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Mỗi độ xuân về trên xứ xa  

Làm chạnh lòng thêm kẻ xa nhà 

Giữa đồi núi lạnh mây che khuất 

Đâu thấy mai vàng dáng kiêu sa 

 

Lại thêm xuân nữa mẹ héo mòn 

Tóc bạc thêm nhiều! Tóc nhớ con! 

Con đi gió lạnh lòng viễn xứ 

Thuyền đắm theo giòng vận nước non 

 

Thuyền đắm theo giòng vận nước non 

Một bước chân xa mấy tủi hờn 

Một đời phiêu bạt con nào tiếc 

Tiếc cò già quảy gánh sớm hôm... 

 

SongPhương - Oregon 
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Ta nói thật, nhưng em không tin 
Vì trong niềm ray rứt của con tim 
Em vẫn bâng khuâng về những kỷ niệm 
xa xưa 
Lúc Đà Lạt còn chất đầy mimosa và nỗi 
nhớ 
Phải không em? 
Vì tình yêu đã khỏa lấp nỗi cô đơn 
khi người lính phải ra đi 
Vì niềm hãnh diện che khuất nỗi nhớ 
nhung 
và sự tuyệt vọng biến 
thành hy vọng 
Đó là tình yêu lúc ban sơ. 
Đêm Đà Lạt lạnh nên cầu xin hơi ấm 
Và em 
Và áo len 
Và hơi thở 

đã tạo nên thế giới hân hoan bao trùm địa 
ngục. 
Sự ra đi nào cũng mang theo những niệm 
tình 
Giọt lệ sầu định mệnh 
Đã làm hoa Đà Lạt phai đi màu tươi thắm 
Và em đã khóc và anh cũng đã khóc 
Cuối cùng là chia ly! 
 
*** 
Đêm sầu tủi chất đầy cơn phẫn nộ 
Ngày lên đường Đà Lạt phủ đầy mây 
Em đến đó và anh chợt đi đó 
Cầu thơ buồn có lột hết niềm đau 
Thôi giữ lại cho nhau ngàn kỷ niệm 
Cuối cuộc đời còn lại chút riêng tư 
Hãy gói trọn trong phần tim còn lại 
Trong cuộc tình tim máu vẫn còn dâng 
Chào vĩnh biệt để âm ty hạnh ngộ 

 
Thế Sơn 
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Nguyễn Thị Thanh Dương 
 
Khôi vừa thức giấc đã nhận được cú 
phone của Ngọc Giao với giọng 
nghẹn ngào: 
- Anh ơi, mẹ em qua đời rồi!  
Khôi hốt hoảng và ngạc nhiên: 
- Sao thế? Mẹ vẫn khỏe mạnh bình 
thường kia mà… 
- Sáng nay thấy mẹ dậy trễ hơn mọi 
ngày em vào phòng mẹ gọi ra ăn 
sáng và phát giác mẹ đã chết từ lúc 
nào rồi. Có lẽ là heart attack. 
Khôi buông phone xong mà lòng còn 
ngẩn ngơ buồn và lo âu. Đến lượt 
mẹ Khôi gõ cửa phòng gọi con ra ăn 
sáng: 
- Khôi ơi, con thức dậy chưa, đồ ăn 
đã sẵn sàng rồi? 
Khôi bật dậy và không thể không 
chia sẻ ngay với mẹ cái tin đột ngột 
này: 
- Con dậy nãy giờ nhưng buồn vì 
mới được tin bác Thuận mẹ Ngọc 
Giao chết sáng nay. 
Bà Bông cũng bàng hoàng: 
- Khổ thân! Chắc bà ấy bị đột qụy 
mới ra đi nhanh chóng thế. Mà con 
ơi… 
Bà mẹ trở về ngay với thực tế lo âu:  

- Bà Thuận mất đi làm dở dang đủ 
thứ, con và Ngọc Giao chưa tiến tới 
cưới hỏi, rồi nay mai ai sẽ trông coi 
cái khu thương mại đây? 
- Mẹ chứ ai. 
Khôi phản ứng buộc miệng nói xong 
mới biết mình lỡ lời vội nói thêm: 
- Xin mẹ giúp chúng con, con bận đi 
làm còn Ngọc Giao bận đi học chưa 
ra trường… 
- Mẹ đã nói ngay từ đầu mẹ không 
muốn con dính dáng gì tới cái khu 
thương mại này chứ đừng nói là mẹ 
dính vào. Bây giờ mẹ về hưu non 
mẹ đang vui hưởng nhàn. 
Bà Bông chì chiết: 
- Ngày ấy mẹ đã từng khuyên mà 
con không nghe, vì tình yêu Ngọc 
Giao và vì sĩ diện con nhào vào “hợp 
tác” làm ăn, nói trắng ra là con “lãnh 
nợ” cho bà mẹ vợ tương lai… 
Khôi vào phòng tắm đánh răng rửa 
mặt, mẹ chàng nói đúng y những 
điều mà chàng đang lo nghĩ khi nghe 
tin mẹ Ngọc Giao qua đời, ai sẽ thay 
bà Thuận trông coi khu thương mại 
là tài sản mà chàng đang “lãnh nợ”?  
Bà Thuận là một phụ nữ tháo vát, 
kinh doanh giỏi từ ngày sang Mỹ tới 
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giờ. Nhưng bao nhiêu vốn liếng bà 
kiếm được ông Thuận đã mang ra 
“kinh doanh” stock và thua lỗ hầu hết 
vào thời kỳ thị 
trường chứng khoán 
tuột dốc từ năm 
2000 trở đi.  
Ông qua đời mấy 
năm nay, ông đang 
mang căn bệnh đau 
bao tử lại thêm đau 
buồn vì tiếc của nên 
bệnh càng nặng 
thêm và chết sớm 
ngoài dự đoán của bác sĩ. 
Chỉ còn hai mẹ con mà bà Thuận 
vẫn thích kinh doanh, bà nói là với 
mục đích gây dựng cho con cháu 
sau này. 
Bà có ý định mua một khu thương 
mại nhưng không đủ tiền và không 
đủ credit để mượn tiền ngân hàng 
nên bà đã gợi ý với Khôi: 
- Khu buôn bán này thời kinh tế huy 
hoàng trị giá một triệu rưỡi nhưng họ 
làm ăn thua lỗ ế ẩm, kinh tế xuống 
dốc thị trường địa ốc rớt giá thảm hại 
họ bán hạ giá một triệu, vốn liếng 
bác có 400 ngàn để pay down 
nhưng không thể mượn nợ vì bác 
không có nguồn tài sản hay income 
nào khác, bác mời cháu cùng hợp 
tác đứng ra mượn nợ ngân hàng rồi 
hai bác cháu mình cùng kinh doanh, 
chủ yếu là bác sẽ trông coi tất cả, 
không làm mất thì giờ của cháu hay 

của Ngọc Giao. Bao giờ Ngọc Giao 
ra trường hai đứa làm đám cưới thì 
tài sản này là của hai con. 

Bà Thuận nói với vẻ 
tự tin: 
- Bác sẽ làm sống 
lại khu thương mại, 
sẽ phục hồi lại giá 
trị ban đầu của nó, 
lúc ấy chúng ta sẽ 
lời to, vừa có tài sản 
địa ốc vừa có nguồn 
income vào hàng 
tháng... 

Khôi vì cả nể, vì tình yêu của chàng 
với Ngọc Giao, và nhất là Khôi biết 
trước sau tài sản ấy cũng thuộc về 
vợ chồng Khôi trong tương lai gần, 
nên chàng đồng ý cho dù mẹ Khôi 
đã bất bình ngăn cản, bà nói chuyện 
đời những gì chưa nắm trong tay thì 
chưa thuộc về mình. Bà Bông đã 
cảnh cáo: 
- Con đứng tên mượn tiền ngân 
hàng là mang credit của mình ra 
“lãnh nợ” cho bà Thuận đấy. Trả 
món nợ mấy trăm ngàn là đi trên con 
đường dài, ai biết những bất trắc gì 
có thể xảy ra? 
- Vâng, mẹ lo xa cũng đúng, nhưng 
tình cảm giữa con và Ngọc Giao 
cũng như tình thương mến của bác 
Thuận dành cho con thì chắc là 
không bao giờ thay đổi. 
 Bà Bông so sánh: 
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- Gia cảnh nhà mình và nhà bà 
Thuận giống y nhau, bên nào cũng 
một mẹ một con mà cá tính hai bà 
mẹ khác hẳn nhau. Bà Thuận có vài 
trăm ngàn cứ thế mà vui hưởng 
nhàn tuổi già rồi thì cho con cháu 
như mẹ đây có phải là khỏe thân 
không. 
Bà Bông cặn kẽ: 
- Con cứ làm kỹ sư 
sang năm Ngọc 
Giao ra trường thì 
cưới nhau, có 
thêm Ngọc Giao đi 
làm thì hai vợ 
chồng con ung 
dung chán. 
- Nhưng đồng 
lương cố định không thể làm giàu 
bằng kinh doanh mẹ à. 
- Mẹ thừa biết con chỉ muốn làm vừa 
lòng bà mẹ vợ tương lai chứ con 
xưa nay có tha thiết gì đến chuyện 
kinh doanh đâu. Nhưng mẹ lo lắm, 
khu thương mại đang ế mình ham 
của rẻ rước về liệu có phục hồi đông 
khách được không hay lại chết chìm 
theo đò? 
- Mẹ yên chí, con đò chòng chành thì 
bác Thuận là tay lèo lái rất giỏi, bác 
Thuận xã giao rộng quen biết nhiều, 
con tin là bác sẽ có cách để thành 
công. 
Bà Thuận tế nhị và sòng phẳng trên 
giấy tờ mua bán chủ quyền khu 
thương mại có tên bà và tên Khôi, 

ngoài ra bà Thuận còn viết một giấy 
tay có thị thực chữ ký xác nhận phần 
tiền của mỗi người góp vào để mua 
khu thương mại. Bà nói: 
- Dù trước sau gì cháu cũng là con 
rể bác, là chủ khu thương mại 
nhưng về mặt pháp lý giấy tờ phải rõ 

ràng đâu ra đấy. 
Thế là bà Thuận có 
cơ hội chứng minh 
sự hoạt bát tài giỏi 
của mình. 
Hai năm qua bà đã 
cho thuê với giá rẻ 
hơn thị trường nên 
dần dần có người 
đến ký hợp đồng, và 
chính bà mở ngay 

một tiệm giặt lớn với những máy giặt 
máy xấy mới tinh để kinh doanh và 
để góp mặt buôn bán trong khu 
thương mại cho thêm đông vui. 
Chủ nhân trông coi tiệm giặt từ sáng 
tới chiều và cũng là để trông coi khu 
thương mại luôn. 
Tiệm giặt đông khách, những lúc 
rảnh rỗi Ngọc Giao ra trông tiệm giặt 
phụ mẹ. 
Tiền cho thuê chỗ cộng với tiền lời 
từ tiệm giặt chưa đủ trả cho 
mortgage hàng tháng, thiếu bao 
nhiêu Khôi phải trả thêm vào. 
Hi vọng trong tương lai có thêm 
người thuê chỗ thì sẽ không phải 
móc thêm tiền túi trả nợ ngân hàng 
nữa. 
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Nhưng bà Thuận đã đột ngột qua 
đời. 

 
Bà Bông nhìn đồng hồ 6:30 chiều, 
chỉ còn nửa tiếng nữa là đóng cửa 
tiệm giặt, từ sáng tới giờ bà mệt 
nhoài vì phục vụ đủ loại khách hàng, 
người ta vào giặt đồ kẻ hỏi mua xà 
bông, người xin đổi tiền lẻ trước khi 
bỏ vào máy đổi tiền xu. 
Người thì khiếu nại máy không chạy, 
thì ra họ tham lam cố nhồi nhét một 
đống quần áo vào một máy thay vì 
số lượng quần áo ấy phải giặt làm 
hai máy. Thế là máy quá tải bị hư 
không chạy, chủ nhân không thể bắt 
đền họ mà còn phải lo sửa máy để 
phục vụ họ. Còn uất ức nào bằng!!! 
Người thì con gào khóc inh ỏi vừa 
cho quần áo dơ vào máy vừa quát 
tháo con ầm ĩ làm như tiệm giặt này 
là góc bếp nhà chị ta. 
Vài đứa trẻ con khác đi theo cha mẹ 
trong lúc cha mẹ bận rộn thì chúng 
chạy lăng quăng chơi đùa làm như 
tiệm giặt rộng lớn này là chốn công 
viên hay khu nhà trẻ…  
Bà Bông ngứa cả mắt nhưng chẳng 
có quyền gì mà tống kẻ phiền nhiễu 
ra khỏi tiệm khi họ đến đây với danh 
nghĩa khách hàng, bà chỉ thỉnh 
thoảng nhắc nhở cha mẹ hãy trông 
con cái đừng để chúng làm ầm ĩ hay 
té ngã, dù trong tiệm cũng có dán cái 
bảng nhắc nhở này mà hình như 
chẳng ai quan tâm đến. 

Đó là những vất vả xảy ra hàng 
ngày, thỉnh thoảng có những cú vất 
vả khác, trời thần hơn. 
Tiệm giặt làm trung gian nhận dry 
clean cho khách hàng để kiếm thêm 
lợi tức… 
Đã mấy lần quần áo mà tiệm giặt 
mang đi dry clean, xong giao cho 
khách, chúng bới lông tìm vết ra 
những vết dơ chẳng biết cũ từ đời 
tám hoánh nào rồi đổ vạ tại dry clean 
và bắt bồi thường. Cái áo cái quần 
đáng giá ít chúng hét giá cao để 
được đền tiền nhiều. 
Bị lạm dụng vài lần bà Bông phải 
dán thông báo từ nay hàng dry clean 
chỉ bồi thường tối đa 20 đồng nếu có 
sự cố chứng minh rõ ràng do sau khi 
dry clean mà ra. 
Đau nhất là bị trộm tiền ngay giữa 
ban ngày ban mặt mà bà Bông “xớn 
xác” không biết. Sau mỗi tuần Khôi 
và Ngọc Giao mới ra mở ngăn tiền 
xu trong các máy giặt máy xấy thì 
phát hiện ra vài máy bị ai đó khoắng 
hết tiền. 
Thế là bà Bông phải canh chừng để 
ý mãi mới tìm ra thủ phạm là hai vợ 
chồng hay đến tiệm giặt đồ, chị vợ 
“đảm đang” đứng thong thả dang tay 
gấp những tấm chăn, tấm vải rộng 
lớn hòng che khuất mắt bà Bông cho 
thằng chồng phía sau trổ tài mở hộp 
tiền trong máy nhanh như chớp. Vợ 
gấp xong món đồ chồng cũng vét 
xong tiền trong máy… 
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Bà Bông mất tiền mà cũng thầm 
khâm phục vợ chồng nhà này “tình 
chàng ý thiếp” đề huề, sát cánh kề 
vai nhau làm kẻ bất lương… 
Bà chán làm việc trong môi trường 
này lắm, mong hết giờ và được trở 
về nhà trong không gian riêng tư ấm 
cúng của mình. 
Bắt đầu từ phút này bà sẽ không 
nhận thêm khách 
vào giặt nữa thì 
cửa mở ra một ông 
Mỹ đen to lù lù vác 
bao quần áo cũng 
to lù lù bước vào. 
Bà định lên tiếng từ 
chối nhưng chợt 
khựng lại vì đã 
nhận ra gã, kẻ 
cách đây một tuần 
đã làm náo loạn 
tiệm giặt chỉ vì cái máy giặt bị trục 
trặc gì đó, thay vì khiếu nại chủ nhân 
để giải quyết, gã ta thẳng chân đá 
huỳnh huỵch vào cái máy giặt và 
chửi thề một tràng tục tĩu. Biết gặp 
phải thứ chằng ăn trăn quấn không 
chết bà Bông phải ra xoa dịu cơn sốt 
giận dữ bừng bừng của gã là đền 
tiền cho gã bỏ vào máy khác kèm 
theo cho miễn phí xà bông và lời xin 
lỗi. Thứ khách dữ dằn này chẳng ai 
mong đến tiệm vậy mà khi nó xấy 
quần áo xong bà vẫn vui vẻ tiễn 
khách bằng câu xã giao muôn thuở 
“Thank you! See you again”. 

