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Xuân này là nữa mấy xuân
Anh xa quê mẹ xa vầng trăng yêu
Ngày đi anh hứa thật nhiều
Sẽ về trong nắng mỹ miều xuân sau
Xuân về én lượn hàng cau
Mà em chưa thấy tin nào của anh
Nhớ chăng khúc hát mộng lành
Còn ươm tơ tóc để dành tặng nhau
Hay là tình đã phai màu
Phương trời xứ lạnh anh đâu nhớ về!
Xin anh giữ trọn tình quê
Xin anh giữ trọn câu thề cùng em
Nắng xuân nhẹ vương bên thềm
Lòng em xao xuyến nỗi niềm phân vân
Mai Đào khoe sắc bao lần
Xuân này là nữa mấy xuân em chờ???

Duy Quang
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Truyện ngắn

Song Châu
trưởng. Sau khi đụng đầu nhau ở
khu thương xá Nguyễn Huệ, hai
nhóm trưởng đề nghị đi chung cho
vui và chia đôi tiền quyên được.
Cuộc gặp gỡ chỉ đơn giản thế.
Nhưng con Tú, lớp cô, thấy chị
Thanh bằng lòng đi chung thì nheo
mắt ranh mãnh và nói nhỏ với con
Trâm, lớp Đệ ngũ B
là chị Thanh bị điện
giật rồi hai đứa rũ ra
cười. May mà chị
Thanh không nghe
được chứ nếu không
thì thế nào về cũng
bị chị ký đầu hay
nặng hơn, lên phòng
bà giám thị.

Nếu một hình ảnh nào đó cứ luôn
chập chờn trong trí tưởng, làm cô bé
cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, và nếu trong
cuốn vở, trước một bài toán khó hay
một bài vạn vật không dễ nuốt trôi
mà cô bé vẫn còn có thì giờ để viết
tên "người ấy" trong nỗi buồn vui vô
cớ thì như thế đã gọi là yêu được
chưa các bạn?
Chắc chưa đâu. Yêu
gì mà dễ thế! Yêu là
chuyện của người
lớn chứ đâu phải là
chuyện của cô bé
tuổi mới mười lăm!
Vả lại, mới gặp
"người ta" có vài lần.
Mà lại mắc cở quá,
người ấy hỏi, cô bé có trả lời được
gì đâu! Lần đầu gặp người ấy là
ngày nhóm của cô bé và một nhóm
học sinh trường bạn đi lạc quyên
cứu trợ nạn nhân bão lụt miền
Trung.

Đang liến thoắng nói cười với bạn,
cô bé bỗng bắt gặp đôi mắt người ấy
chăm chú nhìn mình. Một luồng điện
lan nhanh trong châu thân. Cô bé
thấy nhịp tim mình bấn loạn và mặt
nóng bừng. Không soi gương nhưng
cô bé biết chắc là má mình đỏ lắm.
Thật lạ, từ khi cha sinh mẹ đẻ, chưa
bao giờ cô bé có cái cảm giác lạ lùng

Nhóm bạn, người ấy làm trưởng
nhóm. Nhóm cô bé, chị Thanh làm
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kỳ khôi như vậy. Người ấy hình như
cũng bối rối khi gặp tia nhìn của cô
bé nên nhẹ mỉm cười. Chỉ mấy phút
sau, cô bé đã thấy người ấy đi bên
cạnh và nhờ cô bé cầm giúp cuốn sổ
ghi tiền làm cô bé càng thêm lúng
túng. Thấm thía lời của Tú, cô bé
than thầm: "Tú
ơi, Ai bị điện
giật? Mi nói lộn
người rồi!" Sau
đó, người ấy còn
tỏ ra rất hào
phóng bằng cách
dốc hết cả tiền
riêng để bao cả
bọn mười bốn
đứa mỗi đứa một
ly sinh tố. Lại bạo
dạn bỏ thêm đường cho cô bé mà
không để ý đến ánh mắt dỗi hờn của
chị Thanh. Thế là suốt buổi sáng còn
lại, chị Thanh và cô bé, tuy rằng hai
tâm trạng nhưng hai người cùng mất
tự nhiên và ít nói hẳn đi.

bỗng nhiên trở thành vụng về, luống
cuống, suýt đánh rơi xấp báo khi
người trưởng ban báo chí của
trường ra tiếp. Người ấy cũng lúng
túng một chút rồi lấy lại bình tĩnh
ngay, mỉm cười và nhận cả một trăm
số báo. Chỉ hơn một tuần sau, người
ấy đem tiền đến
lớp tìm cô bé trả
không thiếu một
xu teng. Kết quả
là nhóm của cô
bé được xếp
hạng nhất trong
việc bán báo gây
quỹ cho buổi liên
hoan tất niên.
Câu chuyện chỉ
đơn giản có thế thôi mà cái mồm con
Mai, con Hạnh đã thêu dệt đủ điều.
Nguy thật, cô bé phải xóa tên người
ấy trong tập nháp để phi tang mới
được kẻo hai đứa này mà biết là
chúng nó to họng lắm. Chúng nó lại
có tài thêm mắm dặm muối nữa cơ.
Con Mai mà đi rao truyền rồi con
Hạnh thêm phần phụ họa thì chuyện
sẽ to không thể tưởng. Cả bàng dân
thiên hạ rồi ai cũng biết hết thôi. Cơ
khổ cho cô bé, nếu người ấy chỉ đưa
tiền báo thôi thì đâu có chuyện gì để
nói. Đằng này, ngoài bao thư đựng
tiền lại còn thêm một bao thư khác.
Bao thư này không có tiền mà có
một sức mạnh vô hình làm cô bé cứ

Tưởng thế rồi thôi, cơn gió lạ nhẹ
nhàng như làn khói mỏng ấy sẽ tan
vào không gian và chẳng để lại dấu
vết nào trong tâm hồn thủy tinh nếu
không có lần gặp gỡ thứ hai.
Lần thứ hai gặp lại người ấy là lần
cô bé đi bán báo cho trường nhân
dịp lễ Giáng Sinh. Khi nhận ra người
ấy, một cô bé hay cười, hay nói
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- Mày tìm cái gì trong ấy mà cứ mò
hoài vậy Ty? Thư tình hả? À, con
này ghê thật. Mày giấu tụi tao!

mừng lo vui sợ lộn tùng phèo. Mà
nào có phải đây là lần đầu cô bé
nhận được bao thư như thế đâu.
May mà hai đứa nó chưa biết
chuyện này. Trước đây, mỗi khi
nhận được những bao thư giấu
trong lòng vở hay trao tay vội vã thì
cô bé vội vàng khoe ngay với hai
đứa bạn thân. Rồi cả bọn chụm đầu
vào cùng đọc và cười lăn ra với
nhau trước tài phụ họa tài tình của
Hạnh. Nhưng lần này thì khác.
Không hiểu sao, cô bé không làm
thế. Không thể coi
thường lá thư của
người ấy như thế
được. Cô bé nâng
niu lá thư như một
báu vật. Cô tìm một
chỗ kín đáo nhất
trong cặp táp để
giấu. Nói là giấu,
thế mà, buổi học
nào cô bé cũng phải
vài lần làm bộ thò tay vào trong cặp
như thể tìm vật gì. Rồi cô đặt những
ngón tay trên bao thư xoa nhè nhẹ
để thấy lòng dậy lên một niềm vui
thầm kín. Con Mai từ ngày thấy
người ấy đến tận lớp tìm cô thì đâm
ra tò mò hơn mọi lúc. Nó để ý nên
thấy cô bé cứ cho tay vào trong cặp
hoài mà chẳng thấy lấy cái gì ra. Lần
này nó thấy cô bé lại cho tay vào cặp
thì vội la lên:

Cô bé hoảng sợ chối bai bải vì lo tụi
bạn quỷ sứ không tha cho cô. Nhỡ
mà bọn nó lấy thư người ấy ra mà
phụ đề Việt ngữ, làm trò cười như
thường lệ thì cô bé đau lòng lắm.
Thế là suốt buổi học còn lại cô bé
không dám rờ tới chiếc cặp vì sợ
bạn nghi. Không. Nhất định không
để cho chúng nó biết được lá thư
này. Không ai có
quyền lấy lá thư này
làm thú vui, làm trò
cười, dù không ác ý.
Cô bé sợ chúng nó
biết lắm. Vì hai đứa
ấy mà biết được thì
không biết là những
chuyện gì sẽ xảy ra
sau đó. Thế nên cô
bé giấu biến và chỉ
đọc lén một mình. Chỉ giấu có một lá
thư nhỏ nhoi vô tội mà không hiểu
sao cô bé lại có mang mang mặc
cảm phạm tội mới lạ lùng. Cô lo
lắng, cô suy tư. Cô mơ hồ nghĩ là cô
đã làm một điều gì ghê gớm lắm.
Chết thật! Ấy là chưa kể đến mẹ mà
biết được là thế nào cũng được
nghe giảng bài đạo đức, có khi cả
mấy tiếng cũng không chừng. Hôm
nọ, chỉ một đoạn đường từ nhà đến
chợ, cô bé đang xách giỏ giống như
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một bà nội trợ hiền thục đảm đang
thì bỗng dưng có một chàng từ đâu
chạy đến làm quen, hỏi thăm chuyện
trời trăng mây nước và còn hộ tống
cô bé suốt đoạn đường. Vì là những
lời thăm hỏi rất đàng hoàng nên vốn
lịch sự, cô bé phải trả lời. Chị Trang,
chị họ cô bé cũng đi chợ, bắt gặp.
Không biết chị về nói với bác Ân sao
đó mà Bác Ân - nghe mẹ nói tuy về
làm dâu trước mẹ nhưng mẹ lại
được ông bà nội thương hơn nên
vốn từ lâu, vẫn ngầm ganh ghét Một hôm đến chơi, tiện dịp, bác đem
chuyện này ra mách mẹ. Thế là sau
khi bác Ân về, mẹ gọi cô bé lên gác,
giảng luân lý đạo đức cho cô bé gần
một buổi chiều. Oan ơi Thị Kính. Cô
bé đâm giận Bác Ân và giận cả chị
Trang. Làm sao mà cô bé hiểu được
rằng chỉ vì cái tội xinh hơn chị Trang
mà cô bé bị bác Ân và chị Trang có
nhiều ác cảm. Cô bé chỉ biết rằng,
sau đó, cô bé không thèm nói
chuyện với chị Trang cả mấy tháng
trời.

ngoan. Cô bé than thầm. Gớm, làm
được con gái ngoan của mẹ khó
quá! Sao mà lắm cái "phải" thế này!
Chị Tâm ơi, giá chị ế chồng thì đỡ
khổ cho bé biết chừng nào. Ngày chị
còn ở nhà, mẹ có khó khăn với bé
thế đâu. Tại chị Tâm cả. Tại vắng chị
nên mẹ bắt cô bé lớn chứ riêng cô
bé, cô bé chưa thấy mình lớn. Đã
thế, cô bé còn ngoan ngoãn và đứng
đắn nữa cơ. Chỉ tại mẹ không biết
đấy thôi. Ngày hai bận đi và về,
chưa kể những lần mẹ sai đi chợ
hay đi công việc gì cho mẹ, bọn con
trai gợi chuyện làm quen nhưng mà
cô bé đứng đắn lắm nên chỉ trả lời
trong những trường hợp... đặc biệt
mà thôi. Nhất là những buổi tan
trường, biết là có người đi theo
nhưng cô bé vẫn làm bộ tỉnh bơ như
không để ý đến những gì đang xảy
ra chung quanh. Chả thế mà đôi khi,
cô bé vô tình đưa tay nghiêng đầu
vuốt tóc, qua đuôi mắt, cô bé nhìn
thấy dáng bộ ngây ngô lúng túng
như người ăn vụng bị bắt gặp quả
tang của những cậu con trai mà bắt
tức cười. Còn dịu dàng và thùy mị
ư? Mẹ khó quá. Vì như thế hết vui
đi, nhưng thôi, cô bé cũng đành phải
hứa với mẹ là cô bé sẽ cố gắng tập
từ từ...

