du khách ở lại để xem phố phường, 

mua sắm, một số trở về khách sạn 
nghỉ ngơi. Xe taxi, xe van chở 8 
người đậu gần gần chờ đón khách 
nhiều lắm. Taxi chở 4 người, từ lâu 
đài trở về khách sạn khoảng 20 mỹ 
kim. Xe bus 3 mỹ kim một người 
nhưng phải ra chờ xe ở trạm xe bus, 
khoảng 15 phút có một chuyến. 
Chúng tôi 5 người đón xe về trước. 
Các vị khác và cô Tina còn ở lại 
thăm viếng các nơi vì chắc gì có cơ 
hội trở lại Dubrovnik lần nữa.  

Khoảng 17 giờ mọi người tập họp tại 
phòng tiếp tân để cùng cô Tina đi bộ 
khoảng ngắn đến bến tàu. Mọi người 
xuống chiếc tàu nhỏ chở chừng 5, 7 
chục người đi ăn tối với các món địa 
phương nơi nhà hàng ở St Jakov 
Beach. Thời tiết thật đẹp. Tàu chạy 
thong thả trên dòng sông êm ả trước 
khi ra biển xanh. Thiên hạ ra trước 
mũi tàu chụp ảnh. Gió mát làm bay 
bay mái tóc vàng hay đen phủ bờ vai 
các bà, các cô. Trên cao mây trắng 
di chuyển chậm chậm, trời xanh lơ, 
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phong cảnh hữu tình. Tàu chạy gần 
bờ thấy núi xa xa khi cao khi thấp. 
Dọc bờ biển khi là nhà lầu, năm, ba 
tầng, và bãi biển rất đông nguời tắm, 
dù che to, ghế xếp xanh xanh đỏ đỏ. 
Tàu cặp bến nơi ghềnh đá. Ở xa 
thấy toàn vách đá cao vút, đến gần 
thấy có con đường đá nhỏ trải dài 
quảng ngắn xong đến những bậc 
thang lên nhà hàng trên núi. Nhà 
hàng trang trí đẹp, sàn nhà là đá núi 
san bằng phẳng, bệ ngồi nhìn ra 
biển ngắm hoàng hôn cũng bằng đá. 
Cách không xa thiên hạ đang tắm 
hay đi bách bộ trên bãi biển. Du 
khách phần lớn ra khỏi nhà hàng 
ngắm cảnh hoàng hôn trên biển cả. 
Một số ngồi dọc theo bệ đá nhà 
hàng và chụp ảnh từ lúc mặt trời còn 
to và đỏ rực phía chân trời đến lúc 
xuống đến gần mặt nước mới chịu 
vào nhà hàng. Thức ăn toàn hải sản 

địa phương và tha hồ 
thưởng thức rượu vang 
Dalmatian vine. Tôi nghĩ cô 
Tina muốn cho khách du 
ngoạn bằng thuyền để ngắm 
cảnh đẹp bờ biển St Jakov 
và xem mặt trời lặn trên biển 
mà thôi. Thực ra muốn cho 
thuởng thức món ăn thuần 
túy địa phương, nhà hàng 
Lapad có thể cung cấp được 
vì họ có đầu bếp nấu món ăn 
các quốc gia khác nhau. 
Dù tôi đoán đúng hay sai 

nhưng chúng tôi cũng có buổi chiều 
thú vị với cảnh non cao gió mát, có 
rượu có trà và thưởng thức cảnh 
đẹp buổi chiều tà trên biển cả. Lúc 
tàu chạy dọc bờ biển tôi có mấy câu 
thơ “con cóc”: 

Nước biếc non cao mây thật xanh 
St Jatov bãi biển đẹp như tranh 
Nhà lầu lớn bé bên sườn núi 
Người đi tắm biển bơi loanh 
quanh 

Tôi lại nhớ bãi biển Nha Trang, Vũng 
Tàu, vịnh Hạ Long Việt Nam. Hy 
vọng các nơi này gìn giữ sạch sẽ 
xinh đẹp để thu hút du khách quốc tế 
thăm viếng, đem công viêc làm ăn, 
tăng lợi tức dân lành.  
 

Virginia, cuối Thu năm 2017 
Ngọc Hạnh 
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Hoa Đô trời lất phất mưa bay 

Đào nở bao lần vẫn chốn này 

Viễn xứ mơ màng xuân hội ngộ 

Tha hương luyến nhớ tết sum vầy 

Quê người không hiếm, màu lân-pháo 

Đất khách chẳng khan, sắc cúc-mai  

Và cũng đủ trà thơm rượu ngọt  

Chỉ là thiếu bạn để cùng say. 

 

Nhất Hùng 

Hoa Thịnh Đốn, Xuân 2018 
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Xuân về nhớ bạn bạn nào hay 

Cám cảnh chia ly đếm tháng ngày 

Hạt bụi thời gian chồng lớp lớp 

Tầng mây quá khứ kéo lây lây 

Thân yêu mới đó mà qua mất 

Thương xót lâu rồi cũng chẳng khuây 

Ly rượu mừng xuân, đành khó cạn 

Bạn hiền đâu nữa để mà say. 

 

Đăng Nguyên 

Texas, Xuân 2018 
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Minh Tường 
 
Nhà hàng ở tầng trên cùng của 
khách sạn cao nhất thành phố 
Daytona Beach. Trọng chọn bàn kê 
sát cửa sổ trông ra biển. Chỉ thấy có 
trời cao, biển rộng, mây trắng bay lờ 
lững và những đàn hải âu trắng như 
tuyết bay lượn. Biển với trời thật bao 
la, hùng vĩ. Trước mặt Trọng là 
Nhược Lan. Vẫn đôi mắt to, đen lay 
láy, nhưng ở cuối đuôi mắt đã có vài 
nếp nhăn nhỏ, là dấu vết của thời 
gian. Trọng nhìn nàng đăm đăm, tâm 
hồn tràn ngập yêu thương: 
- Thật là bất ngờ, phải không em? 
Nhược Lan, đôi mắt đã ướt: 
- Nếu em không bị đau cổ họng, biết 
bao giờ mới được gặp lại anh? 
- Hằng năm em vẫn đến đây nghỉ 
mát vào mùa đông? 
- Vâng! Từ ba năm nay, cứ mỗi mùa 
đông em lại về đây nghỉ hai tuần lễ 
để trốn tuyết. Thành phố biển này 
đẹp quá. Nhưng mục đích chính của 
em là... 
- Là sao em? 
- Tìm anh! Em nghe phong thanh là 
anh đang ở đây, nên cố tìm! 

Trọng chớp mắt cố nén xúc động. 
Nhược Lan, người thiếu phụ đài các 
đang ngồi trước mặt chàng, nói một 
câu làm chàng sống lại cả một thời. 
Chiều nay đang khám bệnh, lúc đọc 
đến hồ sơ người bệnh tên Kimberly 
Peck, chàng không có một ấn tượng 
nào cả. Chỉ là một cái tên như trăm 
ngàn cái tên Mỹ khác. Nhưng rồi đột 
nhiên nàng xuất hiện ở cửa phòng 
khám, chàng muốn hét lên một tiếng 
thật to và chạy lại ôm chầm lấy nàng 
để tỏ lộ nỗi vui mừng tột độ. Vẫn 
khuôn mặt trái soan, chiếc mũi 
thẳng, cái miệng nũng nịu với nốt 
ruồi nhỏ ở khóe môi phải, tóc gáy 
vén cao để lộ cái cổ thon trắng ngần 
và những sợi lông măng. Làm sao 
mà chàng quên được! Nhưng cô y tá 
Drena đã đứng đó, bên cạnh nàng. 
Chàng chỉ còn biết tròn xoe mắt 
nhìn, chẳng thốt nên lời! 
Còn nàng, cũng ngạc nhiên không 
kém, nhưng còn nói lên một câu, 
bao tròn nhiều ý nghĩa: 
- Ồ! Anh! Anh của em đây rồi! 
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Một hồi lâu, chàng mới lấy lại bình 
tĩnh để xin phép Drena, được nói 
tiếng Việt với nàng: 
- Không ngờ được gặp lại em! Em đi 
đâu từ dạo đó đến nay? Anh đã tìm 
em khắp chốn. 
Nàng nghẹn ngào: 
- Chuyện dài giòng lắm anh! 
Thấy Drena có vẻ sốt ruột, Trọng 
đành dàn xếp: 
- Để anh khám bệnh em cho xong, 
chiều nay sau giờ làm việc, anh sẽ 
gặp em. Em đang ở địa chỉ ghi trong 
hồ sơ phải không? 
- Khách sạn Winter Haven, phòng số 
409. 
Nàng đi rồi, Trọng không còn bụng 
dạ nào để làm việc nữa. Lòng chàng 
xốn xang như đang có lửa đốt, chỉ 
mong khám bệnh cho mau để còn 
gặp nàng. 
  

 
  
Phòng mạch của Trọng ở 
đường Khổng Tử, gần 
bến Lê Quang Liêm. 
Chàng mở phòng mạch 
sau ngày Việt Cộng 
chiếm Sàigòn. Dĩ nhiên là 
phòng mạch lậu, do cô 
Linh, y tá của chàng, móc 
nối với công an khu vực 
giúp chàng. Hàng tháng, 
ngoài một số tiền đã định 
trước phải góp, chàng 

còn phải quà cáp và mời Tư Khá, 
tên gã công an, ăn nhậu đều đều. 
Nhờ vậy, chàng đã sống yên thân 
qua ngày, chờ cơ hội vượt biên lần 
nữa. 
Một hôm, khoảng 7 giờ chiều, trời đã 
xâm xẩm tối, chàng sắp sửa đóng 
cửa phòng mạch. Chợt một người y 
tá cũ của chàng dẫn lại một thiếu nữ 
khoảng hai mươi, nước da trắng 
xanh, khuôn mặt buồn vời vợi, 
nhưng vẫn không dấu được nét đài 
các. Liễu, cô y tá, giới thiệu người 
thiếu nữ với chàng: 
- Ông thầy! Đây là cô Nhược Lan. 
Chàng niềm nở tiếp đón: 
- Chào cô! Cô bị bệnh chi? 
Nàng rầu rầu đáp: 
- Thưa bác sĩ, không phải em bệnh, 
mà là ba em. Ông bị ho ra máu. Xin 
mời bác sĩ lại nhà xem bệnh cho ba 
em. 
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Cô Liễu ghé tai chàng nói nhỏ: 
- Ba cô Nhược Lan là thương gia 
Lâm Chương. Trong vụ đánh tư sản 
mại bản, ông bị bắt đi cải tạo. Mới 
được thả. 
Trọng nhìn Nhược Lan, ái ngại: 
- Được rồi! Cô chờ một chút, tôi thu 
xếp xong, chúng ta đi ngay. 
Trước mặt chàng là ngôi nhà ba 
tầng đồ sộ, kiến trúc kiểu xưa, có 
đến nửa thế kỷ, lâu ngày không 
được tu bổ nên tường, vôi đã loang 
lở. Chàng theo Nhược Lan băng qua 
tầng trệt, trước kia là kho hàng, nay 
trống vắng, rộng thênh thang, mùi 
ẩm mốc xông lên nồng nặc. Cầu 
thang dẫn lên lầu bằng gỗ, đánh 
vẹc-ni đen bóng, tay vịn chạm trổ 
công phu. Lên đến lầu ba, Nhược 
Lan mời chàng ngồi ở phòng khách, 
còn nàng cùng cô Liễu đi vào phòng 
trong. Một lúc, nàng và cô Liễu dìu 
ra một ông lão trạc ngoài sáu mươi, 
vừa bước vừa húng hắng ho, tóc 
bạc trắng như bông, má hóp, mắt lờ 
đờ như mất hết sinh khí. Chàng toan 
đứng dậy đỡ ông lại bộ trường kỷ 
khảm xà cừ chàng đang ngồi. Ông 
khục khặc đầu, giọng thều thào: 
- Bác sĩ cứ ngồi yên, tôi đi được mà. 
Đợi ông an vị xong, chàng bắt đầu 
hỏi bệnh: 
- Sự thể ra sao, xin ông kể lại đầu 
đuôi cho tôi nghe? 
Sau khi uống một hớp trà nóng do 
Nhược Lan đưa ra, ông Chương bắt 