Hôm nay gã lại đến. 
Thôi thì bà đành nuốt hận chờ gã 
giặt đồ xong sẽ đóng cửa tiệm ra về 
còn hơn từ chối thế nào cũng bị gã 
sinh sự, vì còn nửa tiếng nữa mới tới 
giờ đóng cửa, gã sẽ có cớ chửi thề, 
đập phá hay vu khống bà là kỳ thị.  
Gã bỏ đống quần áo dơ vào 2 máy 
giặt, giặt xong thì cũng là giờ tiệm 

đóng cửa, nhưng 
chẳng lẽ đuổi 
khách về với đống 
quần áo ướt? 
Gã bốc chúng qua 
2 máy xấy rồi bỏ đi 
ra ngoài chắc vì 
không kiên nhẫn 
ngồi chờ.  
Bà Bông ước 
lượng xấy 2 thùng 
quần áo kia nhanh 

nhất cũng mất nửa tiếng, bà thở dài 
chịu trận và thỉnh thoảng nhìn đồng 
hồ cũng như lắng nghe xem tiếng 
máy đã ngừng hay vẫn đang chạy. 
Khi 2 máy xấy ngừng chạy là lúc 
đồng hồ chỉ 7:45 nhưng gã chủ nhân 
đống quần áo vẫn biệt tăm chưa 
xuất hiện. Chắc gã đi uống cà phê 
đâu đó và sắp trở lại? 
Lần này sự chờ đợi của bà Bông 
thật là vô lý, khách giặt xấy đã xong, 
bà chờ đợi khách rong chơi chưa 
về… 
Mấy lần bà định đóng cửa về cho gã 
kia một bài học biết điều đừng làm 
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phiền kẻ khác nhưng lương tâm lại 
không cho phép, lỡ gã giặt xấy và 
cần quần áo sáng mai đi đâu sớm thì 
sao? Bà tưởng tượng ra bộ mặt cô 
hồn và thái độ hung hãn của gã hôm 
gã đạp xuýt vỡ tung cái máy giặt. Bà 
sợ lắm. 
Đến hơn 8 giờ tối thì bà không còn 
lòng từ bi và kiên nhẫn nữa, bà 
quyết định đóng 
cửa tiệm. 
Về đến nhà bà 
Bông quẳng giỏ 
xách ra bàn và 
ngồi xuống ghế 
thở dài não nề với 
con: 
- Chưa hôm nào 
căng thẳng như hôm nay 
- Tiệm đông khách lắm hả mẹ? Con 
đoán thế nên không dám gọi phone 
hỏi mẹ sợ làm mẹ bận rộn thêm. 
- Chỉ vì một thằng khách hàng ba 
búa mẹ phải ngồi lại chầu chực đếm 
từng phút thời gian qua. 
Bà kể cho Khôi nghe về gã khách 
phá hoại lần kia và buổi giặt xấy 
quần áo lần này, kết luận: 
- Không biết sáng mai đến lấy quần 
áo gã có sinh sự gì không dù lỗi ở 
gã 100%. 
Khôi phụ họa với mẹ: 
- Có người hăm hở ôm quần áo dơ 
đi giặt xấy nhưng cuối cùng thì bỏ 
đống quần áo lại tiệm và không hề 
quay lại nhận. Chẳng lẽ hôm nay đi 

giặt quần áo hôm sau họ bỗng chốc 
mắc bệnh quên hay… lên cơn đột 
tử? Bác Thuận trông tiệm giặt 2 năm 
mà lưu giữ mấy bao quần áo vô 
thừa nhận, chờ đợi chủ một ngày 
nào đó xuất hiện cho đến 6 tháng trở 
đi bác mới đem cho Goodwill. 
- Mẹ mệt mỏi quá rồi con ơi, không 
phải khách hàng nào cũng bình 

thường, gặp 
khách loại này mẹ 
đau thần kinh hay 
chết sớm thôi. 
Chuyện rao bán 
khu thương mại 
tới đâu rồi? Con 
bán gấp đi để giải 
thoát cho mẹ. 

Khôi chán nản: 
- Mẹ biết rồi đấy có vài mối ký hợp 
đồng thuê chỗ với bác Thuận đều là 
bạn bè, người quen. Tuy giá rẻ 
nhưng họ chỉ ký hợp đồng ngắn hạn 
2 năm xem tình hình buôn bán ra 
sao, nay họ đều than ế và muốn rút 
lui… 
Vẫn giọng chán nản Khôi tiếp: 
- Khu thương mại còn vắng người 
thuê nên không được giá và khó 
bán, mẹ ráng trông coi tiệm giặt 
thêm một thời gian chờ có thêm vài 
business đến thuê chỗ, người thuê 
đông thì vừa có giá vừa dễ bán... 
Con đang ráo riết đăng quảng cáo 
cho thuê chỗ từ cộng đồng người Mỹ 
đến cộng đồng người Việt rồi. 
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Bà Bông rên rỉ: 
- Ối giời ôi! Khổ thân con tôi, khổ 
thân tôi. Bà Thuận thế mà sướng, 
thảnh thơi yên ngủ giấc ngàn Thu 
nơi suối vàng mát mẻ để lại cho con 
lãnh nợ, mẹ cũng vì con mà lãnh nợ 
lây mỗi ngày phải lê tấm thân già ra 
tiệm giặt đối diện 
với đủ thứ hạng 
người. Mẹ sợ 
hạng “Chí Phèo” 
như hôm qua 
lắm… 
Khôi đang lo buồn 
cũng ngạc nhiên, 
tò mò: 
- Chí Phèo là ai hả 
mẹ? 
Bà Bông bực mình gắt: 
- Là chồng bá vơ của chị Thị Nở 
trong văn chương Việt Nam xưa con 
không biết đâu, cái thằng khách đá 
máy giặt ăn vạ là thằng Chí Phèo mẹ 
nói đến đấy. 
Khôi an ủi mẹ: 
- Còn có nhiều người khách đàng 
hoàng khác, không phải ai cũng là 
ông Chí Phèo mà mẹ…  
Bà Bông vì thương con, vì xót xa 
tiền của con bỏ ra nên phải ra trông 
coi tiệm giặt, thay thế vai trò của bà 
Thuận. Cũng ngồi từ sáng tới chiều, 
bà chán nản và bất bình lắm. Chỉ 
chờ mong ngày bán được khu 
thương mại. 

 

Khôi vừa đi làm về thì cell phone 
ring. Ngọc Giao gọi, nàng đang ở 
tiệm giặt, giọng nàng không được 
vui: 
- Trưa nay em rảnh nên đến trông 
tiệm cho mẹ anh, mẹ anh đang trên 
đường về… 

- Ừ, bất cứ lúc 
nào anh hay em 
có thì giờ rảnh thì 
trông tiệm cho mẹ 
nghỉ, để mẹ làm 
công việc bất đắc 
dĩ anh chẳng yên 
lòng… 
- Em biết rồi, 
nhưng với mẹ em 
thì là công việc 

yêu thích nếu kiếm được tiền cho 
con cái, vì con cái… 
Khôi tự ái: 
- Em nói thế chẳng khác nào phê 
bình mẹ anh không biết hi sinh cho 
con cái. Ai đang mỗi ngày trông coi 
tiệm giặt cho chúng ta? 
- Vì mẹ anh xót xa tiền của anh bỏ 
ra. Không phải là mẹ anh đang mong 
từng ngày bán được cái khu thương 
mại hay sao? 
Khôi thêm tự ái: 
- Chúng ta không ba đầu sáu tay mà 
trông coi khu thương mại được, hơn 
nữa lại đang ế, không có triển vọng 
tốt đẹp nào. Anh cũng ngao ngán và 
mệt mỏi lắm rồi, đến nỗi thỉnh thoảng 
anh còn thấy khu thương mại hiện ra 
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trong cơn ác mộng, mở mắt ra mộng 
và thực đều làm anh toát mồ hôi… 
Ngọc Giao sụt sùi: 
- Mẹ anh không thông cảm đã đành 
mà anh cũng nói lời vô tâm ấy nữa. 
Có ai muốn thế đâu, mẹ em chết bất 
ngờ em đau khổ biết bao nhiêu… 
Khôi dịu giọng lại: 
- Anh hiểu ý tốt của mẹ em, anh có 
trách là trách ông trời mà thôi. 
- Còn em thì chỉ nghe toàn là những 
lời than thở, từ mẹ anh lại đến anh. 
Em cũng mệt mỏi và căng thẳng lắm 
rồi. 
- Em nên thông 
cảm cho mẹ anh, 
cả một đời mẹ anh 
chăm chỉ làm việc, 
cuộc sống căn cơ 
ổn định, mẹ anh 
đang vui hưởng 
nghỉ hưu non, bà 
không hề có máu kinh doanh, và rất 
ghét kinh doanh. 
Ngọc Giao vùng vằng: 
- Vậy anh cứ rao bán khu thương 
mại đi, bán gấp đi, được bao nhiêu 
thì được, lỗ tính vào phần vốn của 
mẹ em, anh sẽ không thiệt thòi gì 
cả… 
Khôi bực mình: 
- Em tưởng anh chỉ vì tiền à? Em 
cũng không hề hiểu tâm trạng anh 
lúc này. 

Ngọc Giao cúp phone vì có khách 
đang đến hỏi han điều gì đó, bỏ mặc 
Khôi ngổn ngang lo buồn. 
Khôi như đứng giữa ngã ba đường, 
một bên Ngọc Giao buồn trách mẹ 
chàng không bao dung thông cảm và 
một bên mẹ Khôi bất mãn bà Thuận, 
trách bà Thuận đã lôi kéo Khôi vào 
công việc kinh doanh bất đắc dĩ này 
để Khôi đang lãnh nợ ngập đầu. Bà 
ngấm ngầm oán hận lây qua Ngọc 
Giao, suy cho cùng vì Ngọc Giao mà 
ra. 

Dù những lúc rảnh 
rỗi Ngọc Giao đã 
biết điều ra trông 
coi tiệm giặt cho 
bà Bông về nhà 
nghỉ, ân cần dịu 
ngọt với bà, 
nhưng bà Bông 
vẫn không thể 

thân mật với Ngọc Giao như trước 
kia. 
Ngọc Giao hiểu điều này và nàng chỉ 
biết dỗi hờn dằn vặt với Khôi. 
Bà Bông về tới nhà, nhìn gương mặt 
nặng nề xưng xỉa của mẹ, Khôi đã 
linh cảm ngay: 
- Hôm nay mẹ lại gặp ông “Chí 
Phèo”, gã lại đá máy giặt hay máy 
xấy ăn vạ bắt đền hả mẹ? 
- Chẳng Chí Phèo, Thị Nở nào cả, 
mà ngay người nhà mình, Ngọc 
Giao của con chứ ai. 
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Hèn gì lúc nãy Ngọc Giao gọi phone 
cho Khôi với giọng không vui mà 
Khôi chưa kịp hỏi cho ra lẽ. Bà Bông 
kể lể: 
- Mẹ và Ngọc Giao vừa xảy ra bất 
đồng vì khu thương mại đấy. Mỗi 
tháng con phải è cổ ra trả thêm tiền 
cho mortgage và món nợ 600 ngàn 
như con ma ám, như cái án treo trên 
vai cho đến khi nào bán được khu 
thương mại trả nợ mới thôi, mỗi 
ngày mẹ phải sáng đi chiều về trông 
coi tiệm giặt. Vậy mà nó chỉ đánh giá 
cao sự hi sinh của mẹ nó, kinh 
doanh khu thương mại này cho các 
con, miếng ăn ngon chưa tới miệng 
đã được kể công rồi, thế có điên tiết 
không!  
Khôi ngồi ra ghế hai tay ôm đầu rên 
rỉ: 
- Những điều này con đã nghe nhiều 
lần từ ngày bác Thuận chết đi, từ 
mấy tháng nay rồi, con khổ tâm lắm. 
Mẹ và Ngọc Giao ai cũng có lý và 
đúng cả… 
- Nhưng giá ngày ấy con nghe lời 
mẹ viện cớ nào đó từ chối hợp tác, 
từ chối lãnh nợ thì bà Thuận cũng 
dẹp giấc mơ mua khu thương mại, 
bây giờ đỡ khổ biết bao. 
Bà Bông ai oán tiếp: 
- Nhân gian có câu: “Trên đời có bốn 
cái ngu: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, 
cầm chầu”. Mẹ đã làm mai mấy vụ, 
bây giờ đến lượt con “lãnh nợ”. Hay 

mẹ đã… di truyền cho con? “Mẹ nào 
con nấy” hả con ơi? 
Khôi đỡ lời cho mẹ: 
- Mẹ con mình làm mai và lãnh nợ là 
làm điều tốt giúp người mà… Ai 
khôn ngoan thì mặc kệ họ, chúng ta 
dại mà có nghĩa có tình. 
Bà Bông vẫn âu sầu: 
- Mẹ không nên trách con mới phải. 
Không biết là khu thương mại gắng 
gượng được bao lâu? Khách mới 
chưa thêm ai mà khách cũ đang đòi 
dọn đi. Thấy khu thương mại vắng 
khách mẹ đau lòng lắm. 
- Con cũng lo như mẹ, có mấy người 
đến coi cơ sở và địa điểm xong 
không thấy quay lại, con biết ngay là 
họ chê, cứ thế này con trả nợ cả đời 
không hết.  
- Mẹ nói thật nhé bà Thuận có sống 
lại cũng chẳng tài nào mà bắt khu 
thương mại sầm uất lên được. Làm 
ăn cũng cần có duyên trời cho. 
Khôi chợt đứng phắt dậy và rút … 
cell phone trong túi quần ra bấm số 
lia lịa. Bà Bông hốt hoảng:  
- Thái độ con rút cell phone làm mẹ 
hết hồn, cứ tưởng con… rút súng. 
Con gọi cho Ngọc Giao đấy à? Con 
mách với nó mẹ vừa chê bà Thuận 
đấy à? 
Khôi không trả lời mẹ vì đầu giây kia 
người ta đã bốc phone. Khôi nói: 
- Chào anh Lê Vương realtor. Tôi là 
Khôi chủ nhân khu thương mại… 
Bên kia vui vẻ nói ngay: 
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- Vâng, tôi Lê Vương đây… tôi biết 
khu thương mại của anh rồi. Chính 
tôi cũng là người đứng ra rao bán nó 
cho chủ nhân 
trước, họ đã bán lỗ 
vài trăm ngàn. 
- Tôi cũng… sẵn 
sàng bán lỗ đây, 
anh rao bán khu 
thương mại cho tôi 
càng sớm càng tốt, 
giá nào có thể bán 
được thì anh đề 
nghị ra. 
- Ngày mai tôi sẽ 
cho anh con số cụ thể theo tình 
trạng khu thương mại ấy và theo giá 
thị trường hiện nay. Chào anh 
Khôi cúp phone và thầm mong ngày 
khu thương mại lên thị trường “For 
sale” sẽ có bà nào đó lanh chanh 
như bà Thuận nổi máu kinh doanh 
và sẽ có anh chàng nào đó lụy tình 
giống như Khôi mà nhảy vào “lãnh 
nợ” giúp bà mẹ vợ tương lai mua 
khu thương mại mau lẹ cho rồi. 
Khôi quay ra nói với mẹ, khôi hài cho 
mẹ vui: 
- Mẹ ơi, con nghĩ ra rồi, thà bán ngay 
đi dù lỗ vốn ít hay nhiều cho rảnh tay 
rảnh nợ. Cứ coi như nhà mình 
vừa… bị cướp xông vào vơ vét tiền 
bạc mà mẹ con mình may mắn 
không bị bắn giết gì cả, của đi thay 
người mẹ nhé, còn hơn là cứ ôm 
khu thương mại chờ đợi, cả mẹ, con 

và Ngọc Giao sẽ căng thẳng, sẽ điên 
đầu. Nhất là kéo dài tình trạng này 
thì tình cảm giữa con và Ngọc Giao 

sẽ rạn nứt mất thôi, 
con hi sinh mất tiền mà 
giữ được tình yêu. 
Bà Bông thương cảm 
nhìn con và cũng khôi 
hài cho con vui: 
- Lỗ vốn bao nhiêu 
nhằm nhò gì, đồng tiền 
mất đi có thể kiếm lại 
được, tình yêu mới là 
vô giá đấy con. Riêng 
mẹ không phải ra trông 

coi tiệm giặt, không gặp lại thằng 
cha “Chí Phèo” kia là đủ vui hưởng 
tuổi già về hưu của mẹ rồi  
 