Chuyện không có gì còn thế, nay
chuyện "có gì" như thế này mà đến
tai mẹ thì cô bé biết ăn nói làm sao?
Từ ngày chị Tâm đi lấy chồng, mẹ
dường như khó khăn hơn với cô bé.
Hơi một tí là mẹ lại bảo lớn rồi, phải
thùy mị, phải dịu dàng, phải đứng
đắn, phải... rồi mẹ kể ra có đến một
trăm thứ phải... mới được là con gái

Nếu câu chuyện chỉ có thế thì cũng
chả có gì nhiều để nói. Nhưng đàng
này, cô bé lại vẫn tiếp tục nhận được
374

Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2018
Đợi một lúc, không thấy cô bé trả lời.
Nhìn lại, thấy cô bé vẫn im lặng,
nghiêm trang. Vẻ hiu hiu tự đắc của
Mai tức khắc xìu ngay như bong
bóng hết hơi. Mai nhìn cô bé thêm
vài giây rồi phá ra cười:
- Hạnh ơi, Có lẽ mi đoán không sai.
Con Bé Ty thất tình thật mày ạ. Mấy
tuần nay nó bị tẩu
hỏa
nhập
ma.
Trước đây, có bao
giờ nó biết trình
diễn bộ mặt đưa
đám khổ sở thế
này đâu!

lá thư thứ hai, thứ ba, thứ tư của
người ấy. Trong mỗi lá thư, người ta
đều hỏi tại sao cô bé không trả lời.
Và trong lá thư mới nhất, người ta lại
còn đòi gặp cô bé mới nguy chứ.
Đến lúc này thì cô bé không còn giữ
bí mật được nữa mà cô bé đành
phải cầu cứu bạn. Nghĩ thế rồi cô bé
xin mẹ tiền, hẹn với
Hạnh và Mai cuối
tuần đến nhà cô, cô
mời đi ăn bò viên.
Ở đầu hẻm nhà cô,
có một hàng bò
viên ngon lắm và
bọn cô là khách
quen của chú Ba
Toỏng. Nước lèo
chú nấu cứ thơm
phức ngọt ngào.
Miếng bò viên chú làm cứ mịn màng
gợi cảm. Cho vào miệng nhai thì cứ
giòn sần sật…

Đến lúc ấy, Hạnh
mới ngưng húp
nước lèo và ngước
lên nhìn vào mặt
cô bé, chậm rãi từng câu như một
ông quan tòa đang tuyên án trong
một phiên tòa quan trọng:
- Đúng. Chỉ có bộ mặt thất tình mới
diễn tả đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố như thế.
Nói đi, Bé Ty, mi thất tình ai, nói ra
để ta và con Mai đi trả thù cho.

Ăn xong tô bò viên, trước khi ghé
thăm hàng sâm bửu lượng, Mai nhìn
cô bé cười cười:
- Bé Ty, bây giờ ta và con Hạnh đã
ăn bò viên của mi rồi. Đút lót thế, ta
cho là tạm đủ. Trước khi ăn tráng
miệng, ta muốn mi cho bọn ta biết là
có phải mi đang bị anh chàng nào
cho leo cây, cần bọn ta đi tìm nó,
cho nó một đường gươm tuyệt hảo
của cô nương ta phải không nào?

Cô bé, lúc ấy, vẫn không trả lời và
không hiểu có phải là đã nêm quá
nhiều ớt vào tô bò viên hay không
mà tự dưng mắt cô cay ướt. Thấy
thế, Hạnh và Mai phát hoảng. Những
nghịch ngợm thông thường biến
mất, Hạnh vội bỏ hẳn tô nước bò
viên xuống bàn:
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- Cái con này lúc này nó làm sao ấy,
Thì mi đã bắt đầu đó thôi khỉ ạ!

- Thật có chuyện gì sao Ty? Tại sao
Ty khóc. Tại sao vậy? Cho Hạnh xin
lỗi nhé, tại thấy Ty không trả lời nên
mình đùa cho vui vậy mà. Chuyện gì
vậy?

- Ty... Ty...
Rồi cô bé nói thật nhanh:
- Ty... Mà tụi bay hứa là giữ bí mật
cho tao nhé. Bố mẹ tao mà biết, các
cụ tụng kinh là tao chết mất.

Mai nóng nảy hơn:
- Thì nói cho tụi tao chia xẻ cho chứ
cứ ngồi im, hỏi không nói lại khóc thì
ai mà biết đường nào mà rờ!

- Ta hứa.
Hạnh ôn tồn:
- Con Mai này,
mày ồn ào quá. Để
từ từ Ty nói. Chưa
bao giờ nó lạ thế
này, chắc phải có
chuyện gì làm nó
buồn lắm đó.

- Ừ, ta cũng hứa. Nói đi!
- Tụi bay
không? Thế
đó. Thế bán
mình hôm
ngoái đó!

Thấy hai đứa bạn
tỏ vẻ lo lắng, cô bé
nghĩ là vai đào
thương cô thủ diễn
quá tuyệt vời nên
đã làm mềm được
những trái tim
bằng đá. Nhưng
để cho chắc ăn, cô
bé bèn sụt sịt thêm vài cái nữa trước
khi thả quả bóng thăm dò:
- Ty... Ty có một chuyện khá quan
trọng, cần ý kiến của hai bạn. Mà Ty
không biết bắt đầu như thế nào.

nhớ Thế
Cao Thắng
báo hộ bọn
Noel năm

Hạnh và Mai nhìn nhau
rồi nhao nhao lên một
lượt:
- Nhớ, nhớ, sao? Nói
mau đi!
- Đề tài coi bộ hấp dẫn
đó, Bé Ty!
- Chàng hẹn tao. Tao muốn giữ hẹn
lắm. Nhưng... nhưng chưa bao giờ
tao giấu mẹ tao điều gì hết. Nhưng
mà... cái chuyện này, làm sao mà
tao nói thật với mẹ tao được. Tụi
mày có cách gì giúp tao không để

Mai nóng ruột:
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tao vừa đi gặp được Thế mà vừa
không cảm thấy mang tộ nói dối mẹ.

- Nếu Hạnh bày cho Ty, sau cuộc
hẹn, Ty phải kể hết mọi chuyện cho
tụi này nghe nhé. Hứa đi.

Mai chu chéo:
- À, Thì ra nàng ăn phải bùa con nhà
Thế. Hèn gì!... Con Bé Ty này coi thế
mà ghê thật. Thế là từ lâu nay mày
qua mặt bọn tao. Tụi bay hẹn hò với
nhau bao nhiêu lần rồi? Ở đâu? Nam
nữ thọ, thọ bất thân nên không được
nắm tay nắm chân nhau nghe chưa!
Nhưng... hôn nhau thì tạm được. Nói
thật đi, tụi bay đã mi nhau mấy cái?
Khai ra. Khôn hồn khai ra rồi bọn tao
giúp đỡ cho.

- Ty hứa.
- Thế này, ngày đó, bọn mình sẽ đi
chung. Như là bất cứ một cuộc đi
chơi chung của tụi mình từ hồi nào
tới giờ. Đến chỗ Thế đợi, bọn ta
đứng xa xa một chút để cho mi nói
chuyện. Như thế, có thể xem như
bọn mình đang đi chơi rồi vô tình mi
gặp Thế, rồi mi dừng lại nói một vài
câu chuyện như mi đã từng gặp và
nói chuyện bất cứ một người bạn
nào. Thế thì đâu có tội gì. Nhưng Ty
phải căn đồng hồ, chỉ được 5 phút
thôi đấy. Vậy là Ty vẫn gặp được
Thế mà lại không phải nói dối mẹ để
hẹn hò. Chiụ không? Chỉ 5 phút...

Sợ Mai xúc phạm tới người ấy, cô
bé làm mặt giận và đanh đá trả đũa:
- Mai, đừng nói thế. Ty nói chuyện
đàng hoàng mà. Tụi bay... con Mai
thì chả ai dám hẹn mi rồi, vì mi dữ
như quỷ sứ. Nhưng còn Hạnh, mi ít
gì cũng đã có hẹn... thử một đôi lần.
Còn tao thì mới lần đầu. Sao tụi mày
không thông cảm gì ráo vậy?

Cô bé do dự:
- Thế vẫn là nói dối. Ty không muốn
nói dối mẹ Ty.

Hạnh biết cô bé nhắc đến vụ cả bọn
giỡn chơi viết thư hẹn phá Tấn, một
cậu con trai cứ tò tò theo Hạnh cả
tháng. Gặp ở đâu cũng theo nhưng
lại chẳng nói gì bao giờ. Mỗi lần bị
bọn Hạnh ghẹo thì mặt Tấn lại đỏ
hồng như con gái nên phì cười góp
ý:

Hạnh lý luận:
- Hạnh chỉ có nghĩ được kế ấy thôi.
Nếu có tội thì chỉ có tội không nói hết
mọi chuyện với mẹ chứ không có tội
nói dối. Tội ấy nhẹ hơn, nhưng nếu
Ty không chịu thì thôi.
Mai có vẻ trang nghiêm hơn mọi lúc:
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trên xe đạp, một chân để trên bàn
đạp, một chân chống xuống đất , tay
cầm một quyển sách mở ra nhưng
không đọc, đợi chờ. Xa hơn một
chút, cũng có một nhóm ba nam sinh
mặc đồng phục cạnh ba chiếc xe
đạp, đang cười nói. Không ai bảo ai,
cả bọn đều im bặt khi thấy ba cô bé
xuất hiện từ ngoài cổng.

- Ty ơi, Mai thấy ý kiến đó cũng
không tệ lắm. Còn không thì chỉ có
cách là Ty không gặp Thế cho xong.
Cô bé chậm chạp sau một giây yên
lặng:
- Vậy thôi Ty chịu. Các bạn nhớ giữ
bí mật cho Ty nhé.


Phút giây lịch sử đã đến. Như lời
hẹn trước, Mai và Hạnh cố tình cho
xe chậm lại và rẽ sang một ngả
khác. Còn lại một mình, cô bé lúng
túng, mặt đỏ bừng, người run lên,
chiếc xe đạp tưởng như muốn ngã.
Thời khắc như ngưng đọng và
không gian như
muốn vỡ tung.
Cô bé nghe rõ
từng tiếng đập
loạn nhịp của con
tim. Hoảng quá,
cô bé muốn rẽ
theo hai người
bạn nhưng đã
trễ.

Ngày quan trọng của cô bé đã đến.
Hôm ấy, cô bé mặc chiếc áo dài lụa
trắng mới mà cô cưng nhất, chiếc
quần trắng cũng rất mới, ủi thật kỹ.
Nếu ai tinh mắt, còn thấy môi cô bé
có thêm chút màu tím hồng nhàn
nhạt và ngoài
vườn của mẹ,
trên giậu, vừa bị
mất đi mấy hạt
mồng tơi.
Buổi học hôm ấy
thật dài. Nhưng
dài đến mấy rồi
chuông tan học
cũng reo. Cô bé
hấp tấp thu dọn sách vở. Chưa ra
khỏi lớp mà tim cô bé đã đập sai đi
mấy nhịp. Thế rồi, cuối cùng, dù khó
khăn mấy, ba đứa cũng đem được
ba... chiếc xe đạp đến điểm hẹn.