đầu kể bệnh. Trọng chăm chú theo 
dõi và chêm những câu hỏi để ông 
kể rõ các chi tiết. Chàng ghi chép lại 
tỉ mỉ để tìm ra căn bệnh. Như vậy 
ông đã bị chớm lao từ một năm nay. 
Bệnh trở nặng nên ông được tha về 
để tìm thầy chữa chạy. Chàng xếp 
đặt để ông Chương chụp hình phổi 
và thử đàm tìm vi trùng lao. 
Hình phổi cho thấy phổi đã nám, lại 
có hang, có ổ và đàm có vi trùng lao. 
Trọng bàn với Nhược Lan: 
- Ba em cần uống và chích thuốc 
lâu, có thể đến cả năm trời. Điều cần 
thiết là săn sóc ông cụ cho cẩn thận. 
Bệnh này rất hay lây, như em biết. 
Nếu không có gì trở ngại, hàng ngày 
anh sẽ ghé thăm cụ cho việc điều trị 
được chu đáo. 
Nhược Lan lộ vẻ cảm động: 
- Cám ơn anh nhiều. Cảnh nhà bây 
giờ sa sút quá đỗi. Lo lắng cho ba 
thật quá sức em. Anh giúp như vậy, 
không biết nói gì để cám ơn anh. 
Trọng cầm lấy tay nàng bóp mạnh, 
như muốn truyền thêm nghị lực cho 
nàng. 
Mỗi đêm, sau khi đóng cửa phòng 
mạch, chàng lại đến chích thuốc cho 
ba nàng. Nàng tiễn chàng ra cổng 
mỗi khi chàng về. Có hôm nàng theo 
chàng đi lang thang hết phố nọ sang 
phố kia. Càng gần gũi Nhược Lan, 
Trọng càng hiểu tâm tư nàng nhiều 
hơn. Nàng ước mơ ba nàng mau 
khỏi bệnh, lúc đó nàng sẽ tìm cách 
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thoát ra khỏi nước để sống một cuộc 
đời đáng sống hơn. Chứ hiện tại, 
tương lai nàng quả thật đen tối. 
Nàng đang học năm thứ ba dược, 
phải bỏ ngang vì lý lịch gia đình 
nàng không hợp với chế độ mới. 
Trọng an ủi nàng và chúc nàng đạt 
được ước nguyện. 
Buổi tối ở Sàigòn vào những ngày 
giáp Tết trời lành lạnh. Trọng đưa 
Nhược Lan ra khu 
Tổng Đốc Phương ăn 
cháo cá. Mới có mấy 
tháng săn sóc người 
bệnh, nàng đã gầy sọp 
hẳn đi. Hai mắt đã có 
quầng thâm, da xanh 
xao. Chỉ đôi mắt vẫn 
trong sáng và có vẻ to 
thêm ra. Qua làn khói 
cháo nóng, Trọng, 
giọng đầy tin tưởng: 
- Bây giờ anh có thể 
nói: bệnh của ba em 
đã khá nhiều! Hình 
phổi sáng sủa hơn. 
Như vậy em đừng quá 
lo âu, đổ bệnh lại càng thêm rắc rối. 
Gia đình chỉ còn trông cậy vào em 
đấy. 
Đôi mắt nàng sáng hẳn ra. Đã lâu 
lắm, chàng mới thấy nàng có một nụ 
cười tươi như vậy: 
- Thật hả anh? Anh không an ủi em 
đấy chứ? 
Chàng cố giữ vẻ nghiêm trang: 

- Sự thật đấy! Bữa cháo cá hôm nay 
là để mừng cho ba em và em! 
Nhược Lan đưa tay tìm tay chàng: 
- Em cám ơn anh! Cám ơn anh thật 
nhiều! 
Chàng nắm chặt tay nàng, nói với 
giọng thật chân thành: 
- Em không cần phải nói như thế. Đó 
là bổn phận của anh. 
Ở tiệm ăn ra, Trọng đưa nàng đi dọc 

theo bờ sông. Gió 
sông mát lạnh. Trọng 
kéo nàng sát lại gần 
hơn như để truyền 
hơi ấm. Tóc nàng 
bay lòa xòa theo gió, 
quyện vào mắt, vào 
mũi chàng. Hồn 
Trọng ngây ngất 
trong hương thơm 
của mái tóc.  
Chàng vòng tay siết 
mạnh nàng. Nhược 
Lan ép sát vào người 
chàng, tìm sự che 
chở, đầu nàng 
nghiêng nghiêng 

nũng nịu. Không gian như lắng đọng. 
Vầng trăng non khi ẩn khi hiện trong 
làn mây mỏng thoáng qua. Trọng 
biết tình yêu đã đến với chàng, trong 
khi đang làm bổn phận của người 
thầy thuốc. 
Từ dạo đó, ông Chương ít cần 
chàng săn sóc hơn. Vài hôm, Nhược 
Lan lại ghé phòng mạch để đón 
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chàng đi ăn cơm tối hoặc đưa chàng 
món thức ăn do tự tay nàng nấu 
nướng lấy. Nàng là con nhà giàu, 
tiểu thư đài các, nhưng nấu nướng 
rất khéo tay. Món nào nàng nấu 
cũng hợp với khẩu vị chàng. Chàng 
ước mơ có được một người vợ với 
đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh như 
nàng. Chàng đã nhìn thấy tương lai 
trước mắt, với Nhược Lan là vợ hiền 
và một bầy con kháu khỉnh, thông 
minh. Chiều chủ nhật 
nào, chàng cũng nghỉ 
làm phòng mạch để 
đưa Nhược Lan đi 
chơi. Các món ăn 
ngon của Sàigòn vẫn 
còn, tuy không nhiều 
và đầy đủ như trước. 
Tiệm ăn nàng thích 
chọn là tiệm “Ngọc 
Linh” ở góc đường Cô 
Bắc, có món chả giò 
cua và món lẩu lươn 
ngon nổi tiếng. Quán 
kem dừa ở xế trường 
Luật cũng được nàng 
chọn vì kem, do chính 
chủ nhân làm lấy, 
nhuyễn và ngon hơn 
kem “quốc doanh Đồng Khởi” nhiều. 
Làm người tình của Nhược Lan, 
Trọng cảm thấy mình sống lại thuở 
học trò. Tuy tuổi chàng đã xa thời đó 
lâu rồi, cũng gần mười năm qua còn 
gì! 

Sáng hôm đó, Trọng vừa khám 
được vài người bệnh thì Nhược Lan 
đến. Hôm nay nàng thật rực rỡ trong 
bộ quần áo màu hồng nhạt và mái 
tóc đuôi ngựa. Tóc đuôi ngựa rất kén 
người. Phải có một vầng trán thanh 
tú và cái cổ cao, trắng, kiểu tóc này 
mới hợp. Nàng đã đầy đặn hơn và 
hai mắt đã hết quầng thâm. Với nụ 
cười thật tươi và câu nói úp mở, bí 
mật, nàng dặn: 

- Chiều nay em sẽ 
đến đón anh. Có một 
chuyện bất ngờ chờ 
anh! 
Chàng giả vờ hồi hộp, 
trêu nàng: 
- Chuyện gì mà ghê 
gớm thế? Bật mí sơ 
sơ cho anh biết được 
không? 
Nàng làm vẻ mặt 
nghiêm: 
- Không được! Đã nói 
là bất ngờ thì phải 
chờ đến phút chót 
mới biết cơ mà! 
Sau khi chàng đóng 
cửa phòng mạch, 
nàng dẫn chàng đi 

quanh co qua các hang cùng, ngõ 
hẹp, để cuối cùng đến một nhà hàng 
nằm sâu trong một con đường cụt 
của khu Chợ Lớn cũ. Quả thực 
trước đó, chàng chưa bao giờ đặt 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

153 

chân đến nhà hàng này. Bấy giờ, 
nàng mới tiết lộ cho chàng biết: 
- Hôm nay là ngày sinh nhật của Ba 
em, ông được sáu mươi lăm tuổi và 
đã thoát chết. Bà con trong họ làm 
bữa tiệc này để khao ông. Ba em 
mời anh đến chung vui. 
Chàng vội nắm tay nàng, kéo giật lại: 
- Bậy quá! Thế mà em không cho 
anh hay sớm để anh biếu cụ món 
quà! 
Nàng lườm chàng, một cái lườm thật 
sắc, mang nhiều ý nghĩa: 
- Anh còn bày vẽ! Em muốn dành 
cho anh một việc bất ngờ mà. 
Nói xong nàng cười khanh khách, lôi 
tay chàng đi. Chàng kinh ngạc vô 
cùng. Thời buổi này lại còn có được 
một nhà hàng bí mật, sang trọng 
như thế này giữa lòng thành phố. 
Một điều lạ nữa là một đám đông 
người tụ tập ăn uống ồn ào mà 
không bị công an làm khó dễ. Chàng 
đem thắc mắc ra hỏi nàng. Nàng tỏ 
vẻ thành thạo, đáp nhỏ, đủ cho 
chàng nghe: 
- Anh biết người Hoa ở xã hội này 
tuy bị xiết chặt hơn thủa trước nhiều 
lắm, nhất là trong những năm đầu, 
sau khi mất nước. Nhưng nay tình 
thế đã đổi khác, các ông cán bộ biết 
ăn hối lộ, thích thụ hưởng nên xã hội 
người Hoa dễ thở hơn. 
Chàng trầm ngâm nghĩ ngợi, không 
nói gì cả. Nhược Lan dẫn chàng đến 
một bàn đã có sẵn vài ba người 

ngồi. Một người vội đứng lên, ra đón 
chàng: 
- Ông thầy! Mời ông thầy lại bàn này. 
Chàng tươi vui khi nhận ra người 
quen: 
- A Cô Liễu! Cô cũng ở đây! 
Nhược Lan chỉ tay sang mấy người 
ngồi cùng bàn: 
- Để em giới thiệu với anh: đây là 
anh Lâm Hưng, anh họ em. Còn đây 
là chú Lâm Đàm, em ba em... 
Mỗi người được giới thiệu đều khom 
mình thi lễ với chàng rất trang trọng: 
- Thật hân hạnh được biết bác sĩ. Cô 
Nhược Lan và ông Lâm Chương vẫn 
nhắc đến bác sĩ luôn. 
Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, 
Nhược Lan đứng lên, thay mặt cha, 
cảm tạ mọi người đã đến chung vui 
với cha con nàng và không quên giới 
thiệu chàng với thực khách là ân 
nhân của gia đình nàng. Chàng 
khiêm tốn đứng lên đáp lễ và cảm 
thấy máu chạy rần rật trong cơ thể. 
Gia đình nàng đã tôn vinh chàng quá 
đáng! Chàng đã cứu giúp bao bệnh 
nhân, nhưng có ai đáp lại ân tình 
này nồng nhiệt đến thế đâu! Chàng 
từ tốn nói vài lời: 
- Kính thưa ông Lâm Chương, kính 
thưa quí vị và nhất là cô Nhược Lan. 
Tôi quả thật chưa làm được gì quá 
lớn lao như cô nhược Lan và gia 
đình đã ưu ái xưng tụng. Việc tôi làm 
chỉ là bổn phận của người thầy 
thuốc. Ân tình gia đình cô Nhược 
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Lan dành cho tôi, thật làm tôi mắc cỡ 
quá mức! 
Mọi người vỗ tay tán thưởng và thì 
thào cho là chàng quá khiêm 
nhường. 
Bữa tiệc thật vui. Nhược Lan không 
ngớt gắp cho chàng hết món này 
đến món nọ. Nhiều món ngon, lạ 
trước đó chàng chưa hề dùng qua. 
Trong đó có món “tôm thủy tinh” với 
cách ướp và lối nấu nướng đặc biệt 
làm con tôm trong 
suốt. Món này chàng 
cho là ngon nhất và 
có lẽ sẽ nhớ suốt đời. 
Món ăn ngon, khung 
cảnh thân mật và nhất 
là người ngồi cùng 
bàn tâm đầu ý hợp 
càng làm cho món ăn 
thêm khoái khẩu! 
Thỉnh thoảng Nhược 
Lan lại ghé tai chàng 
thì thầm, nũng nịu, với đôi mắt thật 
tình tứ, làm chàng như lạc vào cõi 
mộng. 
Một ngày vào tháng ba, Trọng dậy 
sớm, đang ngồi pha cà phê cho bữa 
điểm tâm, chợt có tiếng gõ cửa. 
Trước khi mở cửa, chàng ngó qua 
cửa sổ nhỏ xem ai lại đến viếng 
mình sớm sủa thế này. Từ ngày mở 
phòng mạch lậu đến nay, chàng luôn 
luôn sống trong tình trạng thấp thỏm. 
Ban đêm, một tiếng động ngoài cửa, 
cũng đủ làm chàng giật mình thức 