Nguyễn Thị Thanh Dương 
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Riêng tặng Đ 
 

Chiều buồn thơ thẩn thảo cầm viên 
Tìm bóng hình ai mái tóc huyền 
Ghế đá bây giờ riêng một bóng 

Mây trời chao đảo cảnh nghiêng nghiêng 
 

Đôi mái đầu xanh mộng đóng thuyền 
Nào ngờ bướm lạc chốn hoa viên 
Ngư ông tuyết phủ giăng đầu núi 

Bể rộng trời cao khó nối liền 
 

Chiếc bóng con thuyền chưa bến đậu 
Xem đời lưu lạc đến nơi đâu 

Mong sao gió thoảng khơi niềm nhớ 
Ai để riêng ai những nỗi sầu 

 
Chẳng phải duyên mình bội bạc nhau 
Trời cao chẳng muốn bắc ngang cầu 

Em như sao lạc vào đêm tối 
Anh đội trời xanh đến bạc đầu. 

 
Quốc Hưng 
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Viết tặng Chị Hồng Thủy - Cỏ Non 
 
Chị Hồng Thủy ơi, nhớ có lần Chị hỏi 
em: “Sao em lại chọn nghề làm báo? 
Thấy em vất vả quá!”  
 
Em biết Chị cũng đã làm báo cho 
Trưng Vương nhiều năm qua, rồi 
cho Văn Bút. Nhưng Chị bảo báo 
của Chị là báo với những niềm vui, 
dù có vất vả cũng chỉ là những vất 
vả dễ chịu. 
 
Cũng có người bảo: “Nghề làm báo 
là một nghề rất bạc bẽo!” Một người 
Chị thân thương vừa mới tặng em 
một câu nói đáng cho em suy ngẫm: 
“Không chỉ khi ghét, mà phải rất “hận 
thù” một người nào đó, nên khuyên 
họ đi làm báo. Nhất là làm báo để 
kiếm sống”. Chị Thủy ơi, Chị có 
không ngạc nhiên khi nghe câu nói 
đó?  
 
Cá nhân em, một sự tình cờ đưa 
đẩy, không ai xúi bẩy em, không ai vì 
“hận thù” em mà xúi em … Em tự 
thảnh thơi, “vô tư” bước vào làng 
báo chí. Em có suy nghĩ của riêng 
em. “Làm báo” chỉ là một phương 
tiện, lúc bấy giờ để em phục vụ cho 

một mục tiêu chính đáng khác của 
em. Em “ngây thơ” bước vào không 
một chút do dự. Lý tưởng của em 
quá bao la, ướt át. Những năm, 
tháng đầu vào nghề, em say sưa 
học hỏi và chăm chỉ, phấn đấu làm 
việc (em rất nhiệt tình, đam mê học 
hỏi và làm việc), công việc mà em 
chưa bao giờ làm - rất mới mẻ đối 
với em - hay chưa có một lần nghĩ 
đến từ khi còn mài đũng quần trong 
trường học, ngay cả khi lên Đại học. 
“Muôn sự tại Nhân, Thành sự tại 
Thiên”? Môn em học là toàn chuyên 
về khoa học, em ra trường trở thành 
một Hóa Học Gia và một nhà Sinh 
Lý Học, em không thích “business” 
thế mà có phải “ghét của nào Trời 
trao của đó”? Science và Business 
đối chọi nhau? Em học khoa học, em 
đi làm thương mại??? Em không giỏi 
làm văn, viết tiếng Việt, vậy mà em 
lại đi làm báo? Chị nghĩ có lạ không? 
 
Nghề dạy nghề phải không Chị? 
Những năm tháng đầu quá lý tưởng, 
em chập chững bước vào thế giới 
mới, lạ, em vui với lý tưởng đó của 
em. Em hoàn tất nhiệm vụ của mình 
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và dần dà đam mê trong nghệ thuật 
cùng có thể thực hiện được những 
điều mà trái tim em luôn thôi thúc. 
Trong cùng một lúc, em cũng cảm 
nhận được em đã vô tình đem thân 
mình lăn xả vào trong một xã hội 
không phải là của em. Em đối diện 
với rất nhiều điều mà 
không ngôn ngữ nào 
có thể cho phép em 
đáp trả lại được. Em 
chỉ còn đứng “ngẩn 
ngơ” và tần ngần im 
lặng. Không thể phủ 
nhận được, em đã bắt 
gặp những phức tạp 
mà chắc chắn nếu em 
đi vào trong lãnh vực 
khoa học của em, em 
sẽ không phải đối diện 
với những tình huống 
đó. Em bản lãnh hơn 
thêm. Sự nhẫn nhịn 
được trui rèn nhiều 
hơn, sắp thành sắt thép 
rồi. Âu đó cũng là một 
điều tốt phải không 
Chị? Em cũng vui vì ngoài lý tưởng 
mình muốn thực hiện và tình đời đôi 
lúc có đối chọi nhau, nhưng rồi em 
cũng đã vượt qua. “Sông càng sâu 
càng tĩnh lặng, Lúa càng chín càng 
cúi đầu”. 
 
Kể lại Chị nghe những chuyện vui 
trong cuộc đời làm báo. Điều buồn 

cười nhất của em là em đã dám “cả 
gan” làm báo. Em bước vào lãnh 
vực nầy trong sự “ngây ngô”, vô tư 
và lạc quan không tưởng được. Có 
lẽ vì lý tưởng và mục tiêu của em 
quá chánh đáng cùng với lòng tự tin 
“muốn là được” (vouloir c’est 

pouvoir?) của em. 
Không một kinh 
nghiệm, không một 
kiến thức??? Thế mà 
báo em đã hưởng 
dương được hơn mười 
ba năm. Mười Ba năm 
đã trôi qua, Con em đã 
được 15 tuổi, một thời 
gian tương đối khá dài, 
phải không Chị? Em 
chẳng bao giờ nghĩ 
đến, nhưng thời gian 
vẫn tự nó đếm dùm 
cho em. Tự khen để tự 
an ủi! Cũng hay thật. 
Cũng can đảm và kiên 
nhẫn thật! 
 
… Em vẫn chưa quên 

được nụ cười dòn tan của bà Chị 
dâu em, cười bò lóc, bò lăn rớt 
xuống đất từ trên chiếc ghế sofa Chị 
đang nằm khi nghe tin em làm báo: 
“Trời! Oh My God! You làm báo???” 
- Bằng cấp treo đầy phòng, cả trong 
lẫn ngoài … đi làm báo? Tin thật 
chấn động có phải không? Có biết gì 
mà làm báo? Tiếng Việt viết không 
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xong, Chính tả vẫn đầy lỗi. Có nói 
đùa hay nói chơi? 
 
Khi còn mài đũng quần trên ghế nhà 
trường, môn “Tập làm văn” là một 
môn em chán nhất, hay luôn tránh 
né và không muốn nghe nói đến, 
một vài lần “cúp cua” vì em không 
thể đối diện với những sự thật phủ 
phàng. Em không có khiếu viết văn. 
Em vẫn chưa quên bài tập làm văn 
cuối năm “Tả Con Chó Của Em” 
của Thầy Đường dạy môn Việt Văn 
khi học lớp Đệ Thất. Bài văn ngắn, 
nhưng Em đã có rất nhiều lỗi – lạc 
đề (vì em nhập đề Má em có nuôi 
một con chó trong nhà), không phải 
là con Chó của em, bài chẳng có gì, 
viết rất ngắn, gọn, ngoài hai ba câu 
trong thân bài – Con Chó của em 
sáng nó kêu gấu gấu gấu, trưa nó 
kêu gâu gâu gâu, chiều nó kêu gầu 
gầu gầu, tối nó nằm dưới gầm 
giường của Má em mà ngủ. Kết luận 
bài văn, Em thương con Chó của Má 
em lắm … Khi đến ngày Thầy trả bài 
trở lại, em không dám đến lớp, ngần 
ngừ, tần ngần, ngồi xuống cuối lớp, 
không dám nghe, … Khi Thầy trả sổ 
học bạ ngày cuối năm, em không 
dám mở coi phần và điểm Môn Việt 
Văn của em của Thầy phê bình. 
Mang sổ về nhà, bối rối không dám 
đưa Ba em xem. Để đại trên bàn … 
Đến khi Ba đọc xong kêu em lại và 
khen thưởng em. Con học giỏi và tốt 

lắm. Ba hãnh diện về Con. Chiều 
nay Ba dắt cả nhà đi ăn nhà hàng để 
chúc mừng. Em ngỡ ngàng? Tối về, 
lén hé mở sổ học bạ ra xem. Thầy 
Đường phê rất ngắn, gọn nhưng đã 
gieo vào lòng em một cảm giác 
không bao giờ nghĩ đến. “Có triển 
vọng nếu em cố gắng”. Ủa vậy là 
em cũng viết văn được sao? Em thật 
không hiểu? Chỉ có chừng ngần 7 
chữ ấy, - em đã không đủ can đảm 
dở sổ ra đọc lúc bấy giờ - và không 
ngờ lời phê đó của thầy đã là hành 
trang mang mãi theo cuộc đời, 
khuyến khích em cho đến bây giờ, 
để em có can đảm thỉnh thoảng trải 
lòng mình trên những trang giấy, tự 
an ủi mình trong những lúc tâm hồn 
bị thổn thức. Một người Thầy kính 
mến dạy em môn Triết học, GS 
Nguyễn Xuân Hoàng cũng đã 
khuyến khích em viết văn “Nếu cố 
gắng, em sẽ được”. Thế là đủ vốn 
để làm báo?  
 
Lang thang, miên man trong thế giới 
đầy hỗn loạn, tạp nhạp, ồn ào, đôi 
lúc không lối thoát ra, trực diện từ 
vấn nạn nầy đến vấn nạn khác, từ 
ngơ ngác nầy đến ngác ngơ khác ... 
Thời gian vẫn vô tình bước qua, 
không ngần ngại. Trái kinh nghiệm 
dù chưa đủ chín, nhưng dần, cũng 
bén được nhiều cảm xúc khác lạ của 
đời thường. 
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Điều vui nhất trong lúc làm báo là 
học hỏi được rất nhiều điều mới lạ, 
trải nghiệm thêm nhiều ngoắt nghẻo 
đau thương, đủ để trui rèn con người 
cứng rắn thêm hơn và biết rỏ hơn 
mọi mặt trái của cuộc đời, mà đa số 
chỉ có trong môi trường nầy em mới 
có cơ hội kiểm nghiệm được mà 
thôi. Đã nói rồi ta học hỏi từ thất bại. 
Từ thất bại ta sẽ bước đến thành 
công. Chỉ cần biết hy vọng. Chỉ cần 
biết “nhẩn nhịn”, “nhận” để rồi tìm 
một cách khác. Chỉ cần biết im lặng 
để mà vượt qua. Tranh cãi, đa phần 
chỉ tổn thương đến thời gian của ta 
thôi, rồi cũng chẳng được gì ngoài 
những phiền toái chạm tự ái. 

 
“Dám” làm báo là dám chấp nhận 
hết mọi việc, dám đối đầu với mọi 
trái ngược, trái ngang, dám ngẩng 
mặt bước đi, dám mỉm cười trên 
những nỗi phiền muộn, dám hiểu 
rằng cuộc sống vốn không công 
bằng, dám quen dần với nó, dám 
thay đổi cách phản ứng và tìm giải 
pháp để cảm thấy cuộc đời vẫn luôn 
đẹp!  
 
Mọi việc đều có thể xảy ra, tại sao lại 
phải lo lắng?!?! 
 
Everything can happen! Why 
worry?!?! 

 
Maryland, Đầu năm Xuân Mậu Tuất 2018. 

Coû Non  

 
 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hồi nhỏ con thường ốm đau nhiều 
Thức suốt đêm ngày mẹ nâng niu 
Xức dầu cạo gió xông bông bưởi 

Cầu xin trời phật ông bà yêu 
 

Mẹ cõng con đi tìm thang thuốc 
Làng trên xóm dưới đường trợt trơn 

Cầu tre cầu khỉ quen lem luốc 
Nước mắt quầng đen nuốt không sờn 

Cháo hành cháo cá cháo thịt bằm 
Ru ngon dỗ ngọt mớm thương tâm 

Tay tiên mắt phật lòng chăn ấm 
Bệnh con mau lành mẹ cúng rằm 

 
Bây giờ bão tuyết mùa cảm cúm 

Đường xa xứ lạ tết xót xa 
Tâm hương tảo mộ đau cắt rún 
Trời bể đội công ơn mẹ cha... 

 
MD 01/22/18 
LuânTâm 
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Bạch Liên 
 

Mây ngăn, biển cách xa quê 
Mảnh vườn lưu lạc xum xuê giữa trời 

Theo ghe phiêu bạt cùng người 
Mang theo nỗi nhớ bên đời tha hương 

  
Những ngày bồng bềnh giữa lòng 
đại dương, chiếc ghe ọp ẹp dài mười 
thước rưởi, ngang hai thước rưởi đã 
ì ạch chở quá trọng lượng. Một trăm 
ba mươi sáu con người đi tìm mạch 
sống mà bến bờ thì vời vợi xa. 
Chúng tôi đã điêu đứng sống với gió, 
thở với biển, bập bềnh trèo leo theo 
bọt sóng trắng xóa. 
  