Cô bé đến gần người ấy quá rồi. Có
lẽ người ta đã thấy tất cả sự bối rối
của mình và đang cười ngạo mình
đây - Cô nghĩ thế - Cả lũ bạn chàng
nữa. Họ chẳng đang nhìn mình
chằm chặp là gì! Trời ơi, ngu quá,
sao mình lại nghe lời người ta xúi dại
mà dẫn xác đến chỗ này? Và Trời ơi,

Vừa cho xe rẽ vào cổng công viên
Tao Đàn, ba cô đã thấy Thế ngồi
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một cô bé như thế này. Người ấy
cũng vẫn còn là một chú bé. Chúng
mày thấy lũ bạn hộ tống chàng
không? Tao mệt rồi. Trò chơi này với
tao còn quá sớm. Lại nữa, vỡ tim lúc
nào không hay. Tao bỏ cuộc. Thôi,
bọn mình ghé chợ Đũi đi, tao đãi
chúng mày một chầu chè đậu.

sao mình lại run quá thế?! Cô bé
bỗng cảm thấy giận mình và giận
chàng. Cô muốn ngưng xe và quay
lại nhưng hai bánh xe đạp thì lại cứ
bon bon. Cô giận cả chiếc xe đạp.
Chỉ còn cách người ấy chừng hai
mươi thước, mười lăm thước, mười
thước... Trời ơi, mình phải làm sao
đây? Dừng lại nói chuyện với người
ta hả? Kỳ chết. Mà nói cái gì mới
được chứ? Mình có chuyện gì để nói
đâu? Lũ bạn người ta đang nhìn
mình kìa. Ai bảo là con trai không
lắm chuyện? Thế nào mà bọn này
chẳng đồn thổi. Câu chuyện cô bé
hẹn hò mà tung ra thì chỉ có cách
độn thổ mà thôi. Rồi cách chàng
năm thước... ba thước...
Bỗng cô bé cắm đầu đạp mạnh.
Chiếc xe đạp vọt nhanh, vút qua mặt
người ấy. Chàng chẳng kịp nói gì,
chỉ lạ lùng ngơ ngẩn nhìn theo.


Bảy năm sau có một đám cưới. Cô
dâu là cô bé và chủ rể là ai thì bạn
đoán thử xem nào.
Song Châu


Ra khỏi cổng công viên, cô bé chưa
hoàn hồn và vẫn cắm đầu đạp như
trốn chạy. Mai và Hạnh không hiểu
chuyện gì, vội vã đuổi theo. Khi ra
đến đầu đường Lê Văn Duyệt, cô bé
mới dừng lại hào hển thở. Mai và
Hạnh cũng vừa theo kịp. Không chờ
bạn hỏi cớ sự, cô bé thở hắt ra và
cười ngặt nghẽo:
- Tụi bay ơi, tao vẫn còn là một cô
bé, rất bé, và tao vẫn muốn được là
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Đáng lẽ ta về quê đón xuân
Năm nay tưởng Tết sẽ tưng bừng
Hoa Mai sẽ nở tươi đầu ngõ
Sẽ rộn vui từ mỗi bước chân!

Chúc Ba trường thọ con mừng tuổi
Một lũ già đầu vui trẻ trung
Rồi Ba lì xì bạc mới toanh
Cháu con hăm hở đứng vòng quanh
Tiếng cười, tiếng nói vang như pháo
Cầu chúc bao nhiêu chuyện tốt lành

Sẽ chở hoa về ngập bến sông
Xuôi ngược thuyền qua nước lớn ròng
Mấy bận có người lên tiếng hỏi:
“Hoa nhiều như vậy, bán hay không?”

Rủi may bày cuộc Cá Cua Bầu
Rồi mở sòng bài sát phạt nhau
Kẻ thắng vô tâm cười hớn hở
Người thua ứa lệ nén lòng đau

Mùng một về quê ngoại chẳng xa
Hàng năm theo lệ cúng ông bà
Một vòng thăm hỏi bao thân quyến
Đập Đá, Xà no được mấy nhà

Đáng lẽ xuân vui, đáng lẽ về
Ngờ đâu tang tóc cuộc phân ly
Ngờ đâu cha vội về thiên cổ
Còn gì vui nữa. Tết mà chi!

Mùng hai về chuẩn bị gia trang
Bà con hội ngộ, khách xa gần
Tân niên thắm đượm tình gia tộc
Hoa thắm tươi màu rực nắng xuân

Cầm vé phi cơ đã sẵn sàng
Ngập ngừng đi, ở. Lệ hai hàng
Mẹ cha dưới mộ xin tha lỗi
Đời hết vui dù Xuân có sang!

Con cháu về đông đủ chúc mừng
Hân hoan tay bắt cuộc tương phùng

Lãm Thúy
31/01/2018
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Ta đứng phương nầy vọng nước non
Trên mái tóc sâu đã mõi mòn
Thời gian bôi xóa niềm mơ ước
Xóa cả bao lời hẹn sắt son
Đôi khi ta buồn trái tim yêu
Ngày còn bao nhiêu tuổi xế chiều
Sao lòng cứ mãi bao thổn thức
Còn gì đâu: Đời đã phong rêu!
Hởi ai còn nhớ nước thương non
Trung trinh ái quốc mấy ai còn
Còn ai ghi khắc lời tuyên thệ
Dưới bóng quân kỳ giử nước non?

SongPhương - Oregon
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Ai về Bến Ngự cho ta hỏi
Trăng của thềm khuya có biếng soi?
Vườn sau hoa bưởi, hoa cau nở
Hương có còn vương sương sớm mai?
Hỏi thăm mái ngói rêu phong cũ
Còn nắng ban trưa, nắng cuối ngày?
Tiếng guốc ai về ngân nhè nhẹ
Bước thầm sao gót chạm lòng đây?
Hỏi khung cửa nhỏ còn song cấm
Sau bức tường nghiêm vẫn nhớ thương?
Ai ngồi, mái tóc nghiêng nghiêng đợi
Xui ta chết lặng đứng bên đường!
Nửa dòng thế kỷ trôi qua vội
Tình thưở mười lăm vẫn đứng yên
Ta vẫn là ta thời tuổi dại
Còn em, dâu bể, có ngoan hiền?

Trang Châu
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 Truyện của: VARLAM SHALAMOV
 Chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Varlam Shalamov sinh vào khoảng năm 1907 và mất ngày 17 tháng 1 năm
1982. Tác giả thường viết những truyện ngắn mô tả về cuộc sống trong các
trại tù. Truyện được bí mật lưu truyền ở Liên Bang Sô Viết và sau đó được
phổ biến rộng rãi tại phương Tây. Truyện sau đây được chuyển ngữ từ bản
dịch tiếng Anh của John Glad với nhan đề "In The Night".


Bữa ăn tối vừa xong. Glebov chậm
rãi liếm sạch cái chén rồi vét những
mẩu bánh vụn trên bàn vào trong
lòng bàn tay trái một cách lành nghề.

Hắn không nuốt ngay. Hắn ngậm
những mẩu bánh nhỏ xíu đó trong
miệng lẫn với bao nhiêu nước miếng
để rồi cảm nhận bánh một cách
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chuyện quái gì để nói hay để suy
nghĩ cả. Mọi việc đều đã rõ ràng và
đơn giản. Trong một chỗ đất phẳng
phiu ở cuối cái bãi trống này là
những đống đá mà người ta đã đào
từ dưới đất lên để lẫn với rêu đã tróc
ra khô queo.

thèm thuồng. Glebov cũng chẳng có
thể nói là bánh ngon hay không nữa.
Vị giác là cái quái gì, đâu đáng được
mang ra để mà so sánh với cái khoái
cảm của hắn lúc này. Glebov không
vội vã nuốt bánh xuống làm chi, để
yên đấy, bánh sẽ chầm chậm tan
dần trong miệng và lẹ làng biến mất
đi mà!

"Tớ làm chuyện này một mình cũng
dư sức mà!", Bagretsov nở một nụ
cười nhăn nhúm. "Nhưng hai đứa
mình cùng làm thì vui hơn. Hơn nữa
tớ lúc nào cũng coi cậu là bồ tèo..."
Cả hai anh chàng đồng hội đồng
thuyền này cùng được chuyển vào
nơi đây mới năm ngoái thôi.

Cặp mắt sâu hoắm của Bagretsov
sáng lên và nhìn trừng trừng mãi vào
miệng Glebov. Chẳng anh chàng
nào có đủ nghị lực quay đầu đi mà
không ngó chằm chằm vào miệng
bạn mình khi cái miệng đó đang ăn.
Glebov nuốt nước miếng xuống và
Bagretsov lúc đó mới chịu lập tức
quay nhìn ra phía khác, ra phía chân
trời nơi mặt trăng vàng lớn đang
lừng lững mọc lên.

Bagretsov ngừng lại: "Cúi xuống
không tụi nó trông thấy chúng mình
đấy!". Họ nằm xuống và bắt đầu
liệng những cục đá sang một bên.
Chẳng có cục đá nào quá to để đến
nỗi phải cần hai người xúm lại
khiêng vì những kẻ chất đá sáng nay
cũng không khỏe gì hơn Glebov.

"Tới giờ rồi!", Bagretsov nói. Họ
chậm rãi đi dọc theo lối mòn dẫn tới
một tảng đá lớn và trèo lên khoảng
đất trống nhỏ ven đồi. Mặc dù mặt
trời vừa mới lặn đây thế mà mấy
tảng đá đã lạnh ngắt rồi, chính mấy
cái tảng đá này ban ngày nóng bỏng
đến cháy cả gót chân trơ trụi của họ
đi trong đôi dép cao su. Glebov cài
nút áo khoác dày. Đi như vậy mà
người cũng chẳng ấm lên được. Hắn
hỏi khẽ: "Còn xa nữa không?" "Chút
nữa thôi!", Bagretsov thì thào trả lời.
Họ ngồi xuống nghỉ. Họ chẳng có

Bagretsov khẽ chửi thề. Hắn bị đứt
tay và chảy máu. Hắn đắp chút cát
vào vết thương, xé một miếng giẻ
trên áo khoác và buộc vào chỗ bị
thương nhưng máu vẫn cứ rỉ ra.
"Máu loãng, khó đông!", Glebov nói
tỉnh khô. "Này! Bồ là bác sỹ đấy à?"
Bagretsov hỏi, miệng mút vết
thương.
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tướng tàu bay gì đi nữa thì Glebov
cũng tin ngay, chẳng cần suy nghĩ gì
thêm. Chính Glebov có thực sự từng
là thày thuốc không nhỉ? Chẳng phải
hắn chỉ mất tiêu đi cái thói quen suy
xét sự việc mà còn mất luôn ngay cả
cái thói quen quan sát sự việc nữa.
Glebov nhìn Bagretsov mút máu ở
đầu ngón tay nhưng không nói gì.
Mọi việc thoáng qua, hắn nhận thức
thấy nhưng không thể tìm ra và cũng
chẳng muốn tìm ra lời giải đáp. Cái ý
thức còn sót lại trong hắn - có lẽ
không còn là cái ý thức của con
người nữa - nó rất phiến diện và giờ
đây chỉ nhắm vào một mục tiêu mà
thôi, đó là làm sao khuân những
tảng đá ra càng nhanh càng tốt.