giấc, hồi hộp, khó mà ngủ tiếp lại 
được. Chàng lo sợ một ngày nào đó, 
công an sẽ ập đến nhà bao vây, bắt 
chàng dẫn đi, không hẹn ngày về. Ở 
xứ cộng sản, làm gì có phòng mạch 
tư. Nhưng nếu không mở lậu, chàng 
sống bằng cách nào? Sau khi Việt 
Cộng vào, chàng ở lại làm việc với 
họ. Chàng đã đem hết tim óc mình 
ra phụng sự. Chàng có lý tưởng để 
ở lại. Chàng muốn góp phần kiến tạo 

một quê hương mới 
sau những điêu tàn 
của chiến tranh. 
Nhưng chàng đã lầm. 
Ở chế độ mới, nhân 
phẩm của con người 
bị chà đạp tàn nhẫn 
hơn. Tự do tối thiểu 
cũng không còn. Con 
người bị vây hãm 
trong guồng máy công 
an dày đặc. Cuối 

cùng, không chịu đựng nổi nữa, 
chàng tìm đường vượt biên. Không 
may cho chàng là cuộc vượt biên 
thất bại. May mắn là chàng an toàn 
trở về, không bị bắt. Lúc đi chàng xin 
nghỉ phép một tuần. Lúc về đã quá 
hai tuần. Ở nhà thương, họ đồn là 
chàng vượt biên thành công. Công 
an về tận nhà lùng bắt chàng. Căn 
nhà chàng bị tịch biên. Chàng đâu 
còn dám trở về nhà mình, huống chi 
là trở lại làm việc ở nhà thương. Thế 
là chàng thành người ở lậu và cuối 
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cùng là mở phòng mạch lậu. Căn 
nhà chàng đang ở là của người bà 
con. Chàng ở với giấy tờ tùy thân và 
hộ khẩu giả. 
Người đến thăm chàng hôm nay 
không phải là công an, mà là cô 
Linh, người y tá đang hợp tác phòng 
mạch với chàng. Thấy cô, chàng 
kinh ngạc vô cùng. Chốc nữa thế 
nào cũng gặp cô, sao cô lại tìm 
chàng vào giờ này? Chàng mở cửa 
với bao thắc mắc trong đầu. Cửa 
vừa hé, cô gật đầu và lẹ làng lách 
người vào trong, đồng thời kéo tay 
chàng vào nhà: 
- Ông thầy vào đây, có chuyện khẩn 
cấp. 
Chàng giật nẩy mình: 
- Chuyện gì thế? 
- Tình thế nguy rồi! Tối qua Tư Khá 
gặp em cho hay hắn bị đổi đi ngay. 
Tên công an khu vực mới từ Bắc 
vào, nghe nói hắc ám lắm. Tư Khá 
bảo tạm thời ta phải đóng cửa phòng 
mạch để khỏi liên lụy cho hắn. Em 
đến báo tin cho ông thầy hay để liệu 
bề tính toán. 
Chàng toát mồ hôi. Tình thế nguy 
hiểm thật. Chàng phải tìm đường 
vượt biên ngay. Ở lại cũng chẳng ích 
gì. Nhưng còn... Nhược Lan, làm 
cách nào báo tin cho nàng? Như 
đoán được ý nghĩ của chàng, Linh 
bàn thêm: 
- Với tình thế này, ông thầy nên ở 
yên đây, đừng đi lại nhiều. Để em 

thu xếp. Trước hết em sẽ kiếm mối 
bán hết đồ đạc, thuốc men trong 
phòng mạch và tìm đường vượt biên 
cho ông. Đồng thời em sẽ báo tin 
cho cô Nhược Lan hay. 
Chàng cảm động nắm đôi vai Linh 
chẳng thốt nên lời. Cô cũng dơm 
dớm nước mắt: 
- Tình cảnh của ông thầy thật khốn 
đốn. Nhưng em cũng chẳng khá gì 
hơn! Chồng bị đi học tập chưa về. 
Phòng mạch đóng cửa thì đói! 
Không biết rồi đây sẽ xoay sở ra 
sao? 
Chàng, mặc dù hoàn cảnh rất bi 
thảm, phải an ủi ngược lại Linh: 
- Hay cô cũng vượt biên, rồi tìm cách 
cứu anh ấy sau? 
Đang ủ rũ, buông xuôi, khuôn mặt 
Linh chợt đanh lại, tỏ ý cương quyết: 
- Không được đâu ông thầy! Em 
đang móc nối một đường dây lo cho 
nhà em ra. Có em ở đây mới cứu 
được anh ấy. Hy vọng lắm! 
Trọng nhìn người thiếu phụ, lòng 
đầy cảm phục: 
- Chịu cô! Một thân đàn bà mà giỏi 
quá. Hiếm người được như vậy. 
Linh im lặng, mắt nhìn sang hướng 
khác, cố che dấu một chút hãnh diện 
còn sót lại trên khuôn mặt tiều tụy. 
Trọng nghĩ thầm người đàn bà đảm 
đang như vậy thực hiếm có trong xã 
hội đầy phản trắc này. Chàng đã 
chứng kiến nhiều cảnh đời man trá, 
lừa lọc, ê chề. Chồng bị đi học tập, 
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lưu đày, vợ ở nhà theo trai vượt 
biên, hoặc lấy cán bộ giàu sang, bỏ 
mặc chồng chết dần, chết mòn trong 
trại cải tạo. Tự nhiên Trọng cảm thấy 
xấu hổ cho chính mình. Một thân, 
một mình, không có gì ràng buộc, 
mà chẳng làm nên được tích sự gì! 
Âm thầm, ươn hèn sống chịu đựng 
như loài cây cỏ. Ý chí, lòng can đảm 
còn thua xa một người đàn bà. 
Linh chợt lên tiếng làm chàng bừng 
tỉnh: 
- Thôi, em đi lo công 
việc đây. Ông thầy 
nhớ nhé! Càng tránh 
di chuyển càng tốt. 
Một tuần sau, do sự 
sắp đặt của Linh, 
Trọng được đưa 
xuống Cần Thơ và 
ra khơi. Chuyến đi 
may mắn trót lọt. Ở 
Mỹ, chàng viết thơ 
về cho Linh hỏi thăm 
Nhược Lan, được 
biết nàng cũng đã 
sang Canada cùng gia đình. Từ đó, 
chàng mất liên lạc với nàng. Những 
năm đầu, Trọng lo học hành, thi cử 
để được hành nghề trở lại. Chuyện 
lập gia đình, vợ con, chàng để ngoài 
tai. Khi đã có chân đứng trên đất 
người, chàng bắt đầu dò hỏi để tìm 
tông tích Nhược Lan. 

 
 

 
Giọng nàng vẫn đều đều, chậm rãi, 
nói như rót vào tai chàng: 
- Khi chị Linh vừa báo cho hay anh 
đã đóng cửa phòng mạch, em định 
ba chân bốn cẳng đi gặp anh ngay, 
nhưng chị ấy kịp thời cản lại và cho 
biết thêm là anh đã đi xa rồi! Em chỉ 
còn biết ôm mặt khóc. 
Trọng kinh ngạc: 
- Thế lúc anh còn ở lại, cô Linh 

không cho em hay 
sao? Từ lúc đóng cửa 
phòng mạch cho đến 
lúc anh rời Sài gòn còn 
những một tuần lễ cơ 
mà! 
Nàng bùi ngùi, hối hận: 
- Không may cho em, 
trong tuần lễ đó, em 
xuống Rạch Giá tìm 
đường vượt biên cho 
chúng ta. Lúc em trở 
về thì mọi sự đã trễ cả 
rồi! 
- Sao em không cho 

anh hay trước? 
- Lỗi tại em cả! Em muốn dành cho 
anh một sự bất ngờ để anh rõ tấm 
lòng em hơn. Nào ngờ! Em phải trả 
giá cho lỗi lầm đó của em. 
Chàng thở dài; 
- Không ai qua được cái số của 
mình! 
- Anh đi rồi, em như người ngồi trên 
đống lửa. Hàng ngày em tìm đến chị 
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Linh để nghe ngóng tin tức về anh. 
Nhưng hoàn toàn biệt vô âm tín, nên 
em càng như người điên. Một năm 
sau, nhờ vận động đủ mọi cách, gia 
đình em được một người cậu bên 
Canada bảo lãnh sang. Cách đây 3 
năm, em gặp anh Phượng, cùng lớp 
anh. Anh ấy bảo nghe phong thanh 
hình như anh ở Mỹ, thành phố này. 
Nên từ đó, cứ mỗi mùa đông, em lại 
sang đây để hy vọng gặp lại anh. Em 
tìm trong niên giám điện thoại, không 
thấy tên anh. Hỏi mấy gia đình Việt 
Nam có tên trong niên giám, cũng 
không có ai biết anh. 
Chàng ân hận: 
- Đó là lỗi của anh. Anh không để số 
điện thoại vì sợ bị làm phiền. Anh 
làm việc ở nhà thương Mỹ, bệnh 
nhân toàn người Mỹ nên không giao 
tiếp với người đồng hương nhiều. 
Anh hoàn toàn như sống cô lập, chỉ 
thỉnh thoảng, tháng đôi lần nói 
chuyện bằng điện thoại viễn liên với 
một người anh họ rất thân ở Cali, thế 
thôi. Từ ngày không gặp lại em, anh 
sống như thầy tu. Vả lại cộng đồng 
người Việt của mình có nhiều 
chuyện lố lăng, chia rẽ, phản bội, 
làm anh chán nản. Anh bỏ nước ra 
đi những tưởng sẽ gặp được những 
người đồng hương, đồng lý tưởng 
để mơ làm những việc lớn, mong có 
ngày trở lại quê nhà. Nhưng anh quá 
thất vọng, nên đành thay đổi họ tên 
và ở ẩn. Họ Lê của anh thành Lee, 

Trọng thành Tracy. Thế là chẳng còn 
ai biết anh... 
Chàng chợt nhớ ra: 
- Nhưng còn em, tại sao lại là 
Kimberly Peck? 
Nàng mỉm cười tinh quái: 
- Chắc là anh đã đoán ra rồi, phải 
không? 
Chàng, giọng trầm buồn, tiếc nuối: 
- Cũng không trách được em. Đã 
gần mười năm rồi còn gì? Bao biến 
cố, đổi thay. Anh đâu thể đòi hỏi lòng 
chung thủy của em mãi được! 
Nhược Lan không nói gì cả, đứng 
dậy. Rất tự nhiên, nàng cầm tay 
chàng: 
- Mình xuống biển đi dạo đi anh! 
Bãi biển vắng người. Trời trong và 
lạnh. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào với 
những đợt sóng bạc đầu, trắng xóa, 
nổi bật trên nền biển đen, trôi dạt 
vào bờ và tan loãng dần trên bãi cát 
mịt mờ. 
Trọng nắm tay Nhược Lan tản bộ 
dọc theo bờ biển. Những bước chân 
lún sâu vào lòng cát, để lại những 
dấu hằn đậm nét. Lòng Trọng chùng 
xuống: 
- Em có chuyện muốn nói với anh? 
Không trả lời câu hỏi, Nhược Lan 
nép sát vào người chàng: 
- Lạnh quá anh! 
Cử chỉ thân mật của nàng, làm 
chàng cảm động. Chàng sống lại kỷ 
niệm hồi hai người mới quen nhau. 
Chàng cùng nàng tay trong tay, quấn 
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quít nhau lang thang dọc bờ sông 
vắng. Cũng gió thổi lạnh như ngày 
hôm nay, khiến nàng phải dán sát 
người vào chàng để tìm hơi ấm. Đó 
là dịp để thân thể tìm nhau, quen 
thuộc nhau hơn, tình yêu nồng thắm 
hơn. Không gian có khác, một bên là 
sông dài một bên là biển rộng. Thời 
gian có khác, cách nhau đã mười 
năm qua. Nhưng trong chàng vẫn 
vẫn rộn lên cảm giác quen thuộc 
ngày nào. Chàng vẫn còn yêu nàng 
quá đỗi. Chợt nhớ tới thân phận của 
nàng và mình bây giờ, giọng chàng 
nửa nuối tiếc, nửa lạnh lùng: 
- Giá như Ngược Lan của anh vẫn 
như ngày xưa thì đời sẽ hạnh phúc 
biết bao. Anh vẫn đợi, nhưng tiếc là 
em đã thay đổi. Người chồng của 
em là người tây phương, hắn đang 
làm gì mà lại để em xuống đây một 
mình? 
Nàng không trả lời thẳng câu hỏi của 
chàng mà lại xiết mạnh vòng tay ôm, 
đoạn nói: 
- Bây giờ anh đưa em về khách sạn 
nhé? Winter Haven ở ngay gần đây 
thôi. 
Chàng bất mãn, nhìn vào mắt nàng, 
nghiêm giọng: 
- Em muốn giới thiệu chồng em? Thế 
thì thôi, cho anh xin từ giã ở đây. 
Anh không muốn biết một ai khác, 
ngoài em ra. 
Nàng vẫn giữ nụ cười vừa quyến rũ, 
vừa tinh nghịch: 