Chuyện đói khát dật dờ sống dở chết 
dở là điều không thể nào tránh được 
vì ai cũng say sóng đến đảo điên. 
Mật xanh mật vàng cứ thay nhau 
tuôn ra, kéo theo tất cả những gì cố 
bám víu cái bao tử đang trong tình 
trạng héo hắt vì càng ngày càng teo 
khô co thắt lại. Vào khoảnh khắc đất 
trời ngả nghiêng xoay vòng tròn, đầu 
óc của tôi như cái chong chóng làm 
bằng giấy vù vù quay cuồng trước 
cơn bão giông, tay chân thì kiệt quệ 
rã rời. Tôi quá chóng mặt không thể 
ngồi vững được nữa nên lăn đùng 
ngã vật xuống sàn cây. Khổ một nỗi 

là căn phòng cabin cũng chật ních 
làm sao có chỗ trống nào cho tôi 
nằm mẹp như cái xác thẳng đơ cho 
được. Chị Hai chủ ghe cứ lầm bầm 
càu nhàu: 
  
- Liên ơi, em ráng ngồi dậy đi. Ngọc 
Anh đuối sức, mặt mày xanh xao, 
sắp xỉu rồi nè! 
- Chị Hai ơi, em chóng mặt quá, 
không ngồi được vì cái đầu nó quay 
mồng mồng. Chắc chết quá chị Hai 
ơi! 
  
Ruột gan và đầu óc của tôi khó chịu 
không còn lời nào có thể diễn tả sao 
cho hết cái chao đảo này. Tôi ngu 
ngơ nghĩ là chết sướng hơn. Mọi thứ 
bèo nhèo lộn tùng phèo và hình như 
sắp biến mất, sắp sửa vút bay ra 
khỏi cái bụng lép xẹp bọc da nhăn 
nheo mà thôi. Tôi cứ phải nhắm mắt 
thật chặt với hy vọng, cái cảm giác 
oằn oại như người lơ lửng trong 
không gian được dịu bớt phần nào. 
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Bỗng chốc nhiều tiếng la thất thanh 
hớt ha hớt hải giành chiếm cái 
buồng lái: 
  
- Ngọc Anh xỉu rồi, run giật mặt mày 
tái mét hết rồi. 
- Ngọc Anh tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. 
- Giựt tóc mai nhanh lên, nếu không 
thì chết đó. 
- Lấy miếng sâm cho vô miệng liền. 
- Xoa bóp tay chân cho nóng người 
để không bị co quắp lại, nhanh lên, 
lẹ lên. 
  
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mới 
biết cái hiệu nghiệm của việc giựt tóc 
mai. Đúng thiệt là quá ngu khờ! 
  
Ngọc Anh (mười sáu tuổi) là con gái 
rượu duy nhất của anh chị Hai chủ 
ghe nên mọi người cuống cuồng 
quây quần trong cái thế giới ngột 
ngạt chỉ bằng cái nắp nồi đất nhỏ xíu 
này. Ai cũng hốt hoảng lo cứu mạng 
là phải rồi. Còn tôi thì ngất ngư nằm 
như con cá hấp hối trên cái thớt, 
chực chờ con dao bủa phụp xuống, 
chặt ra từng khúc nhuyễn nhừ. Nếu 
chuyện này thực sự xảy ra, chắc 
chắn tôi cũng không biết sợ và cũng 
không biết đau. Toàn thân mềm rã 
như cọng bún thiu nhưng vẫn bị hối 
thúc ngồi dậy vì tôi là hàng xóm thân 
tình của chị Hai mà thôi. Thời khắc 
ấy, nếu ai khiêng, quăng liệng, vứt 
bỏ tôi xuống biển, tôi cũng sẽ nằm 

phờ người và lặng im rơi tủm chìm 
mà không còn biết run sợ, khóc lóc 
hay van xin lời nào nữa hết.  
  
Quần áo ẩm ướt hôi hám nên không 
ai còn sức lực đâu mà để ý tới bất 
cứ thứ gì dơ bẩn nhất chung quanh 
nữa. Mọi người chỉ mong sao mình 
nắm chặt, cố bám giữ hơi thở theo 
từng chuyển động lặn hụp của lượn 
sóng vô hồn. Tôi không thể không 
khao khát đến bến bờ bình yên càng 
nhanh càng tốt nếu ghe con được 
trời cao thương xót. Hơi thở chưa 
toàn vẹn thì làm sao, ai còn lòng dạ 
nào tha thiết nhớ hay mơ tưởng tới 
miếng ăn, thức uống. 
  
Những món ăn đạm bạc ở quê nhà, 
mọi người trên ghe cũng đành quên 
bẵng trong giờ phút sinh chỉ có một 
mà tử chiếm tới mười. Sự sống 
mong manh không khác gì là sợi 
mành treo chuông. Trước mặt và 
sau lưng, nhìn chung quanh tôi chỉ 
thấy tử thần lảng vảng đâu đây. 
Trong giờ phút ghe ì ạch trồi lên sụt 
xuống tại chỗ vì sóng quá lớn, nhân 
mạng bé nhỏ như hạt muối li ti nằm 
trong kẽ tay của tử thần. Đầu óc 
quay cuồng bấn loạn thì tâm trí làm 
sao còn tỉnh táo để nhớ hay thèm 
thuồng loại rau ngon ngọt mọc lan ở 
góc trời quê hương. 
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Sự sống chưa bình an, việc cầu 
cạnh trời cao cho mình bất cứ thứ gì 
khác thì không ai dám mơ tưởng; 
Huống hồ chi là thức ăn đơn giản để 
nuôi thân xác tiều tụy vào giây phút 
mình là chiếc lá nổi trôi theo con 
sóng định mệnh. Ông vua thủy tề là 
người có mọi uy quyền quyết định, 
sinh sát nhân mệnh giữa lòng đại 
dương đậm đặc. Ông có toàn thế lực 
bắt mình chết hay là cho mình sống. 
Tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng 
vui tươi hay giận dữ. Ông vua ngự trị 
biển cả mênh mông chỉ cần từ bi 
đưa nhẹ bàn tay quảng đại, nhấc 
bổng chiếc lá úa nhàu ra khỏi mặt 
nước nhuốm màu chết chóc thì ghe 
cây coi như may mắn sống sót, nhập 
đảo thần tiên. Hoặc là, trong thời 
điểm quay quắt túy lúy xỉn say, mắt 
mờ nhòa hết thấy đường nên ông 
bất cần biết lòng nhân đạo là gì. Ông 
chỉ hợt hời tung tuyệt chiêu nhất 
dương chỉ, nhấn chìm chiếc ghe lều 
bều ướt đẫm như 
một giọt bọt biển tan 
loãng nhanh còn hơn 
cái nháy mắt. 
  
Áng mây bàng bạc 
màu bạch kim lững 
thững bay trên đầu 
trong không gian 
ngăn cách. Ở dưới làn nước biển 
mặn mòi thì từng đợt sóng lạnh lùng 
thay nhau cuộn tròn hò hét. Bao 

nhiêu sanh mạng vật vờ trên chiếc lá 
gỗ lắc lư chỉ mong chờ một phép 
thần thông mầu nhiệm mà thôi. 
Những ngày lênh đênh nửa sống 
nửa chết, không ai biết mình sẽ 
được cơ trời ban tặng cho chút xíu 
hương hoa hạnh phúc, được bước 
chân lên bến bờ bình yên hay 
không?! Ngày qua ngày, bao nỗi sợ 
hãi chết chóc cứ ùa dập vào chiếc 
ghe con. Chúng ta thường nghe câu 
nói an ủi khi mình lao đao chìm đắm 
trong ao vũng tuyệt vọng: 
  
 Sau cơn mưa, trời lại sáng. 
Hy vọng là tia sáng cứu cánh! 
Hy vọng là niềm tin yêu! 
  
Cơn bão nào cũng mệt nhoài và 
ngừng tung hoành. Trời đất dang tay 
cứu mạng. Chiếc lá gỗ chông chênh 
tìm được bến mơ và bước vào 
ngưỡng cửa thiên đường Pulau 
Bidong. Cái tên gọi rất xa lạ thuở 

ban đầu nhưng trong 
tôi bây giờ là vòm trời 
thương nhớ. Tôi mạo 
muội gọi là hòn đảo 
hồi sinh lấp lánh ánh 
hào quang. Chiếc 
ghe cây tàn tạ xơ xác 
tựa như câu chuyện 
huyền thoại của cô 

bé lọ lem bỗng chốc biến thành nàng 
công chúa tuyệt trần. Bầu trời tối đen 
bỗng tươi hồng chói lòa muôn ngàn 
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tia rực rỡ xán lạn của tương lai. 
Pulau Bidong nhân ái đổi thay kiếp 
nhân sinh cho vài trăm ngàn người 
tuởng chừng chìm khuất mất dạng 
nhưng may mắn còn sống sót. 
  
Trên cõi đời ngắn ngủi tạm bợ này, 
chuyện vui thường đan xen chuyện 
buồn tím ruột thắt gan. Cái dấu 
chấm hết lạnh lùng nhỏ xuống, kết 
thúc một kiếp làm người trần gian tội 
nghiệp bởi bóng tối quạnh quẽ, lạnh 
lẽo bao trùm ngọn đồi cao. Đó là 
nghĩa trang hẩm hiu dành cho những 
con người yểu mệnh, đã không may 
làm người giữ đảo thiên thu. Những 
cái xác cô đơn nhắm mắt không có 
người thân bên cạnh được vùi lấp 
sơ sài mà bước chân thời gian vô 
tình phóng lướt, vứt bỏ họ ở lại sau 
lưng giữa âm vang mải mê thét gào, 
kêu than của muôn ngàn con sóng 
đói hoài. 
  
Đời sống trên đảo rất giản dị, mọi 
người an phận sống qua ngày, 
không xa hoa đèn màu, và thiếu thốn 
vật chất. Nhưng một điều tối ư quan 
trọng, tôi muốn nhắc nhở đến là hai 
chữ tinh thần. Tinh thần mà chúng 
tôi có được lúc bấy giờ là sự thanh 
thản trong tâm hồn. Đây là niềm vui, 
là niềm hạnh phúc vô giá mà hàng 
triệu người lênh đênh vượt sóng đã 
phải cá cuộc bằng cả tánh mạng của 

mình để đi tìm, để được hít thở 
không khí Tự Do. 
  
Đối với tôi, khi bước chân xuống ghe 
ra khơi, nghĩa là tôi đã giao phó số 
mạng của mình cho đất trời nên 
những ngày sống lây lất trên đảo có 
phải cực khổ ra sao tôi vẫn chịu 
được. Ước mơ của tôi đã thành sự 
thật! Tôi mừng vui kể sao cho xiết 
khi biết mình vẫn còn hiện hữu trên 
quả địa cầu tuyệt diệu này. Tôi còn 
được tỉnh táo ngắm nhìn mây trôi 
bồng bềnh trên nền trời xanh ươm 
màu mơ mộng dễ thương. Có một 
điều mà tôi mãi khấn nguyện trong 
lòng vào những ngày tơi tả tròng 
trành giữa biển khơi, đó là: 
  
Xin trời cao đừng đưa đẩy ghe chúng 
tôi trôi ngược trở về bến bờ quê mẹ, 
nơi mà chúng tôi vừa trối chết trốn 
chạy trong nỗi khiếp sợ đến kinh 
hoàng! 
  
Bề trên, đấng linh thiêng đã động 
lòng cứu rỗi nên chiếc ghe tật 
nguyền đã trôi dạt vào bãi cát vàng 
mịn màng Terengganu vào một đêm 
tối mù tối mịt. Bóng đêm trên biển 
vắng cứ chập chờn phủ màn che 
chắn nên nàng trăng thanh thoát, 
cũng như, không một vì sao lung linh 
nào chịu vân vê tỏa sáng chào đón. 
Ghe cây mệt lả rã rời đến kiệt sức. 
Chỉ cần một cơn sóng trù dập của 
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lượng thủy triều dâng cao nửa khuya 
quất hằn, ghe con đành tan tác kêu 
răng rắc liên hồi, rầm... ầm... rầm... 
ầm... rất nhiều lần rồi đành đoạn gãy 
nứt, đứt lìa vụn vỡ thành hai mảnh 
tang thương. Cái xác ghe tội nghiệp 
nằm chết lặng trong làn nước biển 
xanh xao. Những lượn sóng lạnh 
lùng của biển đêm vẫn chập chùng 
gào thét mà không chịu ngừng cơn 
hung hăng dù chỉ một giây phút nào 
để tỏ chút lòng xót thương. 
  
Qua rồi cơn bĩ cực! Ngày hôm sau, 
chúng tôi không bước đi mà bay 
bổng trên cầu Jetty thần tiên, dẫn lối 
vào cổng chào "Welcome To Pulau 
Bidong." Trên đảo chia ra nhiều khu 
tạm trú. Tôi ở khu B gần chợ và 
cũng lòng vòng chung quanh một 
vuông đất trồng trọt của nhiều nhà 
vườn lưu lạc. Tôi không biết nguồn 
gốc nguyên thủy từ đâu có 
cái ốc đảo xanh rì. Khi tôi 
đặt chân lên đảo thì diện 
tích trồng rau xanh ngon 
ngọt chiếm nhiều khung 
hàng rào khá lớn. Người 
chủ khai thiên lập địa ra 
vòm đất tươi mát đã đi định 
cư từ lâu lắm rồi. Trước khi 
rời đảo, họ sang bán, 
chuyển nhượng cho người 
chủ sau mới tới bến mơ. 
  
Bao nhiêu năm còn người 

vượt biển thì bấy nhiêu năm khắc 
khoải đau thương đó, hòn đảo thánh 
thiện Pulau Bidong vẫn còn loáng 
thoáng bóng dáng thuyền nhân. Sự 
việc này đồng nghĩa: 
  
 Hương thơm đồng nội của miệt 
vườn quê mẹ vẫn còn phảng phất 
giữa trời bơ vơ. 
  
Mảnh vườn rau xanh âm thầm được 
chuyển giao cho những ai chịu khó 
sống nghề làm rẫy giữa biển khơi. 
Việc trao quyền sở hữu cứ tiếp nối 
nhiều năm. Tôi thiết nghĩ, cho đến 
ngày đóng cửa đảo, chắc cũng 
không ai biết con số chính xác, đã có 
bao nhiêu người chiếm giữ ngôi vị 
đế vương của một khoảnh đất tươi 
tốt. Người cần cù vun tưới hạt giống 
trên đảo, họ may mắn rủng ra rủng 
rỉnh hái chút tiền, cắc ca cắc củm 
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dành dụm trong thời gian chờ ngày 
bay về đệ tam quốc gia. 
  
Sau khi ổn định ở thành phố 
Christchurch, miền Nam New 
Zealand, tôi quen hầu hết các gia 
đình người Việt Nam về đây sinh 
sống. Vị phụ trách sở di trú người 
định cư chở tôi đến thăm hỏi những 
gia đình vừa nhận quốc gia nhân ái 
làm quê hương thứ hai. Tôi biết 
được Bác Bảy. Hai ông bà tỉ tê kể 
chuyện cho tôi nghe công việc mưu 
sinh của mình trong thời gian khá 
dài, nhiều năm tháng chờ đợi cao ủy 
thanh lọc. Thu hoạch khấm khá nên 
khi đặt chân lên xứ 
người, hai bác 
sống thoải mái hơn 
những người tay 
trắng khác. 
  