Glebov lặng thinh. Cái thời mà hắn
còn làm bác sỹ có vẻ như xa xôi lắm
rồi, dường như không phải là chuyện
có thực nữa? Luôn cả cái thế giới ở
phía bên kia núi đồi, bên kia biển cả
hầu như cũng không có thực nữa,
nó mờ mờ mịt mịt như trong giấc
mộng vậy. Chỉ còn những ngày giờ,
những giây phút từ lúc ngóc đầu dậy
bởi tiếng kẻng báo thức buổi sáng
cho tới khi hùng hục "lao động" xong
công việc hàng ngày mới là có thực
mà thôi. Hắn chẳng muốn nghĩ ngợi
gì thêm, chẳng còn hơi sức đâu để
nghĩ. Mà cũng chẳng còn ma nào
muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Hắn không biết được quá khứ của
những người xung quanh, mà cũng
chẳng muốn biết làm gì! Bởi thế nếu
ngày mai đây cái anh chàng
Bagretsov này mà có tự tiết lộ rằng y
là một ông tiến sỹ hay một ông

"Có sâu không?", Glebov hỏi khi họ
tạm nghỉ tay. "Sâu thế quái nào
được?" Bagretsov trả lời. Và Glebov
nhận thấy câu hỏi của mình thật là
vớ vẩn, cái hố này tất nhiên
chẳng thể sâu được. "Nó
đây rồi!", Bagretsov nói. Y
vươn tới và đụng vào một
ngón chân người. Một ngón
chân cái thòi ra từ phía dưới
những tảng đá, nhìn rõ mồn
một dưới ánh trăng. Cái
ngón chân khác hẳn các
ngón chân của Glebov và
Bagretsov, không phải chỉ
khác vì nó cứng ngắc và hết
sinh khí; về cái khoản này thì
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tảng đá và lên cả khu rừng thưa
khiến đá và cây cối có một vẻ đặc
biệt nhìn không giống lúc ban ngày.
Mọi vật đều tỏ ra hiện hữu, có thật,
nhưng khác hẳn lúc ban ngày.
Dường như vũ trụ đeo vào một bộ
mặt thứ hai, một bộ mặt về đêm.
Glebov cảm thấy cái quần lót của
người chết nhét trong áo khoác của
hắn giờ đây ấm áp, không còn lạ lẫm
nữa.

ngón chân người chết cũng chẳng
khác ngón chân người sống bao
nhiêu. Nó khác vì móng chân của cái
ngón chân người chết đó đã được
cắt gọn ghẽ, và ngay chính cái ngón
chân đó thì đầy đặn và mềm mại
hơn ngón chân Glebov. Họ vội vã
vứt những tảng đá còn chất đống ở
trên xác chết qua một bên.
"Tên này còn trẻ mà!", Bagretsov
nói. Cả hai kéo lê cái xác chết ra
khỏi huyệt. "Tên này to con và phốp
pháp quá!", Glebov vừa nói vừa thở
hổn hển. "Nếu tên này không mập ú
như vậy thì tụi nó đã chôn hắn theo
cái kiểu tụi nó thường chôn anh em
mình rồi và chúng mình đâu còn lý
do gì mà tới đây hôm nay nữa",
Bagretsov nói.

"Tớ thèm rít tí khói quá!", Glebov mơ
màng nói. "Ngày mai sẽ hút!".
Bagretsov mỉm cười. Ngày mai họ sẽ
bán cái quần lót đi, đổi lấy bánh, và
có lẽ ngay cả kiếm được chút thuốc
lá nữa không chừng... 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ

Họ kéo cho cái xác chết nằm dài
dưới đất rồi lột chiếc áo ra. "Bồ thấy
không, cái quần đùi này gần như
mới tinh đấy!", Bagretsov nói một
cách mãn nguyện. Glebov dấu cái
quần lót vào trong áo khoác. "Tớ
nghĩ bồ mặc nó vào thì hơn!",
Bagretsov nói. "Không! Tớ không
thích mặc đâu!", Glebov lầm bầm.
Họ khiêng cái xác chết đặt lại vào
trong mộ huyệt và khuân đá chất kín
lên trên. Mặt trăng đang mọc. Ánh
trăng xanh tỏa sáng phủ lên những
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Đứng giữa biển-trời, ngẫm chữ “buông”
Còn tranh danh lợi còn quay cuồng
Chốn trần ai, lọc lừa hơn chợ
Chuyện thế sự, man trá quá tuồng
Cõi tục đã nhiều điều nhí nhố
Nhân gian lại lắm thứ tầm ruồng
Muốn không để sóng đời đưa đẩy
Phải lánh bờ mê, sớm biết “buông”

Nhất Hùng
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Cảm ơn em đến thăm anh
Chiều đông viễn xứ thơm lành hương quê
Má tựa đào nguyên vai kề
Chuyện lòng êm ấm tóc thề hứa hôn

Cảm ơn em đến mứt gừng
Trà sen quen biết môi xuân nụ hồng
Trắng tay gối sách cầu vồng
Rừng mơ suối mộng cỡi rồng lên mây

Cảm ơn em đến chim khôn
Dịu dàng nên tiếng ru hồn nước hoa
Ngọt ngào yểu điệu tình ca
Biển xanh sóng mắt giao hòa mình xuân

Cảm ơn em đến kiếp nầy
Thăng hoa biết nói thơ ngây hẹn hò
Bướm hồng áo trắng học trò
Cho anh nếp mới rượu nho giao thừa...

MD 01/31/18

LuânTâm
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Lặng nghe nhạc chuyển đêm trần tục
Tha hóa tha hương lạc bước đời
Nhắp chén mê ly còn sót lại
Buồn vui chợt đến chợt xa khơi.
Mộng vàng thuở đó còn vương chút
Áo mão cân đai cũng một thời
Ra đi đi mãi xa sông núi
Bỏ lại thơ ngây ở cuối trời.
Bỗng dưng gặp một người em gái
Mang cả hương quê đến tuyệt vời
Gót ngọc em trao thân phận mỏng
Bừng bừng Xuân đến khắp nơi nơi.
Dường như rời rạc vừa mang lại
Thanh thản trao nhau những nụ cười
Sực nức mùi hoa xao xuyến mộng
Trao em nhạc khúc đã quên lời.

Đăng Nguyên
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Xin cảm ơn em đến với đời
Đông về em sưởi với làn hơi
Thu sang nhìn lá, buồn rơi rụng
Ánh mắt duyên cười - ta tươi vui
Hạ nóng... em gần - nghe mát da
Mơn trớn lên đôi má mịn mà
Xuân sang tươi mát - trời hạnh phúc
Xin cảm ơn đời... em đến ta
Em đã bay về thăm cố hương
Đêm đêm khắc khoải ở trên giường
Trăn trở nghe lòng sao trống vắng
Ta thiếu men tình, ta vấn vương
Trang trải nỗi lòng ắp nhớ mong
Ta nhớ đôi môi chút chút hồng
Nhớ những mặn nồng trao đổi lúc
Nhưng giả anh hùng - không, nhớ, không

NVDL (Diệm Nguyễn)
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CGV-Nguyễn Phương Thúy

tàn, xa xa từng cột khói đen nghịt
vần vũ bốc cao.

Hàng ngày, Đức và các bạn phải
khắc phục mọi khó khăn, thời tiết
xấu, và bất chấp hiểm nguy để tiếp
tế vũ khí, lương thực và thuốc men,
đồng thời tải thương hoặc di tản
đồng bào và các chiến hữu từ những
vùng sôi động, lửa máu ngập tràn.
Sự nguy hiểm cho bản thân không
thể so sánh được với những tàn phá
khốc liệt, thê thảm bên dưới, nơi bao
sinh linh đang trong cơn tuyệt vọng,
bên bờ sống chết, mong ngóng sự
cứu rỗi từng giây. Làm sao Đức có
thể quên được ánh mắt mừng rỡ,
ngời sự sống, trên những khuôn mặt
mỏi mệt, bơ phờ khi thấy đoàn chim
sắt từ từ hạ cánh.
Sau lệnh bỏ cao nguyên, liên tỉnh lộ
7 trở thành địa ngục trần gian.
Người dân cố mang những gì mà họ
có thể mang theo. Họ chạy giặc
bằng đủ loại xe và bằng đôi chân
dưới ánh mặt trời hừng hực lửa.
Đoàn người dài ngoằng như một
đàn kiến chen chúc tha mồi, đi miệt
mài, không ngừng nghỉ. Hai bên
đường, xóm làng bị đốt phá hoang

Đoàn người chạy loạn bị địch bắn
súng máy và trọng pháo, bị đạp
trúng mìn gài từ trước trên tỉnh lộ,
ngã gục, kêu khóc thảm thiết. Đoạn
đường dài 300 cây số, không một
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chỗ ẩn nấp, đầy xe cộ, và xác người
ngổn ngang, la liệt, phần đông là xác
các trẻ em và người già, máu chảy
lênh láng khắp nơi, như một bãi phế
thải khổng lồ.

bên hông máy bay rớt lộp độp,
những cánh tay vói theo, những con
mắt hoảng hốt đến thất thần… dần
lùi xa rồi mất hẳn…
Khi nhiên liệu và phụ tùng bị giới
hạn, một số C-7A không còn dùng
được nữa, các chuyến bay bị cắt bớt
để kéo dài sự hoạt động của những
chiếc còn lại. Đức dùng trực thăng
UH-1H tiếp tục các phi vụ, lòng
chàng ngao ngán và căm phẫn. Đức
bơ phờ, hốc hác sau mỗi chuyến
bay, chàng và các bạn đang cố kéo
dài sự sống thoi thóp của mình và
đất nước.

Chiếc cầu nổi mỏng manh bắc
ngang sông Ba, con đường rút lui
vừa do Công binh thiết lập, gẫy đổ
dưới sức nặng của đoàn người và
xe. Một chiếc xe tăng M48 cắm đầu
xuống dòng sông đỏ lòm, lúc nhúc,
lềnh bềnh xác người và bao thứ
khác.
Đức và các bạn cố đáp xuống ngọn
đồi Chu Del. Chiếc C-7A chúc đầu
xuống thật thấp rồi lại vút lên cao
như đu dây trong gánh xiệc, len lỏi
qua các khe núi hẹp, dọc theo khe
suối. Đức bặm môi, kìm tiếng hét
phẫn nộ, giận dữ của con thú bị dồn
vào đường cùng. Sau nhiều lần bay
tìm vị trí, giữa lửa khói, bụi mù, và
làn mưa đạn, Đức chênh vênh đáp
xuống ngọn đồi dốc và hẹp.
Vừa chạm đất, đám dân quân tơi tả
đã ào đến, xô đẩy nhau trèo lên,
Hùng và hai người xạ thủ nhanh tay
kéo những trẻ em, phụ nữ và người
già. Phi cơ chòng chành dưới sức
nặng, không thể nào nhét thêm
người được nữa, Đức ra hiệu cho
máy bay cất cánh. Hùng đẩy lui
người lại, bảo họ đợi chuyến sau.
Những thân người còn đeo lủng lẳng

Những ngày tiếp nối, từng thành phố
bị bỏ ngõ, mất dần. Ngày 20 tháng
Tư, Biên Hòa bị pháo kíck. Xuân
Lộc, thành trì bảo vệ thủ đô, vừa anh
dũng tái chiếm lại bị thất thủ. Đức
vội vàng nhờ bạn về nhắn với gia
đình phải sẵn sàng di tản bất cứ lúc
nào. Đức bồn chồn, lo lắng cho gia
đình Hà, mong bà Xuân và các con
sớm được đoàn tụ với ông bên Lào.
Hà thường đến với Đức trong những
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muốn tiếp tục chiến đấu, còn phân
vân chưa muốn đưa gia đình chàng
xuống Vĩnh Long với Hùng như đã
bàn tính, thì đến tối 28 tháng Tư có
tin chính phủ sửa soạn đầu hàng.
Tin đầu hàng như một nhát dao đâm
thẳng vào tim, đau nhói, chết sững…
Thế là hết!
Để thị oai, đánh phủ đầu, Việt Cộng
bắt đầu dội bom vào phi trường Tân
Sơn Nhất. Cấp chỉ huy vắng mặt,
phi đoàn xôn xao, náo động, mạnh ai
nấy đi. Hùng nhìn Đức, Đức nhìn
Hùng, cả hai cùng chụp lấy cái nón
bay, phóng nhanh ra phi đạo. Thằng
Tuấn, Mỹ, Cường bám sát: “Cho tao
đi với”. Trong bóng đêm, từng tốp
người quýnh quáng, vội vã chạy như
bay, hối hả lên vài chiếc phi cơ còn
sót lại. Bầy chim sắt đã tan đàn, có
luyến tiếc lối xưa cũng không còn
nữa, đành lao mình ra đại dương tìm
đường sống…
Đức ngồi vào ghế lái, nhắm hướng
Sài Gòn. Có tiếng la ó, phản đối:
- Sao lại đi hướng này, bộ muốn ăn
đạn của Việt Cộng hả?
Hùng vội trả lời thay cho Đức:
- Tụi tao về Hòa Hưng, đón gia
đình thằng Đức rồi bay về Vĩnh
Long.
Thằng Cường lao người ra trước,
lắc mạnh vai Đức:
- Bộ điên sao? Lái thẳng ra biển.
Đức không chịu đổi hướng… Chợt
cảm thấy họng súng lạnh kề mang

cơn mộng mị ngắn ngủi, nặng nề.
Nàng đứng đó cười bẽn lẽn, khi Đức
giơ tay định ôm thì nàng như làn
khói mỏng, vuột khỏi tầm tay, tà áo
dài xanh lẫn với mây trời, mất hút…