- Thì anh hãy chiều em một lần đi 
anh. Đi với em và đừng thắc mắc gì 
cả! 
Chàng nhẫn nhục không nói nữa, 
lầm lũi để nàng muốn dẫn đi đâu thì 
dẫn. Hai người từ bãi leo lên một 
cầu thang sắt, bậc thang bám đầy 
cát, rồi băng qua một khu vườn 
trồng toàn cây dừa. Hồ bơi giữa 
vườn, nước lóng lánh phản chiếu 
ánh đèn như một tấm thảm kim 
cương đầy màu sắc. Nhược Lan dẫn 
chàng vào cổng một cao ốc đồ sộ có 
tên “Winter Haven Hotel” và tiến về 
phía quầy tiếp tân, bên trái. Vừa 
trông thấy nàng, một thiếu phụ tóc 
vàng, mắt xanh đứng sau quầy, liến 
thoắng vẫy tay: 
- Cô Lâm, vui vẻ cả chứ? Có gặp 
người yêu chưa? 
Chợt nhìn thấy Trọng đi sau, bà vụt 
ngưng nói, nhìn Nhược Lan dò hỏi. 
Nhược Lan kéo tay chàng đi nhanh 
hơn về quầy tiếp tân. Nàng trang 
trọng giới thiệu chàng với người 
quản lý khách sạn: 
- Thưa bà Kimberly Peck! Đây là bác 
sĩ Tracy Lee, người mà tôi tìm kiếm 
từ ba năm nay. 
Trong khi bà quản lý niềm nở chào 
hỏi, chàng trố mắt nhìn Nhược Lan: 
- Bà Kimberly Peck? Tên của em kia 
mà? 
Nàng tươi cười bảo chàng: 
- Anh chào bà ta đi, rồi em kể đầu 
đuôi câu chuyện cho nghe! 
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Trọng ríu rít làm theo lời nàng như 
một cái máy, mặt ngẩn ngẩn, ngơ 
ngơ. 
Về đến căn phòng 409 của nàng ở 
lầu tư của khách sạn, nàng pha một 
ấm trà nóng Thiết Quan Âm hảo 
hạng thơm phức mời chàng. Qua làn 
hơi nóng, thoang thoảng hương 
thơm của tách trà, nàng bắt đầu kể 
chuyện: 
- Sự thực em vẫn là Nhược Lan, 
Lâm Nhược Lan của ngày xưa, 
không thay đổi gì cả. Còn Kimberly 
Peck là tên của bà quản lý khách 
sạn. Em là khách của bà từ ba năm 
nay. Tối qua, em bị bệnh, đau cổ 
họng quá, khản cả giọng. Thấy em là 
du khách quen, thân cô thế, nên bà 
cảm tình ra tay hào hiệp giúp đỡ. 
Sáng nay bà đưa em đến bệnh viện 
và dùng thẻ bảo hiểm của bà cho em 
khám bệnh. Do đó, em có tên Mỹ 
của bà. Còn chuyện chồng con... 
Chàng không giữ nỗi bình tĩnh, dồn 
dập hỏi: 
- Sao em? Nói tiếp đi! 
Nàng ngập ngừng, cố giữ cho giọng 
khỏi lạc: 
- Em vẫn đợi anh, từ ngày anh đi 
cho đến nay em vẫn ở vậy. Qua 
được Canada, em cố tìm anh cho 
bằng được, dù anh ở chân trời góc 
biển nào. Và em thề rằng: “nếu gặp 
được anh mà anh đã lấy vợ rồi, em 
sẽ ở vậy suốt đời!” 

Mắt Trọng thấy cay cay. Chàng cảm 
động quá đỗi. Không ngờ, đời chàng 
lại có được ngày hôm nay. Trong thế 
giới đầy gian trá, phản bội này, 
chàng lại có diễm phúc được một 
người tình chung thủy đến như vậy. 
Sự chờ đợi của chàng đã được đền 
bù. Trời đã không phụ lòng chàng. 
Chàng đưa vòng tay ôm Nhược Lan 
vào lòng. Nước mắt nàng cũng đã 
đầm đìa. Vòng tay chàng xiết chặt. 
Nhược Lan cảm thấy hồn mình chợt 
vỡ òa trong hạnh phúc chất ngất... 
 

Minh Tường 
(Tháng 12, 1990) 
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Ta gặp lại nhau ở chốn này 
Rượu nồng cạn chén nghĩa tình say 
Hồn thơ trải hết cho bình dạ 
Tiếng nhạc lên rồi mộng ngất ngây 
 
Một thoáng chim về ngỡ lá bay 
Mưa Thu gõ nhẹ mái hiên gầy 
Trăng sương le lói bên rèm cửa 
Sáng tỏ cành trơ lá rụng đầy 
 
Mặt nước thu hồ soi áng mây 
Hoa tàn liễu rũ, tháng năm chầy 
Em đi để lại niềm thương nhớ 
Rượu đã đôi bình ta chẳng say. 
 
Quốc Hưng 
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Lê Mộng Hoàng 
 

Mùa Đông năm nay 2017 tai Virginia 
hình như rét buốt giá lạnh nhiều hơn 
năm ngoái, trận tuyết đầu tiên đến 
viếng vùng thủ đô Washington, D.C. 
và Virginia – Maryland vào ngày Thứ 
Bảy 9 tháng 12 vừa qua, đây cũng là 
ngày Ra Mắt Tuyển Tập “Nhớ Mẹ 
Âm Thầm” của Lê Mộng Hoàng. 
Thật là một sự trùng hợp rủi ro, 
không ai mong muốn cả! 
Theo lời thông báo của sở khí tượng 
thì tuyết sẽ rơi từ 7 giờ sáng đến 6 
giờ chiều, nghe mà buồn tái tê! 
11:30 trưa Quốc Khánh đem dàn âm 

thanh đến Mason District 
Government Center,  
phòng lớn Main 
Community Room, 
không thấy ai cả Khánh 
gọi điện thoại cho Mộng 
Hoa hỏi: “Cô ơi, con tới 
đây rồi mà không thấy ai 
cả, mình vẫn làm chứ 
cô?” Mộng Hoa trả lời: 
“Mason Center vẫn mở 

cửa nên mình vẫn làm, cô bảo Sam 
đến liền để lo sắp bàn ghế”. Nói 
chuyện với Quốc Khánh xong, Mộng 
Hoa đến trước bàn thờ Phật cầu xin 
đức Quán Thế Âm Bồ Tát độ trì cho 
“Tuyết bớt rơi để một số ít người đến 
tham dự cũng vui rồi”. Làm sao cho 
con có thể cử hành Lễ Tưởng Niệm 
tất cả các bà Mẹ Việt Nam đã ra đi 
trong âm thầm sau một đời tận tụy lo 
chăm sóc chồng con và lễ tặng hoa 
hồng vinh danh những bà mẹ hiện 
diện, nhân dịp phát hành cuốn sách 
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Nhớ Mẹ Âm Thầm nầy. Bích 
Phượng của đài truyền hình SBTN-
DC gọi điện thoại cho biết là các 
trường học ở quận Fairfax đều đóng 
cửa hôm nay vậy buổi ra mắt sách 
Nhớ Mẹ Âm Thầm có tổ chức 
không?” Tôi trả lời: “Mason District 
Center vẫn mở 
cửa nên mọi việc 
sẽ tiếp tục như đã 
dự trù”.  Đến 1:20 
trưa thì căn phòng 
đã ấm áp thêm 
lên với tiếng nói 
chuyện thăm hỏi 
của hơn 150 
người, thật là một 
thú vị bất ngờ, 
một biểu tượng 
quý giá của Tình 
người Virginia, đúng như câu nói 
thường nghe được của cư dân 
Virginia: “Virginia is for Lovers” 
(Virginia là đất của những người 
thương nhau).  Nhìn các bác, các 
anh chị, bạn bè mặc áo ấm, đội mũ, 
che dù đi trong trời tuyết băng, giá 
lạnh để đến đây tham dự buổi phát 
hành tuyển tập Nhớ Mẹ Âm Thầm 
ngày 9 tháng 12, 2017 năm ngoái đã 
khiến tác giả Lê Mộng Hoàng xúc 
động đến phát khóc! 
 
MC Phạm Hiếu Thuận thay mặt ban 
tổ chức mở đầu chương trình với lời 
giới thiệu người trẻ Luật sư Lê 

Quang Sâm, thuộc thế hệ thứ 2 là 
MC nói tiếng Mỹ cho các vị không 
hiểu rõ tiếng Việt. Sau đó Hiếu 
Thuận bắt đầu lễ chào Quốc kỳ và 
Quốc Ca Mỹ – Việt Nam Cộng Hòa 
và cất tiếng hát bài Quốc Ca Mỹ thật 
hay, cô tiếp lời mời mọi người đồng 

ca quốc ca Việt 
Nam Cộng Hòa và 
một phút mặc 
niệm các chiến sĩ 
Việt Nam Cộng 
Hòa, các văn thi 
hữu đã hy sinh 
tính mạng tranh 
đấu cho TỰ DO, 
DÂN CHỦ và 
NHÂN QUYỀN 
cho toàn dân Việt 
Nam.  

 
Sau khi 2 MC sơ lược chương trình 
bằng tiếng Việt và Mỹ thì nhà văn, 
nhà thơ Trương Anh Thụy, người đã 
sáng lập ra "Nhà xuất bản Cành 
Nam và Tổ Hợp Xuất Bản Miền 
Đông Hoa Kỳ" đã giới thiệu tác giả 
Nhớ Mẹ Âm Thầm bằng lối nói 
chuyện thân tình, nhẹ nhàng mà rất 
chi là duyên dáng khiến cử tọa yên 
lặng lắng nghe.  
Bà Anh Thụy trước tiên nhắc lại bốn 
câu thơ lục bát: 

“Công Cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn 
chảy ra 
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Một lòng thờ Mẹ kính Cha 
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo 
con” 