Ba điều bốn 
chuyện tâm tình thì 
tôi được biết câu 
chuyện kỳ thú. 
Trồng trọt là cái nghề mà bác Bảy 
trai đã nhuần nhuyễn trải nghiệm 
kiếm sống từ khi bác còn là thanh 
niên trai tráng ở miền tây sông nước. 
Tuy đã trút bỏ hết mọi nỗi run sợ đè 
nặng tinh thần, hai ông bà không 
quản ngại cầm cuốc lần nữa trên 
vùng đất chan hòa niềm tin yêu và 
hy vọng. Bác Bảy trai sang lại một 
vuông đất nho nhỏ. Sáng, trưa, 

chiều, bác trai siêng năng xới đất 
cho xốp mềm, bác Bảy gái phụ giúp 
gieo trồng dây rau có lá bé tí ti ươm 
thơm vị đăng đắng. 
  
Ai dám bảo, rau đắng yếu mềm bên 
kia bờ quê mẹ không biết cưỡi sóng 
đại dương, bạo dạn đi tìm vùng đất 
tự do để mọc rễ như thuyền nhân? 
  
Hai chữ Rau Đắng cho ta biết đây là 
loại rau mà khi ăn vào chắc chắn sẽ 
có vị đăng đắng; nghĩa là không 
giống như những loại rau bình 
thường khác như rau dền, rau mồng 
tơi, rau muống. 

  
Rau đắng là loại 
rau đồng nội mọc 
chằng chịt thành 
từng đám ở trên 
nương rẫy, các 
thửa ruộng trồng 
hoa màu, trên mép 
bờ ruộng âm ẩm. 
Màu lá xanh non 

ngọc bích có cạnh tròn. Ngọn đọt rau 
đắng lan rộng, trổ hoa trắng thanh 
thoát với năm cánh trang nhã, có vị 
nhân nhẫn đắng ở đầu lưỡi, là món 
rau nên thuốc và đượm tình quê 
hương. 
  
Rau đắng an nhiên vươn dài trong 
ánh nắng vàng quấn quyện hơi ấm 
nên càng ngày càng tươi tốt, lung 
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linh màu xanh thơ mộng ở giữa 
khung trời tự do. Diệp sắc tố trong lá 
rau cũng đặc biệt. Dưới vạt nắng 
vàng dịu thanh thì lá có màu trắng 
xanh. Nếu mặt trời nóng gắt gay thì 
lá lấp lánh ánh phớt tím. Chòm đất 
lắt lẻo nằm chênh vênh giữa biển 
lắng nghe muôn trùng sóng vỗ duỗi 
mình, luôn cuộn tròn ca hát ngày lẫn 
đêm. Vòm trời xanh um màu rau cải 
quê nhà không còn bị bất cứ áp lực 
nào có thể đè bẹp thuyền nhân được 
nữa. 
  
Hôm nay, tôi chợt nhớ Rau Đắng 
nên vội vàng ghi lại vài dòng kỷ niệm 
về đôi vợ chồng đã có diễm phúc 
làm chủ khu vườn thượng uyển. Bến 
tạm dung cho thuyền nhân tơi tả 
khoác vào lớp áo mới bình an. 
  
Trong các chợ Việt Nam ở phố 
Bolsa, Little Sàigòn, California, thủ 
đô của người Việt tỵ nạn, rau đắng 
được bày bán chung với nhiều loại 
rau khác trên sập kệ chói lòa ánh 
đèn neon chiếu sáng. Đọt rau đắng 
mềm mại dài sợi xanh non nên được 
xếp vào loại rau đắt tiền. Người Việt 
hải ngoại tuy xa xứ nhiều năm 
nhưng vẫn không quên món rau dân 
dã lấm chân phèn. Rau đắng rụt rè 
không dám đứng cao thẳng thốn mà 
chỉ nhún nhường trườn bò trên mặt 
đất, miệt mài uống no say dòng 
nước ngọt ngào. 

  
Rau đắng ươm màu xanh hy vọng 
trong vùng đất hứa mà những ngọn 
dừa cao ngất nghểu cứ ngả nghiêng 
vui đùa theo lọn gió đại dương 
chuyển mình, tiết tấu nhịp nhàng 
cùng sóng biển rì rào. Cung bậc 
trầm bổng hòa âm quấn quyện vào 
nhau, cùng cất cao tiếng lòng hoan 
ca. 
  
Nỗi niềm sung sướng của biết bao 
thuyền nhân qua bài tình ca Tự Do 
Muôn Thuở thể hiện qua hình ảnh 
chân tình của Mảnh Vườn Lưu Lạc. 
Bây giờ tôi đang sinh sống ở miền 
Nam California. Trong các siêu thị 
Việt Nam tràn ngập rau đắng quê 
hương, cám ơn thủ đô tỵ nạn.  
 

Bạch Liên 
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Bắc Mỹ, đất trời ngập sắc Thu 

Lái xe ngoạn cảnh thỏa ngao du 

Lá vàng gió cuốn bay tơi tả 

Lũng thấp sương giăng phủ mịt mù 

Suối vắng êm đềm trôi róc rách 

Rừng phong réo rắt thổi vi vu 

Chợt sinh tình, chán mơ khanh-tướng 

Và lánh bụi trần, khởi bước tu 

 

Nhất Hùng 
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Huỳnh Kim Tắc 
(TĐ 21 BĐQ) 

 
Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, 
thành phố thơ mộng của những tâm 
hồn lãng mạn. Tuổi trẻ ai 
cũng mơ ước một lần 
đến thăm Đà Lạt với hoa 
mimosa, hoa pensé, 
những bông hoa của 
tình yêu. Thế rồi vào 
những năm của thập 
niên 60, chiến cuộc gia 
tăng, lệnh động viên 
được ban hành. Từng 
lớp trai trẻ bước vào đời 
lính ngang dọc. Tôi cũng 
mang cùng bầu nhiệt 
huyết của tuổi sinh viên. 
Hàng tuần ở ngoài phố Đà Lạt, 
những chàng sinh viên sĩ quan của 
Trường Võ Bị hiên ngang trong 
những bộ đồng phục với alpha màu 
đỏ, trông rất hiên ngang. Lúc đó tôi 
thường suy nghĩ nếu phải đí lính thì 
tôi sẽ đi lính Đà Lạt. Và sau khi thi 
rớt năm thứ nhất đại học tôi đã theo 
lớp trai trẻ vào trường Võ Bị. 

Tôi ra trường Võ Bị vào cuối năm 
1964, được bổ nhiệm về TĐ 21BĐQ 

đóng tại Biển Hồ, Pleiku 
nơi có em “má đỏ môi 
hồng...” Đời lính mũ nâu 
nay đây mai đó, và đến 
giữa năm 1967, tôi về 
trình diện Bộ TTM và sau 
đó được đưa ra Trung 
Đoàn 10/SĐ7BB đóng ở 
Bến Tre, một tỉnh lỵ nằm 
về phía Tây Nam của thủ 
đô Sài Gòn độ 90 km, chỉ 
cách Mỹ Tho con sông 
Tiền Giang. 

Thời gian đó, Tiểu Đoàn 2 được đưa 
xuống Ba Tri để bảo vệ và yểm trợ 
cho Đoàn Cán Bộ Xây Dựng trong 
chương trình Bình Định Nông Thôn. 
Ba Tri, một quận sát biển tận cùng 
phía đông nam của tỉnh. Lúc đó tôi là 
Trung Úy Đại Đội Trưởng Đại Đội 1 
của Tiểu Đoàn 2 chịu trách nhiệm 
giữ an ninh khu vực Ấp Bến Dựa 
thuộc xã Phú Ngãi.  
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Bến Dựa có khoảng hơn 50 căn nhà 
nằm hai bên một con lộ đất chạy dài 
từ ngã tư Phú Ngãi xuống phía nam. 
Đa số dân ở đây đều nghèo nên nhà 
cửa cất rất sơ sài, trừ một vài ngôi 
nhà khá, như nhà của chú Tám An, 
Mười Du v.v…  Các nhà khá giả làm 
bằng gỗ chắc chắn, thường là ba 
gian, nền đất có ướp muối nên rất 
mát chân. Tôi chọn nhà chú Tám để 
ở cùng với ban chỉ huy Đại Đội. 

Ở đây thuộc vùng nước lợ nên mọi 
nhà đều có lu hay bể xây để trữ 
nước mưa. Nước hứng từ mái tranh 
nên có màu vàng như nước trà nhạt 
chỉ dùng để uống hay nấu ăn.  Ngoài 
ra thì phải dùng nước giếng, mằn 
mặn vào mùa mưa, rất cứng vào 
những tháng nắng, để giặt giũ hay 
tắm rửa.  Các cô gái lúc tắm vẫn 
mặc quần áo, đứng ngoài hiên dùng 
gáo dừa múc nước lu xối lên người 
rồi đập đập vài cái thế là xong. 
Hầu như không nhà nào có cầu tiêu 
nên ai nấy đều ra ngoài đồng. Tôi 
nói ông thượng sĩ thường vụ cho 
lính làm một dẫy cầu dã chiến phía 
sau ruộng bằng cây tràm, vách đệm 

bằng rơm. Vài hôm sau thấy có vài 
chỗ thiếu rơm, tôi cự ông thượng sĩ 
là làm ẩu, ông ta trả lời không phải 
đâu mà mấy người ở đây đã lấy xài 
thay giấy đó!! 
Về tánh tình, dân chúng vùng này 
thật chất phác thiệt thà đến tức cười. 
Có lần một bà già trong xóm hỏi tôi: 
“Ông có phải là ông quan không 
ông?” 
Tôi đáp: “Dạ”. 
Bà già tiếp: “Sao ông làm quan mà 
bình dân quá vậy?” 
Tôi thắc mắc: “Tại sao bác thấy con 
bình dân?”  
Bà trả lời: “Ông làm quan mà sao 
không có cái răng vàng nào hết trọi.”   
Tôi tức cười quá nhưng nói trớ: “Con 
không thích mấy.” 
Bà vui sướng kể thêm: “Tánh ông 
quan giống hệt tánh thằng con trai 
tôi, vợ nó đòi bịt răng vàng cho bằng 
chị em bạn, nó không chịu, vợ nó lén 
đi tra hai cái răng vàng về, nó gây vợ 
nó một trận quá chừng.” 

 
Thời gian này, nhiệm vụ của đại đội 
không mấy gì là cực nhọc, hằng 
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ngày cho trung đội trực đi lục soát 
chung quanh khu vực đóng quân, 
lâu lâu mới có cuộc hành quân cấp 
Tiểu Đoàn, nên rất nhàn nhã. Rảnh 
rỗi tôi thường ngồi chơi đàn, đánh 
domino với mấy ông Trung Đội 
trưởng, hoặc đi câu cá rô, cá sặt ở 
mương rạch gần đó. Đôi khi chờ lúc 
nước ròng, tụi tôi ra bờ biển bắt cua 
hay dùng nón sắt tuốt mấy con ốc 
len đậu đầy trên các cây mắm đem 
về hầm dừa để nhậu, thường là hay 
nhậu nhẹt lai rai tại nhà chú Tám, 
nơi tôi tạm nhờ đóng Bộ Chỉ Huy Đại 
Đội. Tôi hay ngồi nói chuyện đời, 
chuyên chiến tranh với chú Tám nên 
trong thời gian đó giữa tôi và chú có 
rất nhiều thân tình. 

 
Chú Tám có một cô con gái nhỏ tên 
Nương, khoảng 15 tuổi. Cô ta trông 
xinh xinh và dễ thương. Cô không đi 
học, chỉ học xong biết đọc biết viết là 
ở nhà giúp mẹ nấu nướng, coi em và 
làm phụ vài chuyện lặt vặt ngoài 
đồng. Nhà chú Tám khá tươm tất, có 

gian trong, gian ngoài, có vườn cây 
và những con rạch nhỏ chung quanh 
để nuôi cá rô, cá sặt, rất thơ mộng 
đối với một vùng quê heo lánh. 
Ngoài ra, chú Tám có một giàn vó 
nhỏ trên một con rạch cách nhà vài 
trăm thước, nên cô Nương cũng 
giúp gia đình trong việc đặt và kéo 
vó. Món trang sức duy nhất của cô là 
chiếc kẹp ba lá, lúc nào cũng gắn 
một bên mái tóc dài và đen. Cô bé 
thường phụ mẹ nấu canh chua và 
bưng lên bàn nhậu cho khách của 
ba, dĩ nhiên là trong đó có tôi ngồi 
nhậu với chú Tám. 

 
Hồi đó tôi khoảng 23, 24 tuổi, tuy 
thấy thích cô bé ngồ ngộ, xinh xinh 
của tuổi dậy thì, nhưng không hề 
dám nghĩ thêm nữa vì cô ta còn bé 
và cũng vì có lính tráng chung quanh 
nên tôi phải nghiêm trang. Tôi chỉ 
biết đưa mắt nhìn mỗi lần gặp mặt 
và cô ta chỉ cúi đầu đi qua. Cũng có 
lúc tôi chợt nghĩ và nhớ câu nói của 
các cụ ta ngày xưa “nữ thập tam, 
nam thập lục” nên lại thấy một chút 
gì rung động trong lòng. Tôi nghĩ cô 
ta biết tôi để ý đến cô vì đôi lúc cô 
cũng đỏ mặt hay lúng túng khi gặp 
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tôi một mình. Rồi một hôm vào 
khoảng buổi chiều, tình cờ tôi gặp cô 
ta đội chiếc nón lá cũ, đi chân không 
trên đường ra giàn vó. Như thường 
lệ cô chỉ cúi đầu im lặng bước qua 
mặt tôi một cách bẽn lẽn. Nhìn theo 
bước cô đi, tôi chợt thấy cái quần bà 
ba cô đang mặc, vàng đẫm màu 
phèn, ngắn cũn cỡn bị lủng một lỗ 
nhỏ nên lộ một mảnh đùi trăng trắng. 
Tôi không hề có bất cứ một ý nghĩ 
xấu nào ngoài việc thấy tức cười và 
hay hay. Rồi không hiểu sao tôi cất 
bước đi theo. Cô ta đi trước, tôi theo 
sau. Bước chân cô như bị luýnh 
quýnh vì biết có người đang theo 
mình.  
Ra tới con rạch, cô ta luống cuống 
bỏ mồi vào lưới, thả giàn vó xuống 
nước và ngồi chờ, im lặng không nói 
năng.  Tôi bắt chuyện với cô bằng 
những câu hỏi bâng quơ, thật ra tôi 
cũng chả biết nói gì. Cô ta ấp úng trả 
lời nhưng không dám nhìn tôi. Tôi 
muốn được nhìn rõ khuôn mặt xinh 
xinh kia nhưng cô cứ dấu mặt dưới 
chiếc nón lá, tôi nhớ chỉ thấy thấp 
thoáng chiếc cằm nho nhỏ, ngoài ra 
là bóng nắng chiều phủ trên vành 
nón. Tôi chỉ muốn nói: “Tôi rất thích 
cô” nhưng không sao nói được. Tôi 
tự nghĩ sao mình hiền quá vậy, đã 
từng là BĐQ “phá làng phá xóm”, 
từng “bựa” với các cô ca-va ở Sài 
Gòn, mà bây giờ đứng trước một cô 

gái nhà quê 15 tuổi lại đâm ra nhút 
nhát như con trai mới lớn. 
 