Ngày 27 tháng Tư, Cộng Sản bắn
hỏa tiễn vào Sài Gòn, dân chúng hốt
hoảng, thành phố hỗn loạn. Chính
phủ mới không cứu vãn được tình
thế. Người dân kinh hoàng, náo
loạn, tìm cách thoát thân. Đi đâu?
Không biết, nhưng phải đi, ở lại là
đầu hàng, là bị trả thù, là chết.
Tòa Đại Sứ Mỹ đông nghẹt người di
tản chen lấn. Nghe nói có máy bay
chở người ra ngoài biển Nam Hải,
nơi Đệ Thất Hạm Đội của Mỹ đậu
chờ ngoài khơi.
Gia đình Hùng đã về Vĩnh Long ở
với người anh và chị dâu. Đức vẫn
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tai. Không nao núng, Đức vẫn ghìm
tay lái bay thẳng.
Hùng nhìn các bạn, buồn bã kéo tay
Cường ra, ngập ngừng bảo Đức:
- Tình trạng hỗn loạn như thế này,
không biết có đáp xuống trước khám
Chí Hòa được không, hoặc đáp
xuống rồi bị dân chúng ào lên máy
bay và bị uy hiếp không cho bay về
Vĩnh Long thì sao?
Bao con mắt quắc lên đổ dồn vào
khuôn mặt lầm lì của Đức. Im lặng,
căng thẳng, chờ đợi… Rồi Đức chợt
đổi hướng bay, trực chỉ biển Nam
Hải. Mọi người thở phào, dãn ra.
Hùng đặt tay lên vai Đức, cảm được
cơn xúc động đè nén của bạn, lòng
chàng cũng rối bời khi nghĩ đến gia
đình đang mong đợi mình ở Vĩnh
Long.

dần, thành một vùng ánh sáng, chói
lòa một góc trời. Đức lao thẳng vào
vùng ánh sáng đó trong tiếng reo hò
của các bạn. Bên dưới là hàng chục
chiến hạm Mỹ san sát, đèn pha rọi
sáng trưng, chung quanh là những
chiếc tàu bè lớn nhỏ chở dân di tản,
đang chuyển người lên, tiếng loa
phóng thanh vang vọng cả một vùng
rộng lớn. Đức bay quanh mấy vòng,
liên lạc với chiến hạm gần đó, xin
được hạ cánh, cho biết là phi cơ sắp
hết xăng. Hùng và các bạn dơ tay
làm dấu hiệu. Người trên tàu nhốn
nháo, chạy vẹt qua một bên, chừa
một khoảng sàn tàu vừa đủ, Đức
khéo léo điều khiển phi cơ, từ từ đáp
xuống…
Một nhóm lính Mỹ chạy ngay lại,
chào hỏi Đức và các bạn, rồi khám
xét và tịch thâu những vũ khí đem
theo. Họ cho Đức biết là chiếc phi
cơ sẽ bị đẩy xuống biển để lấy chỗ
cho những chiếc khác sắp đến. Đức

Vất vả khá lâu, Đức mới tìm được vị
trí của Đệ Thất Hạm Đội. Mọi người
hân hoan, chỉ chỏ vào đốm sáng rực
rỡ phía trước. Đốm sáng đó lớn

Nguồn: http://www.kirk1087.org/gallery/thumbnails.php?album=23
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và các bạn đứng nghiêm, buồn bã
chào chiếc phi cơ và quê hương lần
cuối, trong đầu văng vẳng tiếng
Quốc ca… Nỗi tủi nhục dâng cao, òa
vỡ chảy thành dòng trên mặt…

đi vào hangar, qua những vòi xịt
thuốc sát trùng. Chất bột trắng tinh
nổi bật trên bộ đồ bay đen, càng làm
rõ cái nhục thua trận, cái thân vô tổ
quốc của chàng và các bạn.

Sau khi tháo gỡ và đem cất các bộ
phận còn dùng được, chiếc phi cơ
chỉ còn trơ cái khung sắt, được đẩy
đến bên hông tàu và xô xuống biển,
nước biển văng tung tóe, cuồn cuộn,
nuốt chửng chiếc phi cơ vào lòng đại
dương trong phút chốc. Đức và các
bạn tần ngần nhập bọn với đồng bào

Khi điền đơn xin tị nạn, Đức và Hùng
cho địa chỉ của gia đình người bạn
Mỹ quen biết lúc đi tu nghiệp C-7A
tại Fort Benning, Georgia, và cũng
đồng ý với sự bảo lãnh của bất cứ
cơ quan thiện nguyện nào.
Giấy tờ nhiêu khê, lộn xộn, nhiều
người không hiểu ngoại ngữ, chạy
lăng xăng tìm người phiên dịch, họ
túm lấy các phi công nhờ giúp, nghĩ
rằng các phi công được đi tu nghiệp
tại Mỹ, biết rành tiếng Mỹ.
Giúp đồng bào làm xong thủ tục,
Đức mệt nhoài. Hùng rủ chàng đi
ăn, Đức chán nản lắc đầu. Đức chọn
hai cái giường vải trong góc hangar
cho chàng và Hùng, buồn bã nhớ
đến cha mẹ. Không có chàng, ông
bà Lộc sẽ sống ra sao. Ông Lộc
từng khuyên Đức tìm cách thoát
thân nếu có cơ hội, nhưng Đức vì
chữ hiếu đã nói với ông sẽ ở lại. Vài
hôm nữa, nếu không có tin chàng,
ông Lộc sẽ tin là Đức đã đi thoát,
ông bà sẽ không cần chạy giặc, coi
như là không có con trong quân đội,
không có nợ máu với Cộng Sản.
Đức bâng khuâng nghĩ đến Hà,
không biết trôi dạt nơi đâu, có còn
gặp lại nhau lần nữa hay chỉ có
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duyên mà không nợ. Đức tô đi tô lại
hai chữ “Đ” và “H” lồng vào nhau
trong lòng bàn tay. Bỗng chốc nước
mất nhà tan, cuộc đời không định
hướng, Đức chẳng còn tha thiết gì
nữa ngoài cha mẹ già, chàng muốn
trở về, sẽ tìm cách về…

Đức rút vội tay về, trong lúc vô ý
chàng đã xòe bàn tay tô chữ “Đ” và
“H” ra nhận trái táo của Hùng. Hùng
đã hiểu được phần nào qua cử chỉ
của bạn:
- Để tao đoán xem có đúng không
nhé. “Đ” là tên của mày, còn “H” có
thể là Hồng, Hạnh, Hà, Hương, Hoa,
Hòa, Họa…
- Thôi đủ rồi, tên Hà. Đức ngắt lời
bạn.
- Tên đẹp, người chắc là phải đẹp.
Có hình không? Anh chị gặp nhau
bao giờ? Mày dấu kín thế làm tụi tao
mất dịp ăn mừng?
- Không có hình và cũng chẳng có
duyên.

- Đức, tao xin lỗi mày. Hồi nãy vì
nóng nảy nên có hành động quá
đáng, mày bỏ qua cho.
Đức quay lưng lại, thấy thằng Tuấn
đang đứng trước mặt, bối rối. Đức
nhếch mép:
- Mày là thằng dí súng vào đầu tao
đấy ư?
Tuấn cười giả lả:
- Tao không làm như vậy thì bọn
mày đâu có ngồi đây. Mày tưởng
mày ở lại sẽ yên thân à! Chống mắt
lên mà xem chúng trả thù. Sau này
những điều tao tiên đoán thành sự
thật thì nhớ gọi điện thoại cám ơn
tao nghe chưa?
- Thôi mày cút đi, đừng để tao thấy
mặt.
Tuấn nhún vai, hấp tấp bỏ đi, đụng
phải Hùng vừa vào đến. Hùng đưa
trái táo cho Đức:
- Lấy về cho mày ăn đó. Thằng
Tuấn đến có chuyện gì?
- Nó xin lỗi tao vì đã dí súng vào
đầu tao lúc nãy.
- Ủa, tên ai trong lòng bàn tay mày
vậy?

Rồi Đức kể cho Hùng nghe lần gặp
mặt Hà và tình yêu đơn phương của
mình. Lúc này chàng chẳng còn tha
thiết gì nữa, chỉ muốn trở về với gia
đình. Hùng khuyên Đức đừng quyết
định vội vàng, nên nhẫn nại hoàn tất
thủ tục định cư, khi có đời sống ổn
định sẽ có cơ hội bảo trợ gia đình
sang Mỹ sống đời tự do. Đức nghe
cũng phải, lòng nguôi ngoai bớt sầu
khổ, rồi chợp mắt thiếp đi sau một
ngày dài căng thẳng.
Đức choàng tỉnh khi Hùng lay vai,
gọi dậy. Sáng 29 tháng Tư, từ sàn
bay nhìn về hướng Việt Nam, chân
trời dầy đặc những trực thăng di tản
của Hoa Kỳ trong chiến dịch
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mà mọi người cùng lên bong tàu sau
bữa ăn tối, mắt hướng về đất mẹ tít
xa, sau đường chân trời nhuộm ánh
hoàng hôn, đỏ au, chói lọi. Ai cũng
ưu tư, thắc mắc, bàn tán chuyện gì
đang và sẽ xảy ra trên quê hương
thân yêu. Nét mặt người nào cũng
hằn lên sự chua xót, uất nghẹn cho
thân phận con người bé nhỏ bị cuốn
lốc, vùi dập trong cuộc chiến huynh
đệ tương tàn. Ôi bi thương cho đàn
con Việt, trong phút chốc đã bị trốc
gốc, bứt ra khỏi cội nguồn!

“Frequent Wind”, qua mật lịnh là bài
hát “White Christmas” trên các đài
truyền thanh của Mỹ, trong số đó có
khoảng 30 chiếc trực thăng của Việt
Nam.
Lẫn trong đám người đông đảo, Đức
thấy Tuấn, Mỹ, Cường đang hướng
dẫn đồng bào đi vào chiến hạm.
Đức và Hùng nhanh chóng phụ giúp
việc hạ cánh và tháo gỡ các bộ phận
của trực thăng. Vừa xong chiếc này,
lại đến chiếc khác, làm không ngơi,
chiếc trực thăng nào cũng chở quá
mức giới hạn, thật nguy hiểm nếu
không đáp kịp và đáp đúng cách. Vũ
khí tịch thu chất đống trong góc cao
dần. Đến sáng 30 tháng Tư thì trên
tàu đã có hàng ngàn người, già trẻ,
lớn bé, quân đội, thường dân, lần
lượt làm thủ tục giấy tờ, sát trùng, vệ
sinh, và ăn uống, nghỉ ngơi trong trật
tự.