Là bốn câu thơ 6/8 mà ai trong 
chúng ta cũng thuộc nằm lòng từ hồi 
mới biết đọc, chúng ta đã mang theo 
từ khi bị bứng ra khỏi nước chạy tán 
loạn đi khắp năm châu bốn bể, và 
chăc chắn sẽ còn mang theo khi 
chúng ta đi về cõi vĩnh hằng. Các 
câu thơ biểu hiện thứ văn hóa “biết 
ơn”, biết ơn trước hết là đấng sinh 
thành, rồi từ đó cũng biết ơn tất cả 
những gì chúng ta được nhận từ 
Trời, từ Đất, từ Người…  Câu "Cám 
ơn" đã tự nhiên trở thành thứ văn 
hóa ăn sâu vào cội rễ mỗi người Việt 
chúng ta. 
Theo bà Anh Thụy: "Ở Nhật Bản một 
trong những văn hóa nổi bật của 
người Nhật là "văn hóa cám ơn và 
xin lỗi". Người Nhật ra đường hay 
đến những nơi công cộng họ rất 
thận trọng lời ăn tiếng nói, trong đó 
câu “xin lỗi”, “Cám ơn” được xử 
dụng đúng nơi, đúng lúc, 
đúng việc…” 
Văn hóa "cám ơn" phản 
ánh văn hóa của 1 nước, 
giáo dục của một gia 
đình, tư cách của 1 
người đứng đắn, phong 
nhã... Một người nói câu 
cám ơn với tất cả lòng 
thành của mình, nó còn 
thể hiện người ấy có cái 

mà người Mỹ gọi là “positive 
thinking” (sự suy nghĩ một cách tích 
cực). Những người này luôn nhìn 
đời qua cặp kính màu hồng, không 
than van, không hờn oán, không đòi 
hỏi gì hơn… mà chỉ thấy mình được 
rất nhiều và muốn nói câu “cám ơn”. 
Câu “cám ơn” được thốt lên tự đáy 
lòng, thật sự đã gây ra và duy trì 
được sự hài hòa trong mối quan hệ 
hằng ngày giữa người với người. 
Rồi bà Anh Thụy đưa đến kết luận:  
"Theo sự nhận xét của tôi, nhà văn 
Lê Mộng Hoàng là một người được 
giáo dục trong cái "văn hóa cám ơn" 
như vậy. 
“Sau đây tôi xin phép được gọi nhà 
văn Lê Mộng Hoàng bằng chị Mộng 
Hoa cho được thân mật và hợp với 
không khí câu chuyện tôi kể dưới 
đây:  
Chị Mộng Hoa làm việc cộng đồng, 
xã hội, văn hóa rất nhiều, song tôi 
chỉ có duy nhất một sinh hoạt chung 
với chị, nhưng lại kéo dài suốt gần 
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10 năm trời. Đó là lớp tập thể dục 
Càn Khôn Thập Linh của Hội Từ Bi 
Phụng Sự. Không biết chị có được 
hưởng “cái lợi ích” của sự tập tành 
hơn chúng tôi hay không, nhưng chị 
luôn luôn nói lên sự biết ơn các huấn 
luyên viên, cám ơn Hội, cám ơn 
Thầy Hằng Trường là người sáng 
lập ra môn tập thể dục này.  
Trong lớp học, bất cứ dịp tụ họp ăn 
mừng nào như Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng 
Sinh, Tết, sinh nhật… chị Mộng Hoa 
cũng tiên phong đứng ra, trân trọng 
cám ơn Hội, cám ơn thầy, cô huấn 
luyện viên.  Nhiều khi chị còn kèm 
theo một phong bì tặng cho Hội nữa. 
Nói đến phong bì, tôi phải công nhận 
chị Mộng Hoa là người rất hay đóng 
góp. Từ những ngày đầu di tản, khi 
chúng tôi thành lập Vietnam Refugee 
Fund rồi đến Boat People S.O.S, lúc 
nào cũng được anh chị Huyền-Mộng 
Hoa tham gia ủng hộ. Rồi những 
việc làm văn hóa chúng tôi làm 
chung với cố giáo sư Nguyễn Ngọc 
Bích, không lần nào thiếu vắng chị 
Mộng Hoa và anh Huyền. Nói chung, 
chị Mộng Hoa là người luôn luôn 
đóng góp công sức và tiền bạc vào 
các việc công ích. Đóng góp tiền 
của, theo tôi, trước hết là cái tinh 
thần biết trọng sự “công bằng”, đem 
chia sẻ cái may mắn của mình do 
Trời cho quá nhiều cho những người 
kém may mắn.   

Chị cũng luôn luôn chia sẻ những 
“lời hay, ý đẹp” của các danh nhân, 
hay những mẩu chuyện cảm động 
bởi một tấm lòng vàng nào đó, mà 
chị lấy được trên Internet hay ai đó 
gửi cho chị, rồi đem phát tán cho mọi 
người trong danh sách bạn chị.”  
Theo bà Anh Thụy: “…Trong chỗ 
bạn bè, giao tiếp, chị Mộng Hoa luôn 
luôn nói đến “Tình Thương”. Chị tin 
chắc nịch rằng “tình thương chân 
thành” sẽ cảm hóa được lòng 
người. Mình thương người với cả 
tấm lòng thành thực thì rồi người 
cũng sẽ thương mình, và bà Anh 
Thụy tin rằng "người sống với quan 
niệm như thế là người sung sướng 
nhất". Để cho câu chuyện về "người 
sung sướng nhất" này được hiển 
hiện trọn vẹn bà Anh Thụy nói thêm 
"sau lưng người đàn bà thành công, 
bao giờ cũng có một người đàn ông. 
Người đàn ông đó không ai khác là 
anh Huyền, chồng chị…” 
Xin vô cùng biết ơn những lời giới 
thiệu, những lời ái ngữ tuy đơn sơ 
mà rất sâu sắc, chân thành của "bà 
chị văn chương tài hoa đáng kính" 
của Lê Mộng Hoàng, đặc biệt là bài 
thơ gói ghém tình thương chị dành 
riêng cho em: 

Thơ Đề Tặng... 
Tác giả Nhớ Mẹ Âm Thầm 
Trời đông lưu lạc giữa quê người 
Nhớ Mẹ Âm Thầm dạ chẳng nguôi 
Mất nước cháu đành trôi tứ xứ 
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Tan nhà con phải dạt muôn nơi  
Năm châu lòng mở tìm thêm bạn 
Bốn bể tay dang góp với đời 
Văn hóa mang theo gìn giữ mãi  
Hoa dù trong Mộng vẫn còn tươi. 

 

Tiếp lời nhà văn Trương Anh Thụy, 
luật sư Ngô Tằng Giao lên giới thiệu 
tác phẩm Nhớ Mẹ Âm Thầm. Ông 
nhắc lại kỷ niệm văn chương 21 năm 
về trước, ngày ra mắt tác phẩm đầu 
tay "Chìa Khóa Mở Cửa Hạnh Phúc 
Gia Đình" của Lê Mộng Hoàng, ông 
đã là người giới thiệu "đứa con tinh 
thần đầu đời" ấy; rồi hôm nay cũng 
với phong cách khiêm cung, giọng 
nói rõ ràng lôi cuốn sự chú tâm của 
người nghe cộng thêm biệt tài ăn nói 
của 1 luật sư nhiều năm kinh nghiệm 
ông Giao lần nữa đưa hơn 150 cử 
tọa tháp tùng ông lần mở từng trang 
Nhớ Mẹ Âm Thầm, cuốn album kỷ 
niệm góp nhặt những hình ảnh, hồi 

ký, bút ký, tâm tình, lời cảm tạ, tình 
thương và triết lý Phật giáo. 
“Sách gồm có 3 phần là “TÌNH 
THƯƠNG”, “GIA ĐÌNH” và “CỘNG 
ĐỒNG”.  
Tác giả chọn tiêu đề là “Nhớ Mẹ Âm 

Thầm” vì trong tác phẩm 
này bà đã kính dâng trọn 
vẹn những lời thương 
nhớ của mình tới người 
Mẹ là cụ bà Tống 
Khuyến (Vương Thị Em). 
Tác giả trân trọng lưu 
giữ những giòng chữ viết 
tay “Lưu Bút Của Má” và 
luôn ghi khắc hình ảnh 
Mẹ nơi lòng mình trong 
bài “Mẹ Là Niềm Vui 
Nuôi Lớn Nụ Cười”. 

Trong bài “Mười Năm Tình Vẫn Còn 
Đầy” tác giả ghi lại những buồn vui 
của gia đình bà mà bà gọi là một gia 
đình Quảng Nam ở xứ người. 10 
năm trước gia đình đã hớn hở, vui 
sướng lên phi trường Dulles để đón 
Mẹ và các em từ Việt Nam sang. 
“Hôm nay chúng con tụ họp lại đây 
để ăn mừng 10 năm Mẹ đến miền 
đất tự do. Mẹ hãy nhìn xung quanh 
bàn ăn đi, các con, các cháu đều 
tươi cười, hớn hở vì bà ngoại khỏe 
và vui.” 
Nhân lễ Thượng Thọ 90 của Cụ Bà 
tác giả viết bài “Lời Biết Ơn Chân 
Thành” của con gái dâng lên Mẹ và 
sau đó là bài “Những Ngày Còn Mẹ” 
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ghi dấu “93 năm qua Mẹ đã tận tụy 
suốt đời lo cho chồng và đàn con 8 
đứa từng ly từng tí!” Khi thân mẫu 
qua đời tác giả viết bài “Lời Nguyện 
Đầu Năm” kính dâng hương linh Mẹ 
nhân dịp Tết Nguyên Đán.  
Và đặc biệt là bài “Nhớ Mẹ Âm 
Thầm” để “thân mến tặng các người 
con phải nhận đóa hoa màu trắng 
vào lễ Vu Lan” mà không được cài 
đóa hoa màu hồng tươi thắm biểu lộ 
niềm tự hào “Còn Mẹ.”  
Bài “Tâm Tình Của Người Con Mất 
Mẹ Vào Ngày Cho Mẹ” tác giả coi 
như mình đại diện nói lên tấm lòng 
của tất cả các người con đồng tâm 
cầu nguyện và thành kính “Ghi lòng 
tạc dạ công ơn trời biển của qúy bậc 
hiền mẫu.”  
Trong bài “Bà mẹ tuyệt vời của bạn 
tôi” tác giả ghi lại những hình ảnh 
của bà cụ thân sinh ra người bạn 
thân của mình là Quỳnh Hoa, bạn từ 
những năm 1956 ở Huế cho tới ngày 
nay. Tác giả tâm sự: “Bác đã lo cho 
gia đình con như là Má con vậy! 
Trong 14 năm trời con ở xa mẹ, bác 
đã là Bà Mẹ thứ hai của con.” Chính 
vì thế nên trong tác phẩm “Nhớ Mẹ 
Âm Thầm” ngay trang đầu tác giả đã 
ngỏ lời thành kính ghi nhớ công ơn 
của “Mẹ thứ hai (ở MỸ): bà Trần Thị 
Uyển (Bác Thơ).” 
Không chỉ âm thầm tưởng nhớ đến 
bà cụ Mẹ mình, tác giả còn thành 
kính viết bài nhắc tới “Người Thầy 

Tôi Không Bao Giờ Quên”, đó là thầy 
Tống Khuyến dạy Pháp văn. Vâng, 
tác giả vừa là con ruột của ông cụ lại 
vừa là học trò trong chốn học 
đường. Chỉ xin ghi lại vắn tắt tâm 
tình của bà tưởng niệm về ông cụ 
thân sinh: “…người đàn ông tình 
cảm, thông minh, và tuyệt vời nhất 
trong đời tôi.”  Bà khó quên hình ảnh 
cũ mãi ghi khắc trong lòng mình: 
“Cho đến ngày ba tôi đột ngột qua 
đời, sau khi đọc kinh Phật và ngồi 
thiền ông gục xuống rồi đi luôn, 
chiều hôm ấy Mồng Một tháng Mười 
năm 1979, ba má tôi sống bên nhau 
41 năm.” 
Tất nhiên trong cuộc đời tỵ nạn tại 
xứ người Lê Mộng Hoàng nhớ mãi 
cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bà 
viết bài “Làm Sao Quên Được Nỗi 
Đau Dai Dẳng” để nhớ chuyện trốn 
thoát khỏi VN, nhớ chuyện di tản 
trong ngày tang thương đó. Trong 
bài “Câu Chuyện Của Cô Giáo Việt 
Nam Tỵ Nạn” tác giả trang trọng gởi 
lời cảm tạ chân thành đến quốc gia 
Hoa Kỳ và dân tộc Mỹ” 40 năm về 
trước đã “mở lòng, mở cửa” đón 
nhận người tỵ nạn… 
Cuối cùng ông Giao nói đến giấc mơ 
của tác giả Lê Mộng Hoàng ở tuổi ấu 
thơ  
"lúc còn là một hướng đạo sinh 8 
tuổi ở Hội An, đẩy chiếc xe gỗ cọc 
cạch đi quyên góp quần áo cũ giúp 
nạn nhân lũ lụt, tôi đã có ước mơ 
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được thành lập một hội Từ Thiện, để 
đem quà đến tặng cho các người 
nghèo khó." 
Và giờ đây thì 
“giấc mơ của cô 
bé hướng đạo 
sinh người 
Quảng Nam quê 
mùa, ngây ngô 
năm xưa biến 
thành sự thật tại 
thủ đô Hoa 
Thịnh Đốn rộng 
lớn xa hoa của 
cường quốc 
Hoa Kỳ nầy”. Đó 
là Nhóm Từ 
Thiện Tình Thương Virginia thành 
lập năm 2005. Tác giả gọi là “đứa 
con cầu tự yêu quý” gồm một nhóm 
“bé tí tẹo” có tính cách gia đình chỉ 
gồm con cháu, bà con bằng hữu.  
Mục tiêu của nhóm là: “Quan Tâm 
và Chia Xẻ với Tình Thương”: Trợ 
giúp người vô gia cư & gia đình 
nghèo tại Mỹ. Đóng góp cho công 
tác từ thiện của các hội bạn cùng 
mục tiêu tại Mỹ. Phát triển văn hóa 
Vietnam - Mỹ qua các hoạt động xã 
hội, cộng đồng. Phát triển Phòng 
Đọc Sách Tiếng Việt Thư Viện 
Thomas Jefferson. Đóng góp tịnh tài 
giúp công trình xây dựng Đài Tưởng 
Niệm Thuyền Nhân. Trợ giúp các 
thương phế binh VNCH. Cấp phát 
học bổng cho học sinh, sinh viên 

nghèo. Gây quỹ cứu trợ nạn nhân lũ 
lụt. Thết đãi cơm trưa cho các người 
vô gia cư. Gửi quà Tết cho các trẻ 

mồ côi, các cụ 
già neo đơn tại 
các tỉnh v.v… 
và ông Giao kết 
thúc bài giới 
thiệu cuốn sách 
tác phẩm "Nhớ 
Mẹ Âm Thầm: 
“Tác phẩm 
“Nhớ Mẹ Âm 
Thầm” của Lê 
Mộng Hoàng 
thật quả đã ghi 
lại nhiều dấu ấn 

trong tâm khảm người đọc vì không 
những tác giả chỉ tưởng niệm tới 
thân mẫu, thân phụ mà còn nhắc tới 
chồng, con, bằng hữu cũ và mới 
cùng các hoạt động sôi nổi về xã hội, 
tâm linh v.v… đúng theo như lời Đức 
Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Tình 
Thương và lòng Từ Bi của con 
người như là một tôn giáo phổ biến 
toàn cầu bởi lẽ Tình Thương bao la 
sẽ là chất liệu nuôi dưỡng giúp cho 
tâm chúng ta An Lạc và Hạnh Phúc.”  
 