Sau đó không lâu đơn vị tôi được 
lệnh trở về Bến Tre, từ giã Bến Dựa. 
Ngày rút quân tôi đến cảm ơn từ giã 
gia đình chú Tám, cô bé đứng lặng 
im cạnh bên cha, mặt buồn thiu, mắt 
như rướm lệ. Tôi cũng thấy buồn và 
muốn tới gần cô để nói lời từ giã và 
hẹn có ngày sẽ gặp lại. 
Thời gian trôi qua đi, đời lính nay 
đây mai đó, nay nhớ mai quên, súng 
đạn là người thân nhất mà thôi và 
câu chuyện Cô Gái Bến Dựa của tôi 
chỉ có thế. Thời cuộc thay đổi, chiến 
tranh càng ngày càng lan rộng và từ 
đó tôi không còn tin tức gì về chú 
Tám lẫn cô bé Nương đó nữa. Chỉ 
thỉnh thoảng thoáng nghĩ đến cô và 
nghe nói hình như vài năm sau cô 
Nương đi lấy chồng. 

 
Năm 1969 tôi bị thương nặng và 
năm sau giải ngũ. Về sinh sống tại 
Sài gòn, có vài lần tôi xuống lại Bến 
Tre có ý định thăm Chú Tám và cô 
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Nương, nhưng không đến được Bến 
Dựa vì nơi đó vẫn còn mất an ninh. 
Dòng đời xuôi ngược, tôi lập gia 
đình, rồi mất nước, đi cải tạo và vượt 
biên một mình và mấy năm sau mới 
đoàn tụ vợ con. Tôi đến Mỹ vào giữa 
năm 1982. Nhưng không biết sao, 
thỉnh thoảng cô bé với cái quần 
thủng lỗ và khuôn mặt xinh xinh vẫn 
trở về trong trí nhớ tôi.  
Mãi đến đầu năm dương lịch 2005, 
vợ chồng tôi mới quyết định về lại 
Việt Nam một chuyến. Chúng tôi về 
đến phi trường Tân Sơn Nhứt rạng 
ngày 30 Tết. Vợ tôi có đông anh chị 
em ở Sài Gòn nên ở lại đây ăn Tết 
cho tới mùng ba, và sau đó chúng tôi 
lên Đà Lạt thăm mộ Má tôi. Nhìn 
cảnh trí Đà Lạt, bỗng dưng tôi nhớ 
đến cô bé ngồ ngộ ngày xưa ở Bến 
Dựa. Lợi dụng thời gian còn ở tại Sài 
Gòn mà vợ tôi thì bận bịu với anh chị 
em, tôi mướn một chiếc Honda ôm 
để xuống Bến Tre, hỏi mướn một 
người lái xe Honda ôm, tên Quan, và 
anh ta hứa sẽ đón tôi vào sáng sớm.  
 
Hôm sau tôi thức dậy vào khoảng 5 
giờ, tắm rửa xong, rời khách sạn và 
đi Bến Tre ngay không kịp uống cà 
phê. Đường rất bụi bặm, ngồi sau 
xe, mặc dầu có đội mũ an toàn, tôi 
vẫn hồi hộp vì xe thì đông, đường 
không mấy lớn và lối chạy xe “bất 
kể” ở Việt Nam ngày nay có thể làm 
mình đứng tim. Có điều anh Quan 

đã đứng tuổi nên chạy xe tương đối 
cẩn thận làm tôi cũng đỡ lo. Quá 
Long An một chút, tụi tôi ghé vào 
một quán nhỏ bên đường để uống 
cà phê. Quán ngay trước sân nhà 
tuy nhỏ nhưng sạch sẽ.  Chung 
quanh có vài cây ăn trái, thấy có một 
trái xoài chín rụng dưới đất, tôi lượm 
lên và xin người chủ quán. Một lúc 
sau người chủ nhà mang ra cho một 
bịch xoài, ngọt và ngon. Xong xuôi, 
tụi tôi lại lên đường. Tới Mỹ Tho vào 
khoảng 11 giờ trưa, tôi chỉ ghé vào 
một tiệm điện mua mấy cục pin cho 
máy ảnh rồi lên phà Rạch Miễu đi 
Bến Tre ngay.   
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Từ Mỹ Tho qua Bến Tre phà phải đi 
vòng qua mấy cái cù lao nhỏ, người 
địa phương gọi là cồn. Khi đi ngang 
Cồn Phụng, tôi nhớ ngày xưa 
thường thấy ông Đạo Dừa, cư sĩ 
Nguyễn Thành Nam, hay ngồi tĩnh 
tọa trên một cái tháp cao, bây giờ 
nơi này đang được khai thác làm 
khu du lịch của thành phố. Tôi bỗng 
thấy bùi ngùi, đúng là “vật đổi sao 
dời”.  Độ khoảng nửa tiếng đồng hồ, 
phà cập bến tại quận Châu Thành, 
ngày xưa là quận Trúc Giang, thuộc 
tỉnh Bến Tre.  Từ đây chỉ có một con 
đường duy nhất dẫn vào tỉnh lỵ, hai 
bên đường quán hàng mọc chi chít. 
Chiếc cầu Ba Lai vẫn còn nằm đó 
như ngày nào nhưng khi vào tới tỉnh, 
cảnh trí hoàn toàn khác lạ, tôi phải 
cố hình dung xem mình đang ở đâu. 
Tôi bảo anh Quan chạy lòng vòng 
trong tỉnh cầu may gặp lại được 

người quen nhưng ai nấy đều lạ. 
Chạy ra bắc Hàm Luông mà lúc 
trước đơn vị tôi thường xuống tàu 
“há mồm” để đi hành quân bên Mỏ 
Cày, Hàm Long, Thạnh Phú v.v… để 
chụp mấy tấm ảnh, xong chạy về 
chợ Nhà Lồng ăn cơm trưa ở một 
nhà hàng trên sông Cái Cối. Tôi nói 
và chỉ cho Quan biết là ngày xưa tôi 
bị thương bên kia sông. Bỗng nhiên 
tôi nghĩ tới những khóa đàn em, 
nhưng giao du với nhau như bạn, 
từng “vai sát vai” nhậu nhẹt và đánh 
giặc như Đức Đế, Huệ Già, Quí 
Sữa… đã nằm xuống vĩnh viễn nơi 
đây. Đức, có biệt danh Đức Đế vì nó 
uống rượu như hũ chìm, có lần nổi 
hứng bày đặt làm thơ:  

“Đêm khuya thức giấc ngủ 
Giựt mình ho sù sụ 
Bi chừ làm chi hề  
Rượu!” 

Mặc dù đó chỉ là bài 
thơ con cóc nhưng tôi 
vẫn nhớ hoài. 
Không biết hiện giờ 
họ đang ở vùng trời 
nào hay có khi đang 
đứng kề bên tôi cùng 
nhìn dòng sông Cái 
Cối!!   
 
Nghỉ mệt một lúc, sau 
đó tôi bảo anh Quan 
chở tôi xuống Ba Tri. 
Anh Quan tò mò hỏi Bến bắc Hàm Luông 
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tôi đến Ba Tri để làm gì? Tôi nói để 
thăm một người quen cũ. Xe chạy 
qua cầu Cá Lóc, cầu Chẹt Sậy, Mỹ 
Lòng, Lương Quới, Giồng Trôm, 
nhìn thấy mấy mương dừa tôi nhớ 
lại những ngày đi hành quân ở vùng 
này phải trèo lên tụt xuống các con 
mương đó thật đã đời. Hai bên 
đường nhà cửa mọc san sát rồi 
bỗng hiện ra những khoảng trống 
với ruộng lúa xanh non hay những 
mảnh vườn xinh xắn, nhưng tôi nào 
có để ý gì đến vẻ đẹp đồng quê kia 
đâu. Đầu óc tôi luôn suy nghĩ không 
biết có tìm được cô Nương nhỏ ngày 
xưa hay không. Cô ta còn ở đó hay 
là đã đi nơi nào khác, hỏi thăm ai 
đây? Ai mà còn biết “cô nhỏ mặc 
quần rách của tôi ngày xưa”, đã gần 
38 năm rồi. Nhưng tôi nghĩ cứ cầu 
may, trời sẽ giúp kẻ “chung tình!” Tới 
Ba Tri vào giữa trưa, tôi hỏi thăm và 
được chỉ đường đi Bến Dựa. Độ 15 
phút sau, xe chạy tới một ngã ba, 
trời nắng nóng, tụi tôi phải ghé lại 
một quán cóc bên đường để nghỉ xả 
hơi. Tôi gọi một trái dừa tươi, ngồi 
đong đưa trên một cái võng dưới tàn 
cây trứng cá, phì phà ống pipe, suy 
nghĩ vẩn vơ. Tình cờ một bà sồn sồn 
ngồi trong quán hỏi:  
- Mấy anh ở thành phố xuống phải 
không?  
Tôi đáp:  
- Dạ.   
Bà ta hỏi tiếp:  

- Mấy anh có chuyện gì hay có bà 
con gì ở đây không mà phải xuống 
tuốt tận nơi này vậy? 
Trong bụng tôi định hỏi thăm cô 
Nương nhưng sửa lại:  
-Tôi đi tìm chú Tám An và chú Mười 
Du, bạn nhậu cũ của tôi.   
Bà trả lời:  
- Ồ, mấy ổng chết đã mấy năm rồi.  
Tôi vội hỏi tiếp:  
- Hình như chú Tám An có người 
con gái tên Nương phải không?   
Bà đáp:  
- Con Nương hả, nó có chồng và có 
nhà máy xay lúa ở kế nhà tôi nè. 
Chờ một chút, thằng cháu lại đón, tôi 
sẽ dẫn đường cho.  
Tôi mừng quá vì đây mới đúng thực 
là mục đích của chuyến đi. Sau đó 
tôi theo bà ta trên một con đường 
nhỏ, tráng nhựa sơ sài, vòng vèo 
dẫn đến nhà của người tôi mong 
gặp. 

Đậu xe trước một căn nhà gạch cũ, 
không được khang trang lắm, tôi hơi 
băn khoăn không biết sẽ phải ăn nói 
như thế nào khi gặp gia đình cô ta. 

cầu Cái Cối 
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Rồi nghĩ chẳng lẽ mất công từ Sài 
Gòn xuống tới đây lại trở về không. 
Tôi mạnh dạn bước đại tới cửa, một 
người đàn ông bước ra hỏi:  
- Mấy anh tìm ai vậy? Chắc là ở Sài 
Gòn xuống? 
Dù đã biết ông Tám An chết rồi 
nhưng tôi vẫn giả đò: 
- Tôi tìm chú Tám An. 
Anh ta trả lời:  
- Ông già vợ tôi chết năm năm rồi.   
Tôi đang ngần ngừ không biết nói gì 
thêm thì một giọng nói từ đàng sau 
cửa:  
- Ồ! Ông trung úy Tắc!! Ông trung úy 
Tắc đây mà. 
Ngạc nhiên vô cùng vì tôi đang 
mang kính đen lại đội mũ an toàn 
nữa, tôi hỏi:  
- Cô Nương đó hả, sao cô nhận ra 
tôi hay quá vậy?   
Cô ta nói:  
- Thấy nụ cười của ông Trung Úy là 
tôi nhớ liền.   
Gần 38 năm qua, một cô gái 15 tuổi 
vẫn còn nhớ một nụ cười, thật là bất 
ngờ và tôi thấy cảm động vô cùng. 
Cô gái bé nhỏ ngày xưa bây giờ đã 
ngoài 50, nhưng vẫn còn nét xinh 
tươi thuở nào. Bỗng nhiên tôi có 
cảm tưởng như tôi đang ở Bến Dựa 
38 năm về trước.               
 
Sau đó hai vợ chồng cô Nương mời 
tôi vào nhà, đem bánh mứt và nước 
trà ra đãi. Tôi ngồi uống nước trà nói 

chuyện với vợ chồng cô ta. Người 
chồng hiền hậu thật thà, cho biết 
thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia 
ngày xưa nên tôi có cảm tình ngay. 
Tuy đã nhiều năm qua, tôi thấy 
Nương vẫn còn duyên dáng, mái tóc 
vẫn đen chỉ thiếu chiếc kẹp ba lá 
ngày nào. Tôi bắt chuyện bằng cách 
kể lại ngày xưa, hỏi thăm về chú 
Tám, chú Mười v.v…  Cô ta nhắc: 
“Ba thường nói Trung Úy là ông 
quan mà không bao giờ mang lon.”  
Rồi đột nhiên hỏi: “Trung Úy có nhớ 
cô Út Nhứt không, cô ta cứ nhắc 
Trung Úy hoài”, tôi trả lời không nhớ. 
Tôi nghĩ thầm tôi có “care” gì Út 
Nhứt hay Út Nhì đâu, tôi chỉ “care” 
mình cô mà thôi. Tôi muốn nói nhiều 
hơn với Nương về những chuyện cũ, 
nhưng cũng ngại vì có người chồng 
bên cạnh nên thôi. Tôi chỉ mong vì 
một lý do nào đó người chồng phải 
bước ra ngoài đôi phút để tôi có thể 
nói được cho Nương nghe tình cảm 
đã dành cho Nương ngày đó và 
muốn hỏi tại sao hồi đó cô cứ đỏ 
mặt, lúng túng khi gặp tôi...   
 
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, Nương 
mĩm cười ngượng nghịu ngó chỗ 
khác, tuy không còn chạy trốn như 
ngày xưa.  Tôi tiếp tục nói chuyện 
với người chồng, lúc quay lại tôi bắt 
gặp cô ta đang nhìn mình, tôi nhoẻn 
miệng cười, cô lại lúng túng cúi đầu 
nhưng thoáng trong ánh mắt tôi thấy 
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đượm chút thân tình. Sau bao năm 
xa cách gặp lại nhau rồi cũng như 
ngày xưa, không ai nói được điều gì! 
     
Nương đã có cháu ngoại, tôi bảo 
bồng ra cho tôi coi.  Tôi lì xì cháu ít 
tiền lấy hên và từ giã để về Sài Gòn. 
Người chồng giữ tôi lại ở chơi vài 
ngày, nhưng tôi từ chối. Tôi bắt tay 
người chồng, và sau đó đưa tay cho 
Nương, cô ta thẹn thùng nắm tay tôi, 
bỗng nhiên tôi dạn dĩ bỏ tay ra và kín 
đáo vuốt nhẹ má cô.   
 
Rồi cũng đến lúc phải ra đi, Nương 
chạy theo đưa cho tôi một bao nylon 
đựng ít bánh phồng Sơn Đốc và kẹo 
mứt, cô nói: “Trung Úy mang theo để 
ăn dọc đường”. Xe chạy tới đầu ngõ, 
quay lại tôi vẫn thấy cô ta còn đứng 
đó nhìn theo. 
 
Hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi Honda 
ôm trên đường về lại Sài Gòn, không 
lúc nào tôi không nghĩ đến cuộc gặp 
gỡ vừa qua. Tôi thấy bâng quơ sung 
sướng gặp lại một hình ảnh đã theo 
tôi suốt 38 năm, nhờ đó đoạn đường 
về Sài Gòn không còn dài lắm. 
 
Cho đến bây giờ ngồi kiểm điểm lại 
chuyện mình làm, tôi không biết 
mình đúng hay sai. Việc mình đến 
thăm cô ta lại còn vuốt má khi cô ta 
đã có con có cháu, như vậy có bậy 
lắm không? Mặc dầu trong lòng tôi 

cái vuốt má đó chỉ như người anh 
lớn vuốt má một người em gái nhỏ 
của ngày xưa.  Phần Nương, không 
biết nàng nghĩ sao? Tôi về có kể cho 
vợ tôi nghe câu chuyện đó, không 
dấu một chi tiết nào, vợ tôi cười vui 
nhưng chỉ không hài lòng về việc 
vuốt má. 
 