CGV-Nguyễn Phương Thúy
(Trích từ truyện dài Duyên Kiếp
của tác giả)

Sau đó con tàu nhổ neo, di chuyển
về hướng Phi Luật Tân. Mùng 3
tháng Năm, đến căn cứ Cubi Point,
trung tâm sửa chữa và cung cấp
hơn 400 máy bay của Hạm Đội Thứ
Bẩy tại Thái Bình Dương. Dân di tản
được đưa về trại tạm cư ỏ Grande
Island trước khi họ được đưa đến
những trại tị nạn khác trên đất Mỹ.
Những ngày lênh đênh trên biển
mênh mông lồng lộng gió, không rủ
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Anh còn nhớ không anh, bài thơ ấy
Em viết tặng anh, nét bút dại khờ
Tập làm thơ, ngồi trong lớp mộng mơ
Em làm mãi, thẫn thờ, quên cả học
Bài thơ này, em dấu, không ai đọc
Sợ bị cười, thơ với thẩn, lung tung
Nhưng viết cho anh, chữ chẳng ngại ngùng
Trôi trên giấy, tâm tình em bỏ ngỏ.
Yêu thật nhiều, màu Mũ Xanh, anh đó
Tan trường về, em luôn ngóng chờ anh
Rồi quay đi với cặp mắt long lanh
Anh chả đến, anh đã quên thành phố
Anh chả nhớ đến người con gái nhỏ
Yêu anh nhiều, mà dỗi cũng thật nhanh
Vì tim em chỉ có mỗi Mũ Xanh
Em muốn giận, không thèm thương anh nữa
Nhưng em hiểu, đời trai thời binh lửa
Chuyện tâm tình luôn đặt ở phía sau
Mũ Xanh ơi, em chẳng ngại gì đâu
Em vẫn đợi, vẫn chờ Mũ Xanh đấy…
Ngày tháng qua, những lời thơ trên giấy
Vẫn còn đây, dù mình đã cách xa
Chuyện ngày xưa, như bóng nắng nhạt nhòa
Em vẫn giữ, như tình ta còn mãi.

Tường Thúy
Tucson – Az - 2011
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Dòng đời cứ lặng lẽ trôi mau
Thoáng chốc mà nay đã bạc đầu
Đến buổi lánh xa nơi nhiễu sự
Vào thời từ bỏ chốn lao xao
Giữ tâm tự tại thôi truy lợi
Để trí an nhiên chẳng cưỡng cầu
Thanh thản rong chơi vui hưởng lộc
Sân si buông xả, hết ưu sầu

Nhất Hùng
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Áo tím ơi! Mùa thu về lặng lẽ
Lá vàng rơi quanh nhà anh rồi đó
Mong áo tím vui, lượn qua trước ngõ
Ký ức rộn ràng cảm xúc mùa thu
Nay ở xa, vòng trái đất mịt mù
Cứ tưởng nhà ở đâu trên Đà Lạt
Cao Nguyên Lâm Viên núi đồi bát ngát
Thông xanh vi vu, gió lộng thì thầm.
Ngày đó biết em, lặng lẽ tình câm
Rồi âm thầm xa nhau vì cuộc chiến
Anh lính mới xuôi về thành phố biển
Mất tin nhau khi biết em lấy chồng.
Thế là hết, em đã vội sang sông
Anh lặng lẽ, nhưng nghe tim đau nhói.
Chiến trường nhiều đạn bom, đầy lửa khói
Đời lính chiến cũng nhiều lắm mong manh.
Bạn ngả xuống, nằm dưới mộ cỏ xanh
Đếm từng ngày: Lúc nao đến phiên mình?
Cuộc chiến lùi xa. Nay còn thấy bình minh
Phước lành nào? Anh vẫn mơ áo tím?

Thương Việt Nhân LTK
Maryland 9/2017
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Nguyễn Tường Giang
những mộng ước không
thành, những buổi sáng mờ
sương đi theo vài người
Thượng với gù lan trên vai
trên đường tới chợ Hòa
Bình, ly cà phê đầu ngày,
chiếc áo len mỏng người yêu
mới tặng và tiếng hát Thái
Thanh của Ngày Xưa Hoàng
Thị đã rất xa xôi… Tôi đã
tưởng tượng bao nhiêu hình
ảnh cho câu thơ đó, một đôi
bạn đấu tranh, một người chết dưới
đạn bom, một người sống vật vờ nơi
thành phố, hay câu chuyện hai
người yêu nhau vì những tình cờ
của định mệnh đi quanh quẩn bên
hồ để nhớ tới người xưa, đã mất…
Nói chung, những hình ảnh đau
thương tôi có trong đầu, vì những lý
do nào đó, tôi không bao giờ hình
thành được một đoạn thơ nhỏ, có lẽ
vì Đà Lạt trong tôi êm đềm và dịu
dàng quá, tôi không nỡ làm tan vỡ
chút hạnh phúc mong manh.
Tôi nhận được tập thơ “Đất Còn
Thơm Mãi Mùi Hương”, bản in lần
hai của Phạm Cao Hoàng cách đây

Cách đây khoảng trên dưới năm
mươi năm, tôi cùng một người bạn,
thi sĩ Nguyễn Đông Ngạc (đã mất),
trên đường đến thăm T.L. có vợ là
họa sĩ TNCQ dậy hội họa tại trường
Bùi Thị Xuân, Đà Lạt. Buổi sáng còn
sớm chỉ có chút nắng yếu ớt trên
thảm cỏ xanh và quanh quẩn dưới
chân chúng tôi còn la đà những làn
sương mù rất mỏng chưa tan hết, tôi
không nhớ NĐN hay tôi đã đọc một
câu thơ: “Đà Lạt sương mù bay dưới
chân” rồi bỏ lửng. Câu thơ đó cứ lẩn
quẩn trong trí nhớ tôi vì tôi rất yêu
Đà Lạt, nhưng không bao giờ thành
hình một bài thơ. Câu thơ đó đôi khi
làm tôi nhớ tới những ngày còn trẻ,
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hai ngày, người bạn thơ
hiền lành tôi mới quen hơn
ba năm nay qua một người
bạn chung chúng tôi rất
quý, người bạn đưa tôi
quen biết với PCH buồn
thay, nay đã qua đời. Tôi
hơi ngạc nhiên khi nhận
được tập thơ khi tôi đã
nhận lời đến nhà anh để
gặp gỡ bạn bè và để anh
tặng thơ, nhưng tôi nhớ
PCH vốn là một người rất
cẩn thận và trân quý bạn bè, anh
nhiều lần gửi tới tôi những tập san
có liên hệ đến tôi. Mặc dù đã đọc tập
thơ ấn bản đầu anh gửi tôi lần trước,
tôi nhớ có đọc một tập văn xuôi anh
viết, và vào một buổi chiều thứ sáu
nhàn nhã, tôi đi lục lọi trên nhà dưới
nhà hai tập sách anh đã tặng tôi, để
đọc lại vì tôi nhớ đâu đó, những địa
danh rất lạ trong những bài anh viết,
tôi hay có tính tò mò tìm những địa
danh tôi chưa từng đi qua trên
những bản đồ, và tưởng tượng đã
có thời sống trên những vùng hiu
quạnh đó, có phải chăng nhắc nhở
tôi một khoảng thời gian rất nhỏ, khi
tôi còn ấu thơ, nơi một miền đèo heo
hút gió ở Nhã Nam. Tôi, ngoài
chuyện đọc lại hết tập thơ, những
bài thơ giản dị và chân thành, nhưng
lại làm xao động lòng người biết
bao, tưởng như một người bạn chân
tình đang thủ thỉ những điều thầm

kín chỉ cho mình riêng nghe, thì khi
đọc lại những bài văn xuôi trong tập
“Mơ Cùng Tôi Giấc Mơ Đà Lạt”,
cũng những lời lẽ giản dị và chân
tình ấy lại đánh động đến cái phần
sâu thẳm nhất của thân phận con
người, nhất là của người Việt Nam
sau cái hậu quả của một cuộc chiến
tranh chủ nghĩa, cái thân phận của
một người bình dị sống một cuộc
sống rất bình dị, với những hạnh
phúc nhỏ nhoi và bình thường,
không gặp những thảm cảnh lớn lao,
nhưng vẫn nhẹ nhàng phấn đấu để
sống còn và bảo vệ chút hạnh phúc
hiếm hoi còn sót lại, đó là những
ngày tháng êm đềm của gia đình, cái
đơn vị nhỏ nhoi nhất của một xã hội
thanh bình. Tôi đọc và cảm động
đến tấm lòng thương yêu san sẻ của
những kẻ khốn cùng, tấm lòng son
sắt của tình nghĩa vợ chồng, mà từ
khi lưu lạc ở xứ người đã dần dần
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cây, nhớ đến người thi sĩ hiền lành
đã cho tôi “Mơ Cùng Tôi Giấc Mơ Đà
Lạt”. Và tôi hiểu rằng, có lẽ câu thơ
tôi có trong đầu qua bao nhiêu dâu
biển của cuộc đời, đã dành để hôm
nay tôi dùng làm câu mở đầu cho bài
thơ nói đôi điều về một cuộc tình rất
đỗi đời thường nhưng đầy hương vị
ngọt ngào của một đời sống thực,
đời sống mà bao kẻ nhân danh bảo
vệ chỉ gây nên những đau thương
tan nát, đời sống mà sau bao nhiêu
chìm nổi của cuộc đời tôi mới nhận
ra những đua chen, ganh ghét, đắm
chìm chỉ là ảo vọng. Bài thơ có thể
không hay, vì tôi chỉ là một người
làm thơ nghiệp dư, nhưng đây chính
là tấm lòng biết ơn của tôi với người
thi sĩ/văn sĩ “Mơ Cùng Tôi Giấc Mơ
Đà Lạt”.

phai nhạt, và cái hạnh phúc của một
ngày trở về chốn xưa không chờ đợi,
tìm lại những con đường cũ của một
thời còn rất trẻ, còn rất ngây thơ và
còn rất mộng mơ, cái ngày xưa mà
Phạm Cao Hoàng và Cúc Hoa gặp
gỡ và yêu nhau ở Đà Lạt, nơi mà
gần năm mươi năm trước tôi và một
người bạn một buổi sáng nào đó đã
ghé qua, và đã thì thầm trong đầu
một câu thơ: “Đà Lạt sương mù bay
dưới chân”. Buổi chiều thứ sáu đó,
tôi chợt nhớ đến câu thơ đã bị bỏ
quên gần một nửa thế kỷ, cái câu
thơ mà đã bao lần nhớ tới nhưng tôi
không thể tìm đâu một hình ảnh để
viết tiếp theo, tôi chợt thấy lòng mình
êm ả, nhớ tới buổi trưa chủ nhật sẽ
đến căn nhà xinh xắn mà tôi với Đinh
Cường đã một lần ghé qua, căn nhà
ở Scibilia, phía sau có cả một rừng
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đà lạt sương mù bay dưới chân
em đi, dáng nhỏ, bước ngại ngùng
em đi, để tóc vờn trong nắng
sợi nắng tô hồng đôi má em

và thế là thôi là Cúc Hoa
là khổ đau, là hạnh phúc và
ôm chặt đời nhau, đời khánh tận
ở mãi bên nhau, thương tích tàn

tôi ở tỉnh xa mới trở về
lạc đường trên mấy ngả sơn khê
phố lạ tần ngần lời thăm hỏi
đường nào về tới phố huyền trân

hôm nay nhớ lại ngày xưa đó
tưởng chừng như giấc mộng đêm qua
vẫn khói cà phê hiên nhà cũ
vẫn nắng sau rừng Scibilia

tình cờ ta lại gặp lại nhau
giọng hát Lê Uyên, nỗi nghẹn ngào
đôi mắt em tròn ngày thơ dại
trong đêm tôi tưởng những vì sao

còn đây dưới mái hiên nhà
còn vàng hoa cúc hoàng hoa mấy mùa

Nguyễn Tường Giang - Chủ nhật, 31 tháng bẩy 2016
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Ai biết tình anh lộng ý tà
Bao lần phủ nguyệt, bướm chờm hoa
Duyên em còn lại tình cô phụ
Như cánh thu vàng, chớm nở hoa
Trong chiếc nôi tre chõng trước nhà
Dưới giàn hoa lý, ngoại thầm ca
Bán buôn chẳng đặng cho ngày tháng
Khổ mẹ vì con nước mắt nhòa
Có kẻ đem hồng đến tặng ta
Xem như sóng bạc vỗ hôm qua
Lời em vi vút theo hồn nhạt
Ai để tình này phải bước xa.