Xin hết lòng Cảm ơn những lời giới 
thiệu tác phẩm “Nhớ Mẹ Âm Thầm” 
gọn gàng, xúc tích, tóm lược vắn tắt 
mà đầy đủ tình ý của tác giả cuốn 
sách dày gần 400 trang và đặc biệt 
“tấm lòng vàng vị tha, bao dung của 
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anh Giao đã tận tụy trợ giúp Lê 
Mộng Hoàng từ tác phẩm đầu tay 
cho đến tác phẩm cuối đời. Cả hội 
trường lặng yên lắng nghe, không có 
tiếng nói chuyện rầm rì hoặc cười 
đùa ồn ào. Thật là một cử tọa đặc 
biệt, đáng kính phục! 
 
Chương trình văn nghệ với chủ đề:  
"Tình Mẹ và Tình Thương" được ban 
Hợp Ca Hội Ái Hữu Nữ Trung Học 
Gia Long miền Đông Hoa Kỳ và Hiếu 
Thuận, Như Hương mở đầu với 2 
nhạc bản "Bông Hồng Cài Áo" và 
"Ơn Nghĩa Sinh Thành" đã được 
khán giả tán thưởng bằng những 
tràng pháo tay dài. Tiếp nối chương 
trình cô Đinh Uyên Minh (Tí Nị Đinh) 
học trò cũ của cô Mộng Hoa ở 
trường Việt Ngữ VYEA hơn 20 năm 
về trước lên nói Lời Cảm Ơn cô giáo 

cũ. 
Gia đình của Tí Nị gồm 4 thế hệ đều 
có mặt trong buổi ra mắt sách của cô 
Mộng Hoa hôm ấy gồm: 
1- Bà Ngoại - cụ bà Phùng Thị Nhật: 
102 tuổi thọ 
2- Ba Mẹ Tí Nị - ông bà Đinh Hùng 
Cường và Ngọc Trâm 
3- Tí Nị tức Uyên Minh 
4- Con trai Tí Nị - Eric 6 tuổi 
Xin hết lòng cảm tạ Tình Nghĩa mà 
bác Nhật và gia đình anh chị Cường-
Trâm và các học trò của Mộng Hoa: 
Thúy Uyên, Uyên Minh, Minh Châu 
đã dành cho cô giáo Mộng Hoa. 
Tí Nị-Uyên Minh cũng giới thiệu với 
khán giả về Lớp Dạy Tiếng Việt - 
vừa chơi vừa học - của em có tên 
"Việt Kids class" dạy tiếng Việt cho 
trẻ con từ 3-5 tuổi đã hoạt động 
được 5 năm rồi. Tí Nị kết thúc lời 

phát biểu của mình: "Con 
cảm ơn cô Mộng Hoa đã 
luôn ủng hộ tinh thần và 
vật chất của con trong 
việc dạy Tiếng Việt cho 
thế hệ thứ 3.”  
 
Tác giả Lê Mộng Hoàng 
đã nói Lời Cảm Tạ chân 
thành, thiết tha đến quý vị 
trưởng thượng, các bạn 
quý mến, và các anh chị 
em trong Văn Bút VNHN, 
Câu Lạc Bộ VHNT, 
Nguyệt san KNM, hội 
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Quảng Đà MDB, UBYTPDS-TVTJ,  
BPSOS, nhóm Từ Thiện Tình 
Thương VA, các thầy cô & các em 
học trò các trường ngày xưa Trung 
Thu, Trần Quý Cáp và ngày nay 
VYEA, St. Michael, Thăng Long, các 
bà con thân thuộc của gia đình họ 
Tống, họ Lê. 
“Tôi vô cùng vui sướng được tiếp 
đón quý vị hôm nay, trong buổi phát 
hành Tuyển tập NHỚ MẸ ÂM THẦM, 
đứa con tính thần cuối đời của LMH, 
mặc dù thời tiết  lạnh giá và có tuyết 
rơi. Cuốn sách này là một góp nhặt 
các mẩu chuyện ngắn, tùy bút, tâm 
bút, tạp ghi, hồi ký, tự thuật của LMH 
trong khoảng thời gian khá dài 21 
năm - từ năm 1996 lúc xuất bản 
cuốn sách đầu tiên "Chìa Khoá Mở 
Cửa Hạnh Phúc Gia Đình đến nay 
2017. 
Sự hiện diện đông đủ của quý vị 
hôm nay, các bạn đã từng làm việc 
xã hội, văn hóa, giáo dục, từ thiện 
chung với LMH bao nhiêu năm qua 
là Món Quà Tình Thương đặc biệt 
quý giá mà LMH sẽ trân quý , gìn giữ 
mãi trong tâm khảm của mình! 
Thưa quý vị, sở dĩ Tuyển tập NHỚ 
MẸ ÂM THẦM ra mắt bà con thân 
quen trong vùng vào tháng cuối cùng 
của năm nay, mặc dù tác giả đã có 
dự định gom góp các bài viết nhiều 
năm qua in thành sách để tạo nên 
Nén Tâm Hương dâng lên hai bà mẹ 
mà tôi luôn kính yêu và tưởng nhớ: 

- đó là Mẹ tôi bà Tống Khuyến 
Vương Thị Em và Mẹ của bạn thân 
tôi bà Trần Thi Uyển (Bác Thơ) cũng 
là Mẹ thứ hai của LMH trong những 
năm đầu ở Mỹ xa cách mẹ mình - vì 
lý đó tôi không tìm được người layout 
cho cuốn sách! 
Xin tạ ơn Chư Phật đã tạo duyên 
lành cho tôi nói chuyện với LS Ngô 
Tằng Giao để tìm người layout cho 
cuốn sách thì anh đã vui vẻ nói: 
Người layout đứng trước mặt chị 
đây, cứ gởi bài cho tôi, tôi sẽ làm 
cho, trong vài tuần thôi.  
Tôi mừng rỡ vô cùng, nhưng cũng 
hỏi lại: Anh nói thật hay nói chơi 
vậy? Mà thật không ngờ, anh Giao 
đã mở tâm Bồ Đề giúp LMH từ A-Z, 
layout trọn vẹn cuốn sách nầy.  
Thưa quý vị, một điều đặc biệt, hiếm 
quý nữa cho buổi Ra Mắt Sách Nhớ 
Mẹ Âm Thầm hôm nay là hai vị diễn 
giả vừa giới thiệu tác giả và tác 
phẩm đến quý vị, thì 21 năm về 
trước họ đã từng sốt sắng giúp LMH 
trong ngày phát hành cuốn sách đầu 
đời CKMCHPGD: anh Ngô Tằng 
Giao & chị Trương Anh Thụy, xin 
một tràng pháo tay cho hai người 
bạn văn thủy chung, tốt bụng của tôi! 
Thưa quý vị, trong suốt 77 năm qua, 
tuy đã được đến nhiều quốc gia 
khác, ngoài nước VN như Mỹ, Pháp, 
Canada, Trung Quốc, Hòa Lan, Bĩ, 
Mexico, được đọc các sách vở kể 
chuyện về Tình Mẹ của các dân tộc 
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này, theo nhận xét của tôi thì BÀ MẸ 
Việt Nam, với đức tính cần cù, nhẫn 
nại, âm thầm hy sinh cuộc đời mình 
cho gia đình, chồng con là Cao 
thượng, Tuyệt vời nhất! Tôi đã từng 
biết những bà mẹ Việt Nam suốt đời 
làm lụng cực nhọc, khó khăn để 
dành dụm tiền của, tài sản cho con 
mà lúc ra đi chưa từng được nghe 
một lời cảm ơn hoặc an ủi nào! 
Phong tục văn hóa Việt Nam luôn 
trọng nam khinh nữ nên các thế hệ 
trước chúng ta, mặc dù nhiệm vụ 
của người phụ nữ rất đa doan, nặng 
nề phải chu toàn “công dung ngôn 
hạnh” nhưng nếu sơ sót sẽ bị chê 
bai phê bình: “Con hư tại mẹ, cháu 
hư tại bà” hoặc “Mua heo lựa nái, 
mua gái lựa dòng” và chẳng hề được 
ai vinh danh, cảm tạ. Thật đáng 
thương! Xin hoan hô các chị hội AH-
TH Gia Long tại VA hằng năm đều tổ 
chức “Ngày Cho Mẹ” để vinh danh 
các bậc Hiền Mẫu.  
LMH thường ước mong có cơ hội 
nào để mình được bày tỏ Lòng Tri 
Ân chân thành đối với tất cả các Bà 
Mẹ đã âm thầm kiên trì ban Tình 
Thương bao dung chăm sóc chồng 
con, hôm nay cơ hội đã đến. 
Xin kính mời quý vị đứng lên, tất cả 
chúng ta cùng lặng yên tưởng nhiệm 
công ơn tất cả bậc Hiền Mẫu đã ra đi 
sau bao nhiêu năm tháng tận tụy 
nuôi nấng chồng con và lắng lòng 

bày tỏ Lòng Biết Ơn sâu xa đến các 
bà Mẹ hiện tiền.”  
Sau Lễ Tưởng Niệm các bậc Hiền 
Mẫu đã quá vãng hoàn tất trong 
không khí trang nghiêm và tĩnh lặng 
có vài người đã xúc động đến rơi lệ! 
 
Để thay đổi không khí, chương trình 
văn nghệ rất đặc sắc tiếp tục với các 
giọng ca vàng vùng thủ đô: tiếng hát 
Hạnh Nhi, Hoàng Cung Fa, Ngô 
Thanh Trúc, Duy Minh… 
Lễ tặng "Hoa Hồng Tình Thương" 
vinh danh các bà mẹ Việt Nam tuyệt 
vời hiện diện tại hội trường đã được 
các chị Gia Đình Cựu Nữ Sinh Gia 
Long thực hiện. Riêng cụ bà Phùng 
Thị Nhật đã được nhiều hoa hồng 
nhất vì ai nấy cũng đều muốn tặng 
hoa và chụp hình với "Bậc Hiền Mẫu 
Đẹp Lão, tuổi Cao mà vẫn minh 
mẫn, duyên dáng vui tính" nầy! 
Tuy đây là một buổi ra mắt sách nho 
nhỏ, với số người tham dự khiêm tốn 
(khoảng 150-200 người) nhưng đã 
ghi lại Dấu Ấn sâu đậm và khó quên 
trong giai đoạn cuối đời của Lê Mộng 
Hoàng vì sự tham dự đông đảo của 
bà con, bạn hữu cùng đồng hương 
vào ngày tuyết rơi giá rét vùng 
Virginia, cùng sự nán lại đến phút 
cuối chương trình ra mắt sách đã 
biểu lộ Tình Thương Mến mà mọi 
người đã dành cho Lê Mộng Hoàng 
và ban tổ chức buổi sinh hoạt văn 
học nghệ thuật này. Sự thành công 
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viên mãn của buổi ra mắt sách cũng 
đồng thời chứng minh "Sức Mạnh 
của Tình Thương Vị Tha" và triết lý 
"Ta yêu đời, đời sẽ yêu ta". 
Số tiền quý bạn đọc mua sách cũng 
như ủng hộ dự án "Bán Sách lấy tiền 
gởi Quà Tết Tình Thương cho 
Thương  Binh Việt Nam Cộng Hoà" 
của tác giả Nhớ Mẹ Âm Thầm đã thu 
được $4,165.00 Mỹ kim. Số tiền nầy 
tuy nhỏ nhoi nhưng gói ghém Tình 
Thương và lòng cảm phục công lao 
khó nhọc của quý vị Thương Binh 
VNCH, những "anh hùng trong bóng 
tối" đã hy sinh một phần thân thể của 

họ để bảo vệ Tổ quốc và an ninh cho 
chúng ta trước năm 1975. 
Sở dĩ Buổi Ra Mắt Sách Nhớ Mẹ Âm 
Thầm của LMH đã được hoàn tất mỹ 
mãn là nhờ vào Tình Thương và sự 
nhiệt thành ủng hộ, giúp đỡ của mọi 
người. 
Đúng như câu nói: “Virginia is for 
Lovers” hoặc Virginia Đất Lạnh, 
Tình Nồng!  
Xin Muôn Vàn CẢM TẠ những tấm 
lòng dạt dào Tình Thương, Ơn 
Nghĩa tại Virginia. 
 