Cho là tôi có lỗi, tôi xin nhận, nhưng 
trong thâm tâm tôi vẫn thích phạm 
cái lỗi rất “người” đó.  
                                               

Los Angeles, 25 tháng 3 năm 2005 
Huỳnh Kim Tắc 

 

 
Nương, người con gái Bến Dựa bây giờ 
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(tặng những người đẹp một thời áo trắng Trưng Vương) 
  

Cô bé ạ, lòng anh tha thiết lắm 
Bởi em như cánh bướm lúc tan trường 

Hồi hộp anh chờ trước cổng Trưng Vương 
Để nhìn trộm dáng thiên thần áo trắng 

  
Em bước chậm, má hồng lên với nắng 

Miệng cười vui đang cùng bạn truyện trò 
Mắt nai hiền chưa gợn chút sầu lo 

Trong sáng quá dưới làn mi diễm lệ 
  

Lòng rộn rã anh bước sau cô bé 
Ngó bâng quơ như thể rất vô tình 

Nhưng bé ơi, anh đã thấy lòng mình 
Đang âm ỉ những cơn dài địa chấn 

  
Trong gió thoảng, hương tóc em mùi mật 
Như ong vàng, anh quấn quýt theo hương 

Em cứ ngây thơ thế nhé, Trưng Vương 
Để kỳ diệu tình thơm từ hương tóc 

  
Song Châu Diễm Ngọc Nhân 
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Lê Thị Nhị 
 
Tôi mở choàng mắt. Mới sáu giờ 
sáng. Mặc dù đêm qua không để 
đồng hồ báo thức nhưng tôi vẫn tỉnh 
giấc như một cái máy. Mười sáu 
năm ở Mỹ, thói quen ngủ muộn, dậy 
muộn của tôi khi ở Việt Nam chỉ còn 
một nửa. Tôi vẫn đi ngủ lúc mười hai 
giờ khuya, nhưng phải thức dậy lúc 
sáu giờ sáng hoặc sớm hơn, vào 
những hôm phải xúc tuyết 
lối đi, cào tuyết bám đầy 
xe. Đôi lúc tôi thấy một 
ngày hai mươi bốn tiếng 
đồng hồ đối với tôi thật 
không đủ!  
Tôi ngồi dậy, định vào bếp 
đổ bánh bèo cho cả nhà ăn 
sáng. Nhưng cảm thấy hơi 
mệt và nhức đầu nên lại 
nhẹ nhàng nằm xuống. 
Nếu như mọi khi, tôi đã 
tung chăn, chạy vào phòng 
tắm, trang điểm, uống hai viên 
Tylenol, rồi bắt đầu một ngày dài vất 
vả. 
Hôm nay thì khác. Tôi thưởng cho 
mình một sự lười biếng và sẽ 
thưởng cho các con một bữa điểm 
tâm bằng những bát phở thơm phức 
với đủ rau thơm, hành, ngò của hiệu 

phở 75 trên đường Wilson, Arlington, 
Virginia, trước khi cả gia đình đi dự 
lễ ra trường của Bích Thu ở trường 
George Washington (dĩ nhiên phở 75 
sẽ khác xa với phở đại khái mà tôi 
thường nấu.) 
Thời gian qua mau, mới hôm nào, 
các con của tôi còn bé tí, nay đã 
khôn lớn. Hai cái tên Bé Nhè, Bé 

Gào không còn nữa. Hồng 
Thái đã trở thành một 
thanh niên chững chạc và 
Bích Thuận cũng đang là 
một cô sinh viên đại học. 
Tôi không thể tưởng tượng 
có ngày tôi được nhìn các 
con học hành đến nơi đến 
chốn. 
Các bạn thân của tôi 
thường an ủi khi thấy tôi 
vất vả nuôi dậy các con 
một mình trong lúc bản 

thân lại mang căn bệnh ung thư 
hiểm nghèo:  
- Các con sắp ra trường rồi, mày 
ráng sống thêm ít năm nữa để mà 
hưởng. 
Với tôi, tôi không cần phải chờ đợi. 
Vì tôi đã và đang hưởng những niềm 
vui mà tôi bắt gặp trong cuộc sống 
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trên quê hương thứ hai này. Bốn 
mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa nào 
tôi thấy cũng đẹp! Tôi say mê ngắm 
những trận mưa hoa với những cánh 
hoa Anh đào mỏng manh, màu hồng 
phấn và màu trắng tinh bay bay 
trong gió nhẹ bên dòng sông 
Potomac. Tôi thích đi dạo trên 
những bãi biển đông vui, ầm ầm 
sóng vỗ với biển trời xanh mênh 
mông. Tôi ngẩn ngơ ngắm những 
hàng cây bên đường với lá vàng, lá 
đỏ mỗi độ sang thu! Ôi! Mùa Đông 
Tuyết trắng xóa, bao phủ khắp 
không gian khiến tôi tưởng như mình 
sang lạc vào chốn Thiên Thai!  
Các con tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ 
học hành, những người bạn cũ, mới 
cũng đã mang đến cho tôi sự ấm áp 
và niềm hạnh phúc vô biên!  
Tôi đã “hưởng’’ từng giờ, từng phút 
mà tôi đang sống. Ngay lúc này đây, 
tôi đang hưởng thụ sự lười biếng 
trong căn phòng ấm cúng, mơ màng 
nhớ lại những năm tháng gian khổ 
đã đi vào quá khứ… 
 
Tôi trằn trọc suốt đêm qua, mãi tới 
gần sáng mới thiếp đi trong cơn mệt 
mỏi của tinh thần và thể xác! Càng 
gần đến ngày đi, tôi càng lo lắng! 
Mới hôm kia, tôi còn phải vào bệnh 
viện Bình Dân để làm hóa trị, truyền 
thuốc vào mạch máu, vậy mà hôm 
nay, lát nữa đây, một mình tôi, sẽ 
đưa các con đi trốn Cộng sản và trốn 

cả chồng tôi, vì anh không đồng ý 
chuyện vượt biển! Tôi không biết 
chuyến đi sẽ thành công hay thất bại 
và tương lai mẹ con tôi sẽ ra sao?  
Tôi nghe loáng thoáng tiếng con Hà 
nói nhỏ:  
- Mấy đứa lên lầu chơi với ông bà, 
để mẹ ngủ, chị đi giặt quần áo. 
Bích Thuận láu táu:  
- Mình phải đánh thức mẹ dậy để 
sang chợ ăn phở. 
Hồng Thái la lên:  
- Hôm qua anh đàn giỏi, anh được 
chọn quà sáng cho cả nhà. Anh 
thích ăn bánh cuốn. 
Bích Thuận phản đối:  
- Em không thích ăn bánh cuốn, 
nhân toàn là hành và mộc nhĩ không 
à!  
Bích Thu góp ý:  
- Thì Thuận ăn bánh cuốn không 
nhân với chả lụa. Hôm nay Thuận 
đàn giỏi đi, để ngày mai được quyền 
chọn món ăn sáng. 
Bích Thuận cười hì hì:  
- Hôm nay em khỏi cần đàn giỏi, vì 
ngày mai đi học đàn, thế nào mẹ 
cũng cho ăn cơm tấm ở cửa nhà bà 
Thẩm Oánh. 
Nghe con nói, tôi thở dài! Tôi nghĩ, 
ngày mai và mãi mãi, các con tôi sẽ 
chẳng còn có dịp học đàn và ăn cơm 
tấm nữa. Vì trưa nay, mẹ con tôi sẽ 
đi gặp người dẫn đường ở Hàng 
Xanh để được đưa đi Hải Sơn, chờ 
ngày vượt biển. Dù không thoát, trở 
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về đi nữa, thì cuộc sống cũng phải 
đổi khác vì đây là lần vượt biên thứ 
năm và tôi chẳng còn một đồng xu 
dính túi, ngay cả cây kiềng ngày 
cưới, tôi cũng đã phải đổi ra vàng lá 
để nộp cho chủ tầu! 
Tôi nói với các con: 
- Các con sửa soạn đi rồi lên chào 
ông bà nội, mình ghé chợ ăn quà 
xong thì gọi xích lô xuống bà ngoại 
ăn giỗ. Cho Thuận ăn phở trước rồi 
Bích Thu và Hồng Thái ăn bánh 
cuốn. Hôm nay, đặc biệt mẹ chiều cả 
ba đứa. 
Hồng Thái hỏi: 
- Thế thì chiều nay chị với con nghỉ 
học hả mẹ? 
- Ừ! 
Thái ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: 
- Hôm nay con trực lớp nên có giữ 
cái băng đỏ, lát nữa, đi ngang nhà 
thằng Quang, con gửi nó đưa lại cho 
cô giáo mẹ nhé? 
- Ừ! 
Tôi đưa mắt nhìn cái băng màu máu 
nằm lù lù trên bàn và thầm mong các 
con tôi sẽ chẳng phải đeo nó vào 
cánh tay nhỏ bé kia trong những 
ngày sắp tới. Tôi dặn dò con Hà 
trước khi vào buồng tắm: 
- Quần áo cô để sẵn trên ghế, con 
thay cho các em giùm cô rồi con 
cũng đi ăn sáng với cô và các em 
luôn. 
Đó là những bộ quần áo đặc biệt vì 
tôi đã viết trên tất cả những gấu áo, 

gấu quần, tên của các con và tên, 
địa chỉ của anh chị tôi hiện đang ở 
Úc và Mỹ. Hôm qua, tôi cũng đã 
mang đến nhà chủ tầu, ông bà Ngô 
Bảo, gửi trước một cái túi nhỏ đựng 
bốn bộ quần áo và vài thứ lặt vặt 
như sâm, đường phèn, thuốc say 
sóng… 
Một lúc sau, tôi đưa các con lên lầu 
chào bố mẹ chồng: 
- Con xin phép bố mợ, con cho các 
cháu xuống bà ngoại ăn giỗ! 
Mẹ chồng tôi ngạc nhiên: 
- Mợ nhớ là hôm nay dưới bà ngoại 
đâu có giỗ? 
Tôi đáp vội: 
- Dạ có ạ, giỗ bà cô của con nên mợ 
không nhớ đâu. 
Nói xong, tôi lật đật bước ra khỏi 
nhà. Khi đưa tay sập cánh cửa sắt, 
tôi cắn chặt môi, chân tay run lẩy 
bẩy. Cũng may, bé Thuận đã nắm 
tay tôi, lôi đi, cười như nắc nẻ: 
- Ê, em dành được mẹ rồi! 
Bích Thu và Hồng Thái vội vã chạy 
theo. 
Bữa quà sáng trong khu chợ Trương 
Minh Giảng ồn ào, quen thuộc, nặng 
nề trôi qua. Tôi lặng ngắm vẻ hồn 
nhiên của các con mà nước mắt như 
muốn tuôn trào! Tôi tự hỏi tôi đã 
quyết định đúng hay sai khi đưa các 
con đi vượt biển? Chúng còn quá 
nhỏ, mới mười tuổi, chín tuổi và năm 
tuổi! 
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Trong khu chợ đông đúc, tôi như 
thấy bóng dáng mẹ tôi trong khu 
hàng rau, đang lựa những bó cần 
dài lượt thượt, cọng trắng ngần, 
ngọn lá xanh xanh. Tôi như thấy mẹ 
chồng tôi đang đứng bên hàng hoa, 
chọn những bó huệ trắng muốt, 
thơm ngát, hoặc ngồi thụp bên hàng 
trái cây, nâng niu 
những quả na, quả 
xoài chín mọng. 
Rồi mẹ con tôi tới 
điểm hẹn ở Hàng 
Xanh, cùng người 
dẫn đường và cháu 
Thư, lên xe đò, đi 
đến một ngôi làng 
nhỏ ở Hải Sơn, gần 
Vũng Tàu, trốn ở đó 
vài ngày. 
Vào một đêm tối 
trời, không trăng, 
sao, mẹ con tôi cùng một đoàn 
người chạy huỳnh huỵch trên những 
con đường bùn lầy, băng qua những 
lùm cây, những con đê nhỏ hẹp chỉ 
vừa một người đi, trượt chân có thể 
ngã tòm xuống dòng sông. 
Bích Thu, Hồng Thái và tôi cùng 
nắm một sợi dây thung thật dài để 
khỏi thất lạc nhau. Cháu Thư, mười 
sáu tuổi thì cõng Bích Thuận. Có 
những lúc mệt quá, tôi chạy chậm 
lại, Bích Thu đề nghị: 
- Mẹ để con chạy trước kẻo mất dấu 
mọi người! 

Tôi cản lại: 
- Không được con! Coi chừng lại lạc 
luôn con rồi làm sao! 
Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng ba 
mẹ con tôi cũng leo lên được một 
trong năm cái ghe nhỏ dấu sau một 
lùm cây ở ven sông. 
Chiếc ghe đang chạy xình xịch, thì 

bỗng nghe có tiếng 
gọi ơi ới dưới dòng 
sông: 
- Cứu tôi với! Ghe 
tôi chìm rồi! Chết 
hết! 
Tôi hoảng sợ, cầu 
Trời Phật cho con 
và cháu tôi đừng có 
mặt trên chiếc ghe 
đó. 
Khi lên được tầu 
lớn, hỏi trên, hỏi 
dưới, không thấy 

con cháu trả lời, tim tôi như muốn 
ngừng đập! Nếu không có hai con 
bên cạnh, chắc tôi đã nhẩy ùm 
xuống sông, không tiếp tục cuộc 
hành trình nữa! 
Sau ba ngày ba đêm vượt sóng 
trùng dương hãi hùng và đói khát, 
con tầu với một trăm năm mươi 
người đã đến được đảo Kuku của 
Indonesia. Bữa cơm đầu tiên với 
món cá khô và nước uống thoải mái 
đã giúp ba mẹ con chúng tôi lại sức 
một phần nào. Tuy tôi có vui vì ba 
mẹ con đã đến được bến bờ tự do, 
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nhưng trong lòng, không một giây, 
một phút nào tôi không nghĩ đến bé 
Thuận và cháu Thư. Trong thâm 
tâm, tôi vẫn cầu nguyện và mong 
rằng hai đứa chạy chậm, không lên 
được ghe nhỏ và bây giờ đã quay 
trở về Saigon.  
Một tháng tôi sống trong khắc khoải 
lo âu trên đảo Kuku. Một hôm, có 
con tàu của Đức ghé đảo tiếp tế 
lương thực, tôi kể hoàn cảnh của tôi 
với một vị thủy thủ và nhờ ông về lại 
Singapore, điện tín về cho gia đình 
tôi, hỏi thăm tin tức của con và cháu. 
Đúng ngày Giáng sinh, người thủy 
thủ trở lại với tờ điện tín trên tay: 
- Tôi có quà cho bà. Nhưng không 
biết là tin vui hay tin buồn! 
Tôi đọc bức điện tín, mắt nhòa lệ vì 
sung sướng! Con và cháu tôi đã trở 
về nhà bình an! Một lúc sau, tôi lại 
nghĩ: “Có thật vậy không hay gia 
đình sợ tôi buồn lo nên nói dối như 
thế?” 
Phải đến một tháng sau nữa, tôi mới 
hoàn toàn tin là con và cháu tôi bình 
an, vô sự, khi tôi nhận được thư của 
anh tôi ở Úc gửi cho, nói rõ rằng khi 
ghe bị đắm, cháu Thư đã bồng bé 
Thuận, bơi được vào bờ và đã trở về 
lại Saigon ngay ngày hôm đó.  
Sau một tháng sống trên đảo Kuku 
và 5 tháng sống trên đảo Galang, ba 
mẹ con tôi đặt chân đến Mỹ vào một 
buổi tối mùa Xuân, đúng vào ngày 
30 tháng Tư năm 1981. Phi trường 