Quốc Hưng
Phỏng theo phim “Tình Xa”
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Gởi em một giấc mơ ngàn
Mười phương rớt lại thu vàng chớm qua
Lối xưa duyên khởi lụa là
Ân tình nở nụ, ngọc ngà thân em…
Quen em mới có đôi ngày
Mà nghe như thể đọa đày từ đây
Anh thèm tay được cầm tay
Thèm nghe hơi thở... hương bay ngọt ngào…

Bùi Thanh Tiên

Nửa vầng trăng ở bên em
Nửa vầng còn lại đậu thềm đời anh
Em về lá cũng say cành
Sơn khê mấy dậm* quyện thành yêu thương
Một chiều mơ bóng tơ vương
Ái ân còn dấu... đoạn trường đời nhau!
Đẹp sao là thuở ban đầu
Yêu đương say đắm... vẹn màu đắm say…
Chim rừng quên cả đường bay
Ong thôi làm mật... hồn say (ta) bao lần…
VA, ngày 15-8-15

Bùi Thanh Tiên
tặng P.Th
*bản nhạc Mấy Dặm Sơn Khê
của Nguyễn Văn Đông
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Áo dài tím Huế chiều ơi
Áo bay tha thướt bên trời xa xưa
Thu về tóc ướt dưới mưa
Để anh buốt giá như mùa tuyết rơi
Tóc em sũng ướt rối bời
Khăn anh lau vội làn môi son tình
Bên nhau nhẹ gót bình minh
Nghiêng nghiêng vành nón giăng tình lứa đôi
Đôi chim âu yếm trao lời
Lòng em say đắm ru trời gió mây
Áo dài ơi, áo em bay
Đong đưa kỷ niệm bao ngày si mê
Trong em vương vấn câu thề
Ướp hương xưa đọng đê mê tím chiều
Cõi lòng ôm ấp lời yêu
Ngập ngừng mơ ước xế chiều bên nhau
Con đò Vĩ Dạ hương cau
Tình ta quấn chặt dây trầu biếc xanh
Yêu thương ươm chín nụ cành
Dẫu cho giông bão chẳng đành cách chia
Nào ngờ nước lũ đầm đìa
Xa anh từ độ giữa khuya đêm mờ
Bóng anh ẩn hiện trong mơ
Áo dài tím Huế vẫn chờ đợi anh.

Kim Hương
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Bà xã tôi là Bắc Kỳ chín nút
Luôn ngọt ngào, ít chợt, thiếu niềm vui
Lúc bên tôi, miệng luôn nở nụ cười
Vì nàng biết, bên người, tôi hạnh phúc

Nhưng chẳng chi qua được món ăn này
Cơm rượu nếp, chìm say vào giấc điệp

Đã nhiều đêm, trở mình xong tỉnh giấc
Mở mắt nằm, thao thức, ngắm nhìn trăng
Dù thâm tâm, chẳng có chuyện phiền lòng
Và cứ thế, băn khoăn, mình mất ngủ
Qua "e-mail", tôi đã dùng đủ thứ
Rượu đỏ này, thuốc ngủ, rượu nồng & cay

Vì tuần qua, bà xã tôi vào "net"
Học cách từ đầu bếp, chị Uyên Thy
Rượu nếp ngon, hương vị chẳng thua gì
Mùi thoang thoảng, sa kê - như vị Nhật
Tặng bài thơ cho người tôi mê nhất :-)
Mấy đêm rồi, chợp mắt & ngủ qua đêm
Rượu nếp thơm, vị thuốc ngọt êm đềm
Hãy dùng thử, ngủ yên, không tỉnh giấc

NVDL (Diệm Nguyễn)

408

Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2018
Thân tàn: gạn đục, khơi trong
Là nhờ quân tử khác lòng người ta
(Nguyễn Du: Kiều)

Hải Bằng-HDB & Bạch Cúc Nguyễn
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp vì
phát khởi từ sự lựa chọn của con
tim.
Nhưng mối tình cuối lại rất quan
trọng vì phát xuất từ lý trí.
Lý trí thắng hay con tim thắng?

cậu Richie nằm trong số nạn nhân
đó. Họ đã sống sót trong các trại tập
trung khủng khiếp của Ðức Quốc Xã
và đã được Hoa Kỳ giải thoát vào
năm 1945. Ðôi trẻ yêu nhau từ thủa
thiếu thời và đã bặt tin nhau từ 1944.
Mãi tới 1975, tình cờ họ gặp lại nhau
tại chính Khách Sạn Hoàng Gia, nơi
hai người đã từng ôm giấc mơ làm
hôn lễ. Trong những cảnh huống
thật éo le, Betty chỉ còn có vài giờ để
quyết định lựa chọn
người chồng hiện tại
hay người yêu thủa ban
đầu.

Trong lãnh vực tình yêu, người ta
thường nhắc câu “Tình chỉ đẹp khi
còn dang dở”, ý muốn nói: những va
chạm thực tế trong cuộc sống chung
lứa đôi thường dẫn tới
những thất vọng não
nề. Câu chuyện dưới
đây là những kinh
nghiệm để chia sẻ.

Tạp
chí
Reader’s
Digest (7/01, tr. 29) có
đăng bài “Two Great
Men”
của
Joyce
Gabriel. Câu chuyện:
mô tả tình trạng rất éo
le khi phải quyết định

Dưới thời Hitler (18891945), khoảng 6 triệu
người Do Thái đã bị tàn
sát trong thời gian từ
1933 đến 1941.
Gia đình cô Betty và
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lựa chọn một trong hai người đàn
ông để chung sống: một người đang
là chồng và một người là người yêu
từ thủa còn ngây thơ. Ðại ý câu
chuyện như sau.

đầy mùi chết chóc và đau thương.
Trong vài tháng đầu, Betty bị mê
sảng, cố chống bịnh thương hàn.
Người Mỹ đã cứu Betty khi họ giải
phóng trại vào 1945: Betty rất sung
sướng nhưng cũng rất đau khổ vì
không biết Richie ở đâu, còn sống
hay chết. Lúc đó cô vừa tròn 16 tuổi.
Trong khoảng nữa năm, chuyển từ
trại này qua trại khác, cô tìm kiếm
mà chỉ thấy bảng danh sách nói
Richie đã chết. Mẹ cô lo lắng cho
tương lai của cô, đã dục cô đi tiếp
xúc đây đó.

Cô bé Betty biết Richie lúc cô mới 9
tuổi. Hai người cùng học một trường.
Richie yêu khoa học và âm nhạc.
Cậu thường đưa Betty về nhà lúc
tan trường.
Vào năm 1938, gia đình Betty trốn
khỏi Tiệp Khắc trước khi Hitler xâm
chiếm Budapest (thủ đô Hung), nơi
gia đình Richie sinh sống. Hai trẻ lớn
lên và yêu nhau. Mùa xuân 1944,
Ðức quốc xã đã gieo giông tố ở
Hung lúc hai trẻ đang ôm giấc mơ
tương lai chung sống với nhau và
hoạch định sẽ làm lễ cưới tại Khách
Sạn Hoàng Gia ở Budapest nơi mà
Richie thường đánh trống trong một
ban nhạc khiêu vũ trước khi Ðức
Quốc Xã tràn chiếm. Rồi Betty, mẹ,
và anh chị em đã bị bắt và lùa đi
cùng với 5000 người Do Thái gốc
Hung khác vào một nhà máy gạch
bùn lầy. Ở đó, họ sống trong đói,
lạnh và mưa gió trước khi bị lùa đi
khỏi Hung trong mùa đông tuyết giá.
Sau 6 tuần lễ lao khổ, đoàn người
chỉ còn chừng 500 người sống sót
tại trại Mauthausen, một trại tập
trung trên một ngọn đồi nhìn qua một
thành phố cổ kính của Áo quốc. Trại

Có một người mà mẹ cô ngưỡng mộ
là Otto đã đem lòng yêu cô nhưng cô
từ chối phắt nhiều lần. Otto cũng là
người đã bị mất hết những người
thân tại Auschwitz và đã yêu và
quyết lấy cô cho bằng được. Cuối
cùng cô chấp nhận lấy ông ta dù cô
vẫn còn yêu Richie và có nói điều đó
với Otto. Otto hứa để cô ta tự do nếu
gặp lại Richie.
Gia đình di cư sang Hoa Kỳ: Otto
buổi đầu làm phụ bồi trong tiệm ăn,
rồi kiếm được việc làm trong xưởng
da, nghề cũ của Otto ở Hung, cố trau
dồi tiếng Anh và tay nghề. Betty sinh
hạ được hai trai và một gái. Otto đã
vươn lên và làm chủ một xưởng; gia
đình di sang Pennsylvania và rồi
Arizona: họ có ngôi nhà và cuộc
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sống đã mơ ước. Nhưng Betty vẫn
còn mang nhiều xúc cảm về những
gì đã mất mát trong những năm
chiến tranh, và đã bị suy nhược thần
kinh. Cô nói: “Bởi vì tôi hãy còn chưa
thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy trái tim
tôi còn bỏ lại tại Âu Châu.”

trong thời cộng sản, bạn không thể
gia hạn chiếu khán. Còn chàng thì
đây là đêm đầu tiên ở Budapest.”
Chàng đã trở thành một nhà khoa
học và đang có bài thuyết trình tại
một hội nghị. Như vậy là chỉ trong
vòng vài giờ thôi, họ phải nhìn lại dĩ
vãng và quyết định cho tương lai.
Richie kể cho nàng nghe chuyện của
chàng:

Thời gian trôi qua, và vào năm 1975
mẹ của cô rất mong muốn nhìn lại
Hung. Bà yêu cầu cô đưa về đó và
họ lên kế hoạch. Nhưng bà mẹ bị
bạo bệnh và qua đời. Buồn bã và
như là một định mệnh, Betty quyết
định thực hiện điều ước của mẹ và
lên đường.

Chàng đã bị Ðức Quốc Xã bắt và gửi
tới một trại lao động cưỡng bách ở
Hungary. Khi được giải thoát, chàng
sục sạo tìm nàng khắp Âu Châu ở
Ðức, Áo, Pháp. Khi chàng và mẹ di
cư qua Canada, chàng tiếp tục tìm
nàng. Sự thật chàng đã tìm được
nàng: vài năm trước, chàng đã dò ra
chỗ nàng ở New York và tới căn phố
nàng ở. Nàng và Otto lúc đó mới có
một con đầu lòng. Otto đã tiếp chàng
ở cửa và đã đuổi chàng đi. Otto đã
không nói lại chuyện đó với nàng.
Hiện giờ thì Richie sinh sống tại Mỹ,
có gia đình và được 3 con. Chàng
cầu xin Betty trở lại với chàng.

Tuần đầu ở Budapest, cô cảm thất
thật khó rời khỏi khách sạn vì những
kỷ niệm còn tràn đầy. Bạn hữu
khuyên cô đi ra ngoài ăn uống và
tình cờ cô đi tới Khách Sạn Hoàng
Gia - đúng nơi cô và Richie đã một
lần dự tính làm đám cưới. Cuối bữa
ăn, cô bất chợt liếc qua căn phòng,
và nhận ra từ đằng sau lưng dường
như đúng là Richie.
Cô bước tới và nắm lấy cánh tay
chàng và nói: “Tôi nghĩ là chúng ta
biết nhau chứ?” Richie quay lại và
khi chàng nhận ra Betty thì nước
mắt dàn giụa. Betty nhớ lại: “Khi
Richie ôm tôi thì dường như thời
gian ngưng đọng. Nhưng đấy là tối
cuối cùng tôi lưu lại Budapest, và

Ðêm đó ở Budapest, trời mưa, Betty
đi bộ với Richie. Nàng nhìn sâu vào
đôi mắt xanh đẹp của Richie ở đó
như còn phản chiếu những chuyến
đi chơi trên dòng sông Danube và
tình yêu họ đã từng chia xẻ với
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nhau. Nàng nói với Richie rằng nàng
sẽ trả lời chàng vào sáng hôm sau.