Lê Mộng Hoàng 
2/10/2018 
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Chờ em may áo vàng hoa tết 
Mới vừa thân thích cong môi hồng 
Như mơ nhóm lửa hương bồ kết 
Như thực hoàng hôn bóng nóng lòng 
 
Chờ anh thơ nụ tầm xuân say 
Tình quê liền cánh chim én bay 
Kề tay rót mật cùng vô tận  
Đỉnh tuyết đào hoa bướm thơm hoài  
 
Chờ em tay trắng anh hoa nắng 
Chuồn chuồn cắn rún học bơi chung 
Lục bình bông súng nương rau nhắn  
Thương người dưng nước ngọt vô cùng  
 
Chờ anh áo gấm đường mây lành 
Đền em cho được cõng đồng thanh  
Đường trăng hứng gió bồ câu trắng   
Chờ em gội tóc tiên riêng dành... 
 
MD 01/28/18 
LuânTâm 
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Hải-Vân Phạm-Văn-Hải 
 
 
Ðã là người, thế nào cũng có lúc vui 
lúc buồn lúc cô-đơn. Thông-thường, 
vui thì ít mà buồn thì nhiều. Tôi cũng 
vậy. Gần như trong suốt cuộc đời, 
lúc nào tôi cũng cảm thấy cô-đơn, 
lúc nào cũng thấy mình lẻ-loi đơn-
chiếc; ngay cả những giây-phút ở 
bên người thân. 

 
Ít lâu nay, tôi hay nghe nhạc Việt. 
Ngày xưa tôi thích bài Buồn Tàn Thu 
của Văn-Cao qua giọng hát Thái-
Thanh. Chỉ có Thái-Thanh mới diễn-
tả được câu đầu tiên “Ai lướt đi 
ngoài sương-gió” tha-thiết đến như 
vậy. Mấy năm trước, Ngọc-Hạ hát 
Buồn Tàn Thu cũng hay, có thể nói 

một tám một mười với Thái-Thanh. 
Tôi thích Ngọc-Hạ trong Tóc Gió 
Thôi Bay hơn. (Mãi sau này mới biết 
tác-giả là Trần-Tiến.) Tôi đã nghe 
không biết bao nhiêu lần, mà lần nào 
cũng xao-xuyến bâng-khuâng, 
những hình-ảnh xưa mờ-mờ-ảo-ảo 
trong trí nhớ. Bài Giấc Mơ Cánh Cò 
do Như-Quỳnh và Phi-Nhung hát 
giúp tôi nhớ lại những ngày còn ở 
quê nhà. Hai giọng khác nhau mà 
hợp nhau lắm. Nghe đi nghe lại, 
nghe hết ngày này sang ngày khác 
vẫn không chán. Tôi còn thích bài 
Yêu Mãi Ngàn Năm của Tùng-Châu 
và Nguyễn-Ngọc-Thiện do Minh-
Tuyết và Lâm-Nhật-Tiến hát. Ba bài 
này gợi hứng cho tôi ghi lại những gì 
đã xảy ra trong đời, từ những ngày 
thơ-ấu cho tới bây giờ. 
 
Nói một cách thành-thật, tôi là người 
chậm-chạp, không biết ăn-nói, nhút-
nhát; nhưng Trời cho tôi có trí nhớ 
tốt. Có người bảo tôi nhớ nhiều quá 
có thể phát điên. Tôi cũng sợ như 
vậy. Nhưng may-mắn cho tôi, tôi tin 
có Trời, nên mọi việc giao-phó cho 
Trời. (Tôi theo đạo Thiên-Chúa, 
giáo-phái Công-giáo, tôi tin có Ðức 
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Chúa Trời, là Ðấng tạo-dựng nên 
trời-đất, là Ðấng “phép-tắc vô-cùng” 
“Có lòng tha-thứ và thương-xót”). Tôi 
tin lời dạy của Chúa Cứu-Thế, nên 
tôi sẵn-sàng tha-thứ cho những kẻ 
đã tát tôi, đánh tôi, chửi tôi, sỉ-nhục 
tôi, nhốt tôi, làm xấu mặt tôi. Tôi tha-
thứ cho họ tận đáy lòng chứ không 
bằng môi bằng mép. Vì câu nói của 
Chúa Cứu-Thế trên cây bắt chéo 
vuông (người Công-giáo gọi là cây 
thánh-giá) “Xin Cha tha cho họ vì họ 
không biết” “Cha ơi! Sao Cha bỏ 
con”, nên những lúc cô-đơn tôi nhớ 
đến sự đau-đớn nhục-nhã của Chúa 
Cứu-Thế, tôi xin Thiên-Chúa Toàn-
Năng cho tôi sức mạnh theo chân 
Người để thế-gian biết Chúa có lòng 
thương-yêu vô-bờ-bến, không hề 
chấp tội và luôn-luôn tha-thứ lỗi-lầm 
của loài người. 

 

Tôi nhớ những ngày còn ở Bắc-ninh. 
Năm ấy tôi sắp-sửa lên ba. Tôi 
thường một mình ra sân trước, cho 
cao su (ở trong Nam gọi là dây 
thung) vào mấy ngón tay để bắn lên 
mái nhà mà làm mãi không được. 
Tôi biết nói chậm lắm. Có lần tôi 
nghe thấy mẹ tôi than “Ba tuổi rồi mà 
không biết nói. Chỉ sợ nó câm thôi!” 
Không ai có thể ngờ được tôi có tới 
bốn ông thày: anh Tịnh, anh Hợp, 
anh Trung và anh Trí. Ngày nào đi 
học bốn anh đó cũng đi qua nhà tôi, 
ngày nào thấy tôi ở trước cửa họ 
cũng dạy tôi nói mấy câu. Một hôm, 
ông Vĩnh, bạn rất thân của gia-đình 
tôi, sang mách: 
- Tôi báo tin vui cho ông bà mừng. 
Thằng cháu Hải không câm đâu. Nó 
nói giỏi lắm; nói đâu ra đó. 
Ngày đó, bạn-bè của bố mẹ tôi 
thường gọi nhau là “ông bà”. 
Mẹ tôi mừng rối lên:  
- Thật hả ông!? Ông nghe thấy cháu 
nó nói lúc nào thế? 
Bố tôi đứng nghe. Bố tôi hiền-lành 
và ít nói. Nói đúng ra là chậm ăn 
chậm nói, hay nói theo mọi người là 
“đụt” (“hiền quá hóa đụt”). Tôi giống 
bố tôi ở điểm này. Tôi còn giống bố 
tôi nhiều thứ lắm. 
Ông Vĩnh kể lại hành-động “hỗn-láo” 
của thằng bé ba tuổi, đứng trước 
cửa nhà ông, nói lớn “Nhà kí Vĩnh 
hoang-đường.” 
Bố mẹ tôi gọi tôi ra: 
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- Ai dạy con? 
Tôi khai tên bốn ông thày. 
- Con có hiểu con nói gì không? 
Tôi lắc đầu. 
Ông Vĩnh bênh tôi: 
- Cháu nó còn nhỏ quá. Nó không 
hiểu nó nói gì đâu. Lỗi là lỗi mấy đứa 
dạy nó. 
- Xin ông tha cho cháu. Ðể chúng tôi 
thưa với ông Thanh bảo mấy đứa 
đó. 
Vì ông Vĩnh, tôi không bị đòn. Cho 
tới mãi sau này, lớn lên, tôi vẫn nhớ 
ơn. 
Chiều tối hôm đó, ông Thanh dẫn 
bốn ông thày của tôi đến. Lúc người 
lớn nói chuyện, bốn thày của tôi bị 
quỳ ngay giữa nhà. Ông Thanh nổi 
tiếng nghiêm-khắc và các con của 
ông nổi tiếng nghịch-ngợm. Hình-
như năm đó anh Tịnh đã mười sáu 
mười bảy, bé nhất là anh Trí cũng 
mười hai mười ba.  
Tôi nghe thấy mẹ tôi nói: 
- Các cháu nó không có lỗi gì với 
chúng tôi. Chính các cháu đã có 
công dạy thằng bé nhà tôi nói. Còn 
về phía ông Vĩnh chúng tôi cũng đã 
xin lỗi rồi và đã được sự tha-thứ.  
Tưởng thế là xong. Nhưng không, 
hôm sau, bốn ông thày lại vuốt-ve 
tôi, khen tôi giỏi, thưởng cho tôi một 
gói lạc rang ở trong cái phễu bằng 
giấy.  
- Về nhà mới được mở.  

Lúc mở ra, lạc rang chẳng thấy mà 
chỉ toàn là cứt dê. 
 
Những ngày sau đó, tôi nhớ những 
giây-phút cô-đơn nhìn qua cửa sổ, 
vào buổi tối, nhìn xe chạy ở đường 
trong, phía xa-xa, trời thì tối, đèn xe 
cũng mờ-mờ. Rồi đến những ngày 
nhìn qua khe cửa trước, xem máy 
bay thả bom ở trên ngọn đồi. Mẹ tôi 
kể có một đứa bé đi qua trại lính 
Nhật, sờ vào mấy song sắt mà bị 
đâm lòi ruột. Từ đó, chúng tôi không 
bao giờ dám đi qua lối đó. Mẹ tôi dặn 
chúng tôi “Nhát còn hơn bị đòn!” 
“Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết 
thì sống. Thấy chỗ nào nguy-hiểm 
thì tránh.” 
 
Mấy năm sau, chúng tôi về quê nội ở 
làng Dưỡng-điềm, huyện Kim-sơn, 
tỉnh Ninh-bình. Tôi không nhớ năm 
nào, nhưng tôi biết rõ, em tôi sinh ở 
làng vào cuối năm 1940. Nó kém tôi 
19 tháng. Có lẽ đẻ nó xong, mẹ tôi 
còn trở lại Bắc-ninh ít lâu nữa.  
Những ngày tháng ở quê nội buồn 
lắm. Mẹ tôi không cho chơi với trẻ 
con trong làng. Ði học về, phải ở 
trong nhà. Muốn ra ngoài, chỉ được 
ra sân chơi với đám gà vịt hay dựa 
vào gốc sung nhìn vào nhà. Theo lời 
các cụ già, đã lâu lắm rồi, lúc còn là 
ven biển, có một chiếc tàu lớn đắm ở 
phía sau nhà tôi. (Bây giờ từ nhà tôi 
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ra biển cũng phải đi bộ khá lâu mới 
tới.) 
Tháng ba đói năm Ất-dậu, năm 
1945, tôi là đứa bé độc nhất trong 
gia-đình bị đói, đói lả đi, không còn 
biết gì nữa.  