Los Angeles rộng lớn, tấp nập và 
sáng trưng như ban ngày. Một người 
đàn ông Việt Nam, đại diện cho hội 
nhà thờ đưa mẹ con tôi về khách 
sạn, ngủ qua đêm để ngày hôm sau 
lấy máy bay đi định cư ở vùng Hoa 
Thịnh Đốn. Chiếc xe sang trọng rời 
phi trường, đi vào thành phố. Một 
rừng xe chạy vùn vụt trên những con 
đường rộng thênh thang. Những tòa 
nhà nguy nga, tráng lệ. Những phố 
đông đúc người qua lại. Khung cảnh 
mới đã mang lại cho tôi niềm hy 
vọng, nhưng tôi cũng chạnh lòng 
nhớ tới quê hương nghèo khổ và 
nếp sống đọa đầy của cả một dân 
tộc. Bên cạnh tôi, Bích Thu, Hồng 
Thái hồn nhiên, líu lo chuyện trò vui 
vẻ. Nhìn hai con, tôi biết cái trách 
nhiệm nặng nề của mình trong 
những tháng ngày sắp tới.  
Khi quyết định vượt biên, tôi đã chấp 
nhận cuộc hành trình gian khổ, hiểm 
nguy trên biển cả. Tôi đã chấp nhận 
mọi thử thách, khó khăn trong cuộc 
sống mới nơi quê người để tìm cho 
các con một cơ hội được sống trong 
tự do, hạnh phúc. 
Nhưng nỗi lo sợ của tôi khi cùng các 
con leo lên chiếc ghe nhỏ vào một 
đêm không trăng vẫn còn đó. Niềm 
hoang mang lúc nắm tay các con 
bước xuống phi trường vẫn còn đây. 
Con tàu chỉ lênh đênh trên biển vài 
ngày thì đã đến đất liền. Nhưng các 
con tôi cần phải một thời gian dài 
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mới khôn lớn. Mà tôi có thể sống để 
nuôi các con cho nên người không? 
Có con tàu nào cập bến mà không 
cần sự lèo lái của người thủy thủ? 
Có đứa trẻ nào thành công mà thiếu 
sự dưỡng dục của mẹ cha? Càng 
nghĩ, tôi càng cảm thấy thương các 
con. Tôi cắn chặt môi, lắc đầu như 
muốn xua đuổi những âu lo trong 
lòng. 
Có tiếng Hồng Thái hát nho nhỏ:  
“Cùng nhau đi vượt biên 
Hà Tiên hay Rạch Giá 
Mười ba cây vàng lá 
Ta quyết chí đi thôi…” 
Bích Thu quay qua mẹ nói:  
- Mình chịu chơi, 
chơi tới cùng. Một đi 
không trở lại, mẹ 
nhỉ?  
Bài hát và lời nói của 
các con khiến tôi nhớ 
đến phong trào vượt 
biên ngày càng lan 
rộng như vết dầu 
loang của người dân 
Việt Nam sau ngày 
đổi đời 30 tháng Tư 
năm 1975. Những 
con tàu như chiếc lá, lênh đênh trên 
mặt đại dương, vẫn phó mặc cho 
định mệnh và các đấng linh thiêng: 
đến được bến bờ hay chìm sâu đáy 
biển. 
Tôi chớp mắt, choàng tay ôm các 
con. Tôi nhớ lại lời mình đã nói với 

bạn bè trước ngày vượt biên: “Thế 
nào tao cũng thoát. Nè, coi bàn tay 
tao, đường may mắn thẳng tắp.” 
Chỉ hai tuần sau khi đến Mỹ, tôi đã lo 
xong thủ tục giấy tờ và đi học Anh 
văn trong khi chờ đợi vào học khóa 
mùa thu của trường Đại học cộng 
đồng. Các con tôi cũng đã đi học tại 
trường tiểu học gần nhà, mặc dù chỉ 
còn hơn một tháng nữa là đến kỳ 
nghỉ hè. 
Rồi tôi mua xe hơi, một cái xe già 
nua tuổi tác, lúc nào cũng sẵn sàng 
nằm ăn vạ ở giữa đường, nhất là 
vào những ngày giá lạnh và bão 
tuyết. Bật đèn cấp cứu, mở nắp xe 

lên, bỏ xe đấy, đi tìm 
điện thoại công cộng 
gọi xe câu, nếu ở 
trong thành phố. 
Hoặc ngồi yên trong 
xe, ngắm tuyết rơi, 
chờ cảnh sát đi qua 
thì nhờ gọi cho hãng 
AAA, nếu ở trên xa lộ. 
Tôi đã lặp đi lặp lại 
hành động ấy không 
biết bao nhiêu là lần. 
Cuộc sống mới nơi 

xứ lạ, quay tít tôi như một con bông 
vụ từ sáng đến đêm, nhưng tôi 
không thấy mệt. Tôi cũng không biết 
mình khỏe thật hay chỉ vì quá bận 
rộn nên quên cả bệnh hoạn đi. Tôi 
mua bảo hiểm nhân thọ để phòng 
khi mình qua đời, các con sẽ có một 
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số tiền nhỏ để sống qua thời gian 
đầu khó khăn. 
Khi đời sống của mẹ con tôi tạm ổn 
định thì bệnh ung thư của tôi lại tái 
phát. Tôi đi gặp bác sĩ như người ta 
đi gặp người yêu. Mỗi lần nghe bác 
sĩ dặn dò, giải thích về cách điều trị, 
tôi cười thầm và nhớ tới câu “Biết 
rồi! Khổ lắm! Nói mãi” trong truyện 
Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. 
Bệnh viện như một mái nhà thứ hai 
của tôi bởi những cuộc giải phẫu khó 
khăn và những tháng ngày ra vào 
thường xuyên để hóa trị, xạ trị. 
Thường xuyên đến nỗi tôi có thể biết 
từ nhà tôi đến bệnh viện phải qua 
bao nhiêu con đường? Bao nhiêu cái 
đèn xanh đỏ? Góc phố nào có trạm 
xăng, hiệu ăn, siêu thị… Và lần nào 
tôi cũng phải lái xe vòng đi vòng lại 
trên những con đường rợp bóng cây 
gần bệnh viện để tìm cho được một 
chỗ đậu xe miễn phí. Rồi những 
bước chân nhỏ bé của tôi, đưa tôi 
vào bệnh viện Georgetown nổi tiếng 
của nước Mỹ để gặp vị bác sĩ có cái 
miệng lún phún ria mép và đôi mắt 
xanh biếc, hiền từ, qua cặp kính 
trắng. Đôi mắt xanh biếc, hiền từ ấy, 
đã bao lần biểu lộ sự lo lắng, xót 
thương cho một bệnh nhân quen 
thuộc. Cái miệng lún phún ria mép 
ấy, đã có lần mỉm cười, nói với tôi 
bằng một giọng nói thật dịu dàng: 

- Bà phải giải phẫu gấp. Càng sớm 
càng tốt! Không thể chờ khi các con 
bà nghỉ hè được đâu! 
Mỗi lần bóc một tờ lịch, tôi lại thấy 
đời mình mong manh như lá mùa 
thu. Nhưng thay vì buồn đau tôi lại 
quẳng gánh lo đi để sống thật vui, 
thật trọn vẹn với các con. Theo tôi, 
chỉ có những người cận kề với cái 
chết mới biết sự sống là quý giá. Chỉ 
những kẻ đói khát mới nhận ra giá trị 
của bát cơm, chén nước. 
Ngày qua ngày lại… Cây anh đào 
nơi cổng bệnh viện Geogetown vẫn 
nở hoa hồng thắm mỗi độ Xuân về. 
Con đường George Washington 
Parkway vẫn rực rỡ lá vàng, lá đỏ 
khi mùa Thu tới. Cây cầu Key vẫn 
đứng lặng lẽ ngắm dòng sông 
Potomac êm đềm và để mặc cho 
từng chiếc xe lăn bánh trên thân 
mình suốt ngày đêm, vào ra thủ đô 
nước Mỹ. Những mùa hè âu lo, 
những mùa đông giá lạnh của mẹ 
con tôi cũng trôi qua. Vị bác sĩ hiền 
từ, chữa trị cho tôi, nay tóc đã bạc 
phơ. Con gái út của tôi Bích Thuận 
sau bảy năm xa cách đã được sang 
đoàn tụ với mẹ và anh chị. Tôi đã 
già, đã thắng được căn bệnh ung 
thư hiểm nghèo bằng một phép lạ, 
bằng một sự phấn đấu với cuộc 
sống khó khăn. 
Và hôm nay, trong căn phòng ấm 
cúng này, tôi nghe lòng mình rộn rã 
reo vui khi nghĩ tới mai đây, các con 
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tôi sẽ giã từ trường lớp để bước vào 
đời với những bước đi thật vững 
vàng và một tâm hồn trong sáng. Xin 
cảm ơn người Mỹ đã mở rộng vòng 
tay đón người tỵ nạn Việt Nam và 
những người tỵ nạn đến từ khắp 
năm châu. Đối với tôi, nước Mỹ, đã 
từ lâu không còn là “xứ lạ, quê 
người” mà là quê hương thứ hai của 
tôi, của gia đình tôi. Một quê hương 
không có “chùm khế ngọt” nhưng đã 
cho gia đình tôi và 
tất cả những người 
tỵ nạn một cuộc 
sống no đủ, tự do 
và hạnh phúc. 
Tôi nghe các con 
nói chuyện léo 
nhéo, rồi Bích Thu 
mở cửa phòng tôi, 
ló mặt vào, hỏi: 
- Sáng nay, ăn gì 
hả mẹ? 
- Cả nhà sửa soạn 
rồi đi ăn phở 75 ở 
đường Wilson trước khi đến trường 
con dự lễ. 
- Không kịp đâu mẹ ơi! Con phải đến 
trường sớm mà. Con đi xe riêng, cả 
nhà đi sau. 
- Cả nhà đi sớm cùng với con, có 
sao đâu! Vả lại đi sớm mới có chỗ 
ngồi tốt. 
- Nhưng đi với con thì lại sớm quá. 
Mà con cũng không có thời giờ để đi 
ăn phở đâu. 

Tôi thoáng ân hận: 
- Sáng nay mẹ định dậy đổ bánh bèo 
cho cả nhà ăn, nhưng mệt quá, lại 
nằm “nướng”, và định sẽ đi ăn phở 
nên bây giờ chẳng có gì ăn cả. 
Bích Thu vui vẻ: 
- Mẹ đừng lo, con ăn mì gói cũng 
được mà. 
- Mì gói cũng hết rồi con ạ. 
Bích Thu chạy vào bếp, tôi cũng đi 
theo. Tôi mở ngăn đá, lấy lon nước 

bún bò nấu sẵn, nói 
với Bích Thu: 
- Mẹ luộc bún, con 
ăn bún bò nhé? 
Bích Thu lục lọi một 
lúc rồi reo lên: 
- A, còn gói mì cuối 
cùng đây rồi! Con 
không ăn bún bò đâu 
mẹ. 
Tôi nhìn con, mỉm 
cười: 
- Ừ, con ăn thêm 
một gói mì nữa cũng 

chẳng sao. Mai kia đi làm, con sẽ 
không phải ăn mì gói nữa đâu! 
Bích Thu cười hồn nhiên: 
- Mẹ làm như ăn mì gói là khổ lắm 
ấy. Con thấy mì gói Thái Lan, chua 
chua, cay cay, ngon lắm chứ! 
Tôi cười: 
- Mẹ biết mì gói Thái Lan, bánh mì 
Hương Bình và phở 75 nuôi con ăn 
học thành tài rồi. Con khỏi cần phải 
quảng cáo nữa. 
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Bích Thuận đang ngồi xem truyền 
hình ngoài phòng khách, góp 
chuyện: 
- Chị Thu cứ ăn cái kiểu 
ấy và mặc kiểu mấy 
người vô gia cư, mai 
mốt đi làm, không biết 
chị ấy sẽ để tiền ở đâu 
mẹ nhỉ? 
Bích Thu la oai oái: 
- Cái con nhỏ này, bộ 
tưởng chị khùng sao? 
Chị ráng học bởi vì chị 
thích tiêu tiền mà. Mai 
mốt những hiệu ăn 
ngon, những hiệu bán quần áo đẹp 
sẽ… chết với chị. 
Tôi cười, nói:  
- Đúng là chưa đỗ ông Nghè đã đe 
hàng Tổng. 
Thái ở trong phòng đi ra nói:  
- Mẹ nói sai rồi. Chị Thu đã đỗ bà 
Nghè rồi mà, lát nữa chỉ việc thề thốt 
và lãnh bằng thôi. 
- Nhưng mà chị con 
chưa có tiền để đi ăn 
hiệu và mua quần áo 
đẹp!  
Thái choàng tay ôm 
mẹ:  
- Mẹ ơi là mẹ! Mẹ có 
biết rằng mấy nhà 
băng nó gửi cho chị 
con thẻ tín dụng tới 
tấp rồi không?  

Thuận la lên:  
- Không công bằng, tại sao mấy nhà 

băng không gửi thẻ tín 
dụng cho em?  
Thái nói:  
- Thì em kiện họ về tội 
kỳ thị!  
Cả nhà cùng cười sau 
câu nói của Thái. 
Tôi nhắc các con:  
- Thôi, Thu ăn mì đi rồi 
tới trường kẻo trễ, Thái, 
Thuận cũng sửa soạn 
đi thì vừa. 
Tôi nhìn theo Thái và 

Thuận đi vào phòng, khi quay lại thì 
đã thấy Thu ngồi bên bát mì nóng 
hổi, một tay cầm đũa, một tay cầm 
thìa. Thỉnh thoảng, Thu bỏ thìa 
xuống, cầm quả ớt đỏ chót, nhỏ xíu, 
cắn một miếng rồi xuýt xoa:  
- Ớt cay, ngon quá mẹ ơi!  
Niềm hạnh phúc đơn sơ như đang 
tràn ngập trong căn nhà nhỏ. Ngoài 

kia, những con chim 
chuyền từ cành này 
sang cành khác, ríu 
rít hót ca. Thỉnh 
thoảng, từ trong lùm 
cây xanh, một vài con 
chim vút bay trong 
nắng tháng năm dịu 
dàng lóng lánh…  
 

Lê Thị Nhị 
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Tôi thích nhìn em vuốt tóc mây 
Xong hỏi là tôi thích kiểu này 
Dĩ nhiên tôi bảo là anh thích 
Tóc ngắn sao nhìn lại mất hay 
 
Tôi hỏi bây giờ muốn cắt chưa? 
Em bảo là em vẫn muốn chờ 
Tóc dài khi sấy ra nhiều kiểu 
Vì biết anh nhìn - yêu dáng thơ 
 
Tôi bảo vợ chồng khéo hiểu nhau 
Dẫu biết khi xưa buổi gặp đầu 
Nhìn em tóc ngắn trông ngồ ngộ 
Cái thưở học trò - nao núng sao 
 
NVDL (Diệm Nguyễn) 

 