Chắc phần lớn bạn đọc cũng đồng ý
là Betty đã có một suy nghĩ và lựa
chọn đúng vì đã dựa vào yếu tố
hạnh phúc con cái và lòng biết ơn
đối với người chồng đầu gối, tay ấp
trong nhiều năm cuộc sống tha
hương còn đầy cơ cực. Quyết định
dứt khoát từ chối lời cầu xin của
người tình thuở ban đầu là một
quyết định thật khó khăn, bởi vì mối
tình đầu bao giờ cũng là một cái gì
thiêng liêng mãnh liệt nhất như có thi
sĩ đã viết:

Rồi sau đó nàng gọi điện thoại cho
Otto. Otto khóc và cầu xin nàng tha
thứ. Nàng rất đau đớn và cúp ngang
điện thoại. Nhưng đồng thời nàng
như nghe thấy lời mẹ nàng nhắc nhở
về ý nghĩa quan trọng của gia đình;
và nàng nhớ lại những hình ảnh của
Otto vất vả làm việc 18 giờ mỗi ngày
vì lòng yêu thương vợ con.
Bước tới bước lui trong căn phòng
khách sạn, cuối cùng nàng đã lựa
chọn xong: nàng để lại cho Richie
một thư vắn từ giã, và nàng đã khóc
trong suốt cuộc hành trình trở lại
Paris.

Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên
Nhưng ở đây thì có lẽ nó lại đúng với
câu: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.
Vâng, tình yêu chân chính đồng
nghĩa với hiến dâng, là chung thủy,
là chuyên nhất, và hy sinh. Tình yêu
là con đường dẫn nhân loại đến giai
đoạn thăng hoa.

Tại Paris, Otto đã có mặt để đón
nàng và trông vẻ vô cùng thiểu não.
Nàng nói với Otto rằng nàng trở về
nhà với chàng, và đó là lần đầu tiên
nàng cho phép nàng yêu chỉ mình
chàng.
Sau này làm lễ ăn mừng 54 kết hôn,
Betty nhận định là nàng đã làm một
quyết định đúng: đã một lần trong
thuở thiếu thời, nàng có một tình yêu
non trẻ kéo dài từ lúc lên 9 cho tới
tuổi 15, và đó là tình yêu cho Richie.
Rồi sau đó nàng may mắn đã có một
tình yêu chín chắn, và đó là tình yêu
cho Otto.


Tình tiết câu chuyện trên đây nhắc
nhở đến truyện Thúy Kiều của
Nguyễn Du, đoạn “Tái Hồi Kim
Trọng”: Chàng Kim, sau nhiều năm
tìm kiếm mới gặp lại được người yêu
thủa ban đầu và cũng muốn kết hợp
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vợ chồng, nhưng Kiều đã cố gắng
khước từ.

nước trong rửa sạch hết những vết
đời ô nhục:

Kiều và Kim cũng yêu nhau từ thuở
còn niên thiếu. Chẳng may tai họa
giáng xuống, Kiều phải chịu bán
mình để có tiền chuộc cha khỏi vòng
lao lý. Từ đó là cả một quãng đời
gian truân: hai lần bị buộc làm ca kỹ
(thanh lâu), hai lần phải làm phận tôi
đòi (thanh y), và Nguyễn Du viết:

Rằng “Từ Công hậu đãi ta
Chút vì việc nước mà ra phụ lòng
Giết chồng mà lại lấy chồng
Mặt nào còn đứng ở trên cõi đời?
Thôi thì một thác cho rồi!
Tấm lòng phó mặc trên trời, dưới
sông
Trông vời con nước mênh mông
Ðem mình gieo xuống giữa dòng
trường giang...

Hết nạn nọ, đến nạn kia
Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần

Chàng Kim khi trở lại tìm gặp Kiều
mới hay tai họa đã giáng xuống cho
gia đình họ Viên:
Ðầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song trăng quạnh quẽ, vách mưa rã
rời
Trước sau nào thấy bóng người?
Hoa đào năm ngoái còn cười gió
đông...
Nhưng rồi Kim Trọng cũng dò ra
được chỗ ở của gia đình Viên Ngoại.
Trong đau đớn và xót thương cho
thân phận người yêu, chàng đã
quyết định tiếp tục ra đi tìm Kiều:
Rằng “tôi chót quá chân ra
Ðể cho đến nỗi trôi hoa, dạt bèo!
Cùng nhau thề thốt đã nhiều
Những điều vàng đá, phải điều nói
không!

Sau hơn 15 năm luân lạc, truân
chuyên, Kiều đã kết liễu cuộc đời
nàng trên sông Tiền Ðường sau khi
đã vô tình làm Từ Hải phải chết
đứng. Kiều tự vẫn và mong dòng
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Chưa chăn gối cũng vợ chồng
Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang?
Bao nhiêu của, mấy ngày đàng
Còn tôi, tôi một gặp nàng mới thôi!

muốn cho Kim và Kiều kết hợp phu
thê cho đúng với lời giao ước. Chính
Thúy Vân (em Kiều) là người đầu
tiên mở lời thật là chân tình:

Rồi Kim kết duyên với Thúy Vân (em
Thúy Kiều), nhưng lòng vẫn không
lúc nào quên được Thúy Kiều:

Rằng: “Trong tác hợp cơ trời:
Hai bên gặp gỡ một lời kết giao
Gặp cơn bình địa ba đào
Vậy đem duyên chị buộc vào duyên
em
Cũng là phận cải, duyên kim
Cũng là máu chảy, ruột mềm chứ
sao?
Những là rầy ước, mai ao
Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu
tình!
Bây giờ gương vỡ lại lành
Khuôn thiêng lựa lọc đã dành có nơi
Còn duyên, may lại còn người
Còn vừng trăng bạc, còn lời nguyền
xưa
Quả mai ba bẩy đương vừa
Ðào non sớm liệu xe tơ kịp thì

Khi ăn ở, lúc ra vào
Càng âu duyên mới, càng dào tình
xưa
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ?
Tuôn châu đòi trận, vò tơ trăm
vòng...
Về phần Thúy Kiều, sau khi gieo
mình xuống sông Tiền Ðường tự
vẫn, nàng được sư Giác Duyên cứu
sống và từ đó nương dựa nơi cửa
Bồ Ðề. Sau đó nàng gặp lại được
cha mẹ, hai em và chàng Kim. Cuộc
tái hợp thật là vô cùng sung sướng
cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, Kiều đã gạt phắt ngay lời
đề nghị của em:

Trông xem đủ mặt một nhà:
Xuân già còn trẻ, huyên già còn tươi
Hai em phương trưởng hòa hai
Nọ chàng Kim đó là người ngày xưa
Tưởng bây giờ là bao giờ
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!
Giọt châu thánh thót quẹn bào
Mừng mừng tủi tủi, biết bao là tình!

Dứt lời, nàng vội gạt đi:
Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ?
Một lời tuy có ước xưa
Xét mình dãi gió, dầm mưa đã nhiều
Nói càng hổ thẹn trăm chiều
Thà cho ngọn nước thủy triều chảy
xuôi

Trong khung cảnh đoàn viên kỳ ngộ
ấy, mọi người ai nấy đều ngỏ ý
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Nhưng chàng Kim đã vội nhẩy ngay
vào cuộc tranh luận, và cũng dựa
vào lời giao kết để buộc Kiều chấp
nhận chung sống vợ chồng:

Xưa nay trong đạo đàn bà
Chữ trinh kia cũng có ba bẩy đường
Có khi biến, có khi thường
Có quyền nào phải một đường chấp
kinh?
Như nàng lấy hiếu làm trinh
Bụi nào cho đục được mình ấy vay?

Một lời đã trót thâm giao
Dưới dầy có đất; trên cao có trời!
Dẫu rằng vật đổi, sao dời
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh!
Duyên kia có phụ chi tình
Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai?

Ðến khi cha mẹ Kiều tóm kết phần
tranh luận, bầy tỏ ý muốn Kiều Kim
kết hợp vợ chồng, thì Kiều không
còn lý lẽ nào để từ chối, và đành
phải cúi đầu chấp nhận:

Nhưng Kiều vẫn còn mang nặng
mặc cảm về thân phận hoen ố của
mình nên đã quyết lòng phản bác
rằng:

Nghe chàng nói đã hết điều
Hai thân thì cũng quyết theo một bài
Hết lời khôn lẽ chối lời
Cúi đầu nàng những vắn dài thở
than

Thiếp từ ngộ biến đến giờ
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa
Bấy chầy gió táp, mưa sa
Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa
cũng tàn
Còn chi là cái hồng nhan
Ðã xong thân thế, còn toan nỗi nào!

Tuy nhiên, sự ưng thuận của nàng
chỉ là để làm vừa lòng mọi người lúc
đó thôi. Ngay trong đêm “động
phòng dìu dặt chén mồi”; chàng còn
đang say sưa “bâng khuâng duyên
mới”, còn nàng thì vẫn “ngậm ngùi
tình xưa”, Kiều một lần nữa đưa ra
lời từ chối “hoa dinh cẩm trận” với
người chàng Kim:

Và:
Từ rầy khép cửa phòng thu
Chẳng tu thì cũng như tu mới là
Chàng dù nghĩ đến tình xa
Ðem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ
Nói chi kết tóc, xe tơ!
Ðã buồn cả ruột, lại dơ cả đời!

Nàng rằng: Phận thiếp đã đành
Có làm chi nữa cái mình bỏ đi!
Nghĩ chàng nghĩa cũ, tình ghi,
Chiều lòng gọi có xướng tùy mảy
may

Nhưng Kim đã vội đem hết khả năng
biện thuyết của mình về vấn đề chữ
trinh để thuyết phục Kiều:
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Riêng lòng đã thẹn lắm thay
Cũng đà mặt dạn, mày dầy khó coi!”

mây muôn màu của trí tưởng tượng
và con tim làm mờ đi sự khôn ngoan
của lý trí.

Và:
Khéo là giở nhuốc, bầy trò
Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!
Người yêu ta xấu với người
Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau

Học giả Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố có
viết một câu về Truyện Kiều là:
“Truyện Kiều còn, nước ta còn”; ý
hẳn cụ muốn nói đến tính trong sáng
của tiếng Việt mà Thi Hào Tiên Ðiền
Nguyễn Du đã chứng tỏ qua áng văn
nôm tuyệt tác “Truyện Kiều”.

Ðến giai đoạn này thì Kim trọng
đành phải chịu thua và chấp nhận
cuộc chung sống “chẳng trong chăn
gối, cũng ngoài cầm, thơ” với người
yêu thủa ban đầu.
Như vậy, sự quyết định của nàng
Kiều như thế cũng tương tự như sự
quyết định của Betty đối với Richie:
đó là một sự quyết định không bị áng

Từ lâu, tôi đã nghĩ rằng người Việt
cũng như là người ngoại quốc muốn
mau giỏi cách sử dụng tiếng Việt,
không gì hơn là chọn đọc những áng
thơ hay, và đặc biệt là áng thơ Kiều
Nôm của Nguyễn Du 

Hải Bằng-HDB & Bạch Cúc Nguyễn
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Rằm tháng chạp rồi xuân tình ơi
Trăng ăn mật gấu sao nghe lời
Thề non hẹn bể dâu kết trái
Đào tơ thơ mộng mai rong chơi...
MD 01/31/58 (Rằm tháng chạp
năm Đinh Dậu)

LuânTâm

Tết không cha mẹ đau lòng con
Nhang khói nhạt nhòa tan bòn bon
Bóng chị cõng em qua cầu thực
Nước mắt mù sương gió ăn đòn...
MD 01/21/18

LuânTâm
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