Lạ nhỉ! Tại sao vậy? Mẹ tôi nói mẹ 
tôi có việc gấp phải ra Hà-nội, đi đâu 
cũng thấy người chết đói. Trước khi 
đi, mẹ tôi đã để gạo cho dì tôi đủ bốn 
ngày. Mẹ tôi hẹn hai ngày thì về, 
cùng lắm là ba ngày. Thế mà sao tôi 
không có cơm ăn. Dì tôi đâu? Tôi 
nhớ tôi đã phải xếp hàng ở nhà chú 
Ðính, lí-trưởng làng, để xin bát cháo 
thí. Các cô tôi đâu? Các chú tôi đâu? 
Cả đại-gia-đình bao nhiêu người ai 
cũng có cơm ăn mà để tôi phải đói 
như vậy. Tới ngày thứ tư, mẹ tôi mới 
về tới nhà thì tôi đã lả ra rồi. Phải đổ 
cháo vào miệng, tôi mới tỉnh. Ngày 
đó, có nhiều người bị đói, khi có cơm 
ăn, ăn nhiều quá, bị “bội-thực” mà 
chết. Nhờ mẹ tôi về kịp tôi mới còn 
tới ngày nay.     

Năm tôi lên bảy hay lên tám, theo 
mẹ đến nhà một ông chú họ chưa xa 
lắm, tôi thấy đứa con gái của chú. 
Có lẽ nó lên năm hay lên sáu. Nó 
ngồi ở trước hiên, tóc dài, nét mặt 
hiền. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Trong 
đầu tôi, ngay lúc đó, tôi mơ-ước sau 
này nó sẽ ở bên tôi, để tôi có nó, nó 
có tôi. Sáu mươi năm sau, nhớ lại, 
tôi vẫn còn thấy rõ nét mặt hiền và 
dễ thương của nó. Nó là hình-ảnh lí-
tưởng của một người vợ hiền.  
Năm 1948, Pháp nhảy dù xuống 
Phát-diệm, tiến quân lên Phúc-nhạc. 
Chúng đi qua làng tôi, vào nhà thờ 
Dưỡng-điềm, rất nghiêm-trang, đạo-
đức. Ðám quân đó gây ấn-tượng tốt 
cho chúng tôi. Nhưng khi mẹ tôi đưa 
gia-đình về Hà-nội, gửi tôi và em tôi 
vào nhà thờ xứ, với lí-do sợ trên 
đường có chuyện bất-trắc; thì mọi 
việc lại khác hẳn.  
Thời-gian ở nhà xứ buồn vô-cùng. 
Mới mấy tuổi đầu mà phải xa mẹ xa 
nhà. Em tôi và tôi ở với thày Thuấn. 
Thày có tên rất đẹp: Tô-Ngọc-Thuấn. 
Cơm ăn có thày Thuấn lo. Ai giặt 
quần-áo cho chúng tôi? Chẳng lẽ là 
thày Thuấn? Tôi không nhớ nữa. 
Chúng tôi giặt lấy? Chắc là không. 
Nhưng tôi nhớ rõ, có một người hay 
đến giặt quần-áo cho chúng tôi. 
Người mà trong suốt cuộc đời, 
không bao giờ tôi quên, em tôi cũng 
không quên. Người đó là chú Phẩm. 
Chú Phẩm tên là Vũ-Văn-Phẩm. Mẹ 
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tôi gọi là chú Phẩm nên chúng tôi bắt 
chước. Vì chú Phẩm còn trẻ, chúng 
tôi coi như anh. Chú Phẩm có bà vợ 
đẹp nhất làng, có giọng xướng kinh 
rất hay, ai cũng biết. Chú Phẩm 
không có họ-hàng gì với tôi, nhưng 
đối với gia-đình chúng tôi rất tốt. Tôi 
còn nhớ một lần chú Phẩm đưa tôi 
và em tôi xuống cha Trần, cha xứ 
ngày xưa của xứ Dưỡng-điềm. Hình 
như để nhờ-vả. Trên đường đê gió 
lạnh buốt. Em tôi được ngồi trong 
thúng, tôi lon-ton đi theo. Có lẽ chỉ 
có cha Trần và chú Phẩm biết gia-
đình tôi không còn được như ở Bắc-
ninh nữa. Nếu để dân làng biết, 
người ta sẽ coi thường.  
Trong suốt thời-gian chúng tôi ở nhà 
xứ, các cô các chú các bác của 
chúng tôi không có người nào nhìn 
mặt cháu, chẳng biết cháu sống thế 
nào.  
Một buổi chiều, tôi và mấy đứa trẻ 
lẩn-thẩn ra sân nhà thờ xem thanh-
niên hàng xứ tập súng. Hôm đó 
không biết em tôi đi đâu. Trong đám 
thanh-niên có một thằng em họ của 
tôi. Tôi gọi nó bằng thằng vì vai-vế 
kém tôi, mỗi lần đến nhà tôi, nó vẫn 
gọi tôi bằng anh xưng em. Nó xun-
xoe. Nó ngoan với các anh, ngoan 
với chị, ngoan với bác. Mẹ tôi 
thương nó lắm. Tôi muốn khoe với 
mấy đứa bạn, đến gần chỗ thằng em 
ngoan, sờ vào khẩu súng dài của nó 
để từng nhóm ba khẩu một. Ðây là 

súng tập, không có đạn. Chắc lúc đó 
nét mặt của tôi hân-hoan vô-cùng. 
Bỗng tôi bị tát một cái như trời giáng. 
Người tôi lao-lao ngã chúi xuống đất. 
Người tát tôi không phải là ai xa-lạ 
mà chính là thằng em họ ngoan-
ngoãn của tôi. Mẹ tôi mới xa chúng 
tôi mấy tuần, nó đã coi tôi chẳng ra 
gì. Mấy đứa bạn tôi vội-vàng lôi tôi 
dậy, chạy vào nhà xứ.  
Mấy tháng sau, tôi xuống Trì-chính 
học. Trì-chính cách Dưỡng-điềm 
chừng năm cây số. Em tôi ra Hà-nội.  
Sau này tôi nghe người làng nói 
chuyện, những chuyện mà tôi không 
thấy tận mắt nhưng mỗi lần nhớ tới, 
tôi lại rùng mình. Không biết bao 
nhiêu là chuyện.  

 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

178 

Sau khi tôi đi học ở Trì-chính, làng 
tôi lộn-xộn vô-cùng. 
Thanh-niên hàng xứ được võ-trang. 
Họ đi khắp vùng, lùng bắt những 
người họ ghét. Chúa Cứu-Thế dạy 
phải thương hết mọi người, phải 
thương người như thương mình, 
phải thương kẻ thù, nếu nó tát má 
này thì giơ má kia cho nó tát, nếu nó 
bắt vác nặng một đoạn đường thì 
vác cho nó thêm một đoạn nữa. Họ 
thuộc kinh lắm, họ không bao giờ 
quên đọc kinh sớm tối. Nhưng họ 
không nghe lời Chúa dạy, họ bắt 
không biết bao nhiêu người. Người 
nào cũng bị trói bằng lạt tre già. Ðau 
lắm, bật cả máu ra. Trong đám đó có 
một người bị mang ra bắn ở chợ 
tổng. Ðêm hôm trước ngày bị hành-
hình, một cha đi kiểm-soát, người 
sắp chết ngước mắt lên van-xin “Con 
lạy cha, nhân danh Thiên-Chúa-
Hằng-Sống, xin cha nới trói cho con. 
Con đau quá! Xin cha rủ lòng 
thương-xót.” Cha quay đi. Không ai 
nhìn hắn. Hắn rên-rỉ cho tới khi bị 
bắn.  
Từ đó, tôi không tin các cha nữa. 
Mỗi lần nhớ tới, tôi ước-mơ những 
lời tôi nghe kể lại không phải là thật. 
Nếu không bịa-đặt thì cũng đã thêm 
mắm thêm muối cho những đứa trẻ 
nhẹ dạ như tôi bị nhập-tâm.  
Ít lâu sau, cả làng bị pháo kích, bao 
nhiêu người chết. Vài ngày sau, một 
toán quân Pháp khác đi qua làng. 

Gặp đàn bà con gái thì hiếp, thấy 
đàn ông thì giết. Một cụ già gần bảy 
mươi, người xấu-xí, đầu trọc lốc, 
cũng bị hiếp. Số người trong làng 
bớt hẳn đi. Quân Pháp vừa đi khỏi, 
lại đến đám người nhân-danh 
kháng-chiến bắt trai-tráng đi dân-
công ở Ðiện-biên-phủ. Trong làng 
chỉ còn leo-teo mấy người già và 
đám trẻ con.  
Chín tháng ở trường Thử Trì-chính, 
tôi sợ nhất là giặt quần-áo, buồn 
nhất là những đêm ngồi bên cửa sổ 
nhìn ra con đường xa-xa, nhớ mẹ, 
nhớ nhà, một mình lau nước mắt.  
Có lẽ đã mấy lần tôi vất quần-áo cũ 
đi cho đỡ phải giặt, nên quần-áo của 
tôi càng ngày càng ít. Chiếc áo dài 
thâm mất khuy, tôi đục hai cái lỗ 
nhỏ, lấy dây buộc lại.  
Hết năm học, tôi sang nhà xứ địa-
phận Phát-diệm gặp chú tôi, hình-
như lúc đó là linh-mục tuyên-úy cho 
Ðoàn Thanh-niên Tự-vệ. 
Buổi sáng hôm sau, tôi ra nhà thờ 
chính toà. Chắc tôi trông hiền-lành, 
ra dáng chú bé trường Thử, nên bị 
bắt ra giúp lễ. Lễ hôm đó, cả nhà thờ 
mấy trăm người được nghe rung 
chuông, không phải ba lần như 
thường-lệ mà là sáu lần. Linh-mục 
chủ-tế chẳng lẽ là chú tôi? Chắc 
không phải. Nhưng tôi nhớ không bị 
ai phiền-trách. 
Tôi cũng không nhớ chú tôi hay là 
cha đỡ đầu của tôi nhắn tin, bảo tôi 
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đến một nhà ở làng Phát-diệm ngủ 
một đêm để sáng sớm hôm sau đi 
theo một người lên Hà-nội.  
Ðã lâu quá rồi, tôi không nhớ nhà đó 
ở đâu. Hình-như ở giữa làng. Tôi 
cũng không nhớ là nhà ai; nhưng có 
một hình-ảnh tôi không bao giờ 
quên. Hình-ảnh của một người chị 
lúc nào tôi cũng yêu-thương, kính-
mến và nhớ ơn.  
Tối hôm đó, tôi được ăn một bữa 
cơm ngon lắm, ngon hơn cơm ở 
trong trường Thử cả trăm nghìn lần. 
Tôi thật là tệ, ở một nhà có những 
người tốt như vậy mà tôi quên hết 
chỉ còn nhớ một người, một người 
tôi gọi là chị, chị Thảo hay chị 
Hương. Có lẽ không phải là Thảo, 
cũng không phải là Hương. Ðêm 
hôm đó, tôi đi ngủ sớm. Áo dài thâm 
để ở đầu giường, mặc áo cánh và 
quần dài, nằm trên chiếc phản nhỏ.  
Tôi trằn-trọc mãi; nao-nao nghĩ tới 
lúc được gặp mẹ, gặp bố, gặp cả 
nhà. Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân 
người. Tôi lim-dim mắt, làm như 
đang ngủ. Tôi thấy rõ người-tôi-yêu-
thương-suốt-đời lấy chiếc áo dài của 
tôi, đơm khuy cho tôi. Nét mặt ấy, 
dáng người ấy, giây-phút ấy, hơn 
năm mươi năm sau, tôi vẫn nhớ, tôi 
vẫn thương, lòng tôi vẫn nao-nao, 
nhưng tên thì tôi quên mất. Nhiều khi 
nghĩ lại, tôi lại trách mình, tôi không 
có dịp để ngỏ lời cám ơn một người 
đã thương một đứa trẻ cô-đơn.  

Chiều hôm sau, chính chị dẫn tôi tới 
35 Lò Sũ Hà-nội. Vừa thấy mẹ, tôi 
đã khóc.  

 
Ba tháng hè qua đi, chiến-tranh vùng 
Kim-sơn Ninh-bình càng ngày càng 
khốc-liệt, người làng Dưỡng-điềm ra 
Hà-nội càng ngày càng đông, trong 
đó có cả gia-đình chú tôi. Cha 
Phượng, bề trên trường Thử Trì-
chính, gửi thư cho bố mẹ tôi gọi tôi 
về học nốt một năm nữa. Sau hai 
năm, tôi sẽ được vào tiểu-chủng-
viện, tương-lai đầy hứa-hẹn. Nhưng 
bố mẹ tôi không cho tôi trở lại Trì-
chính.  
 
Vào năm học 1951-1952, tôi học lớp 
nhất trường Dũng-Lạc ở bên mặt 
nhà thờ lớn Hà-nội.  
 

Hải-Vân Phạm-Văn-Hải 
16-6-2006 


