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Có lẽ ta đã yêu em quá mức 
Nên đêm nằm ao ước kiếp đời sau 
Ta cùng em khi vừa lọt lòng chào 
Mình chung hưởng ngọt ngào tuy còn bé 
 
Vừa hai mươi mình tròn phu thê hệ 
Hưởng truyện đời ... đàn trẻ tạo ... về sau 
Hết kiếp này rồi ngàn kiếp nối nhau 
Ta vẫn cứ tâm đầu trong ý hiệp 
 
Những giấc mơ âm thầm em nào biết 
Nên bây giờ ta chép lại thành thơ 
Bảo ta tham hay cứ bảo ta khờ 
Luân Hồi thuyết ... sao mơ ... thành thật 
được 
 
Vẫn biết trong ... kiếp này ... quên kiếp 
trước 
Rất ít người nhớ được kiếp ngày xưa 
Yêu em nhiều nên cứ việc ta mơ 
Và ta ước niềm mơ ... thành sự thật 
 

NVDL 
 

 
 



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2016 ——————————— 

273 
 

 
 

Huỳnh Thanh Long 
 
Nếu có ai đó hỏi mình bản nhạc nào hay 
nhất mà mình đã được nghe, mình 
không ngần ngại trả lời, đó là bản Lòng 
Mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Những từ bao la, 
tha thiết ở những câu đầu của bản nhạc 
đã nói lên hết sự hy sinh vô bờ bến của 
người mẹ. Trong mỗi chúng ta ai mà 
không có Mẹ và cũng không ai trên đời 
này dám nói rằng tôi không yêu mẹ. 
Trong muôn triệu trái tim của những 
người con với những tình cảm thiêng 
liêng đó, nữ sĩ Lãm Thúy đã thay chúng 
ta nói về một con người vĩ đại: TỪ 
MẪU. 
Mình nhận được tập thơ mang tựa đề 
như trên do tác giả viết lời tặng, với 
chân tình bè bạn mình trân quý tấm lòng 
và cũng tự nhủ rồi sẽ viết một vài lời 
đến tác giả như một lời chia buồn sâu 
sắc nhất trong sự mất mát lớn lao mà 
bạn đã gánh chịu.  
Những ngày gần đây khi làm quen với 
trang Facebook, mình rất cảm thông và 
cùng tri ân những tâm tình của những 
người con hiếu thảo đã mượn những 
dòng thơ để nói lên tình yêu thương của 
họ dành cho các đấng sinh thành, họ 
viết thay cho những người không biết 
làm thơ như mình, trong đó có các bạn 
đồng hương như Phạm Hồng Ân, Lưu 
Xông Pha, BT áo Tím (Tiệm vải Bé Tư). 

Đó là những chân tình cao trọng. Và 
nằm trong chủ đề này - đã lâu lắm rồi - 
khi lang thang trên mạng, mình đọc 
được những dòng thơ nói về Mẹ của 
Trần Trung Đạo:  

Nhấc chiếc phone lên bỗng rợn 
người  
Tiếng ai như tiếng la thu rơi  
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ 
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi … 

Nó như tiếng kêu khóc đoạn trường của 
người con xa mẹ, có lẽ khi tác giả viết 
lên những dòng như vậy biết bao kỷ 
niệm yêu thương của vòng tay mẹ đến 
với tác giả, rồi những nức nở còn hơn 
lời tử biệt, nó có cái ngăn cách của một 
không gian vô hình đến đớn đau mà 
không thể đoàn viên được do vòng xoáy 
của cuộc đời, của những con người 
nhược tiểu  

Nghe tiếng Mẹ ôi bỗng lanh người  
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi  
Ví bằng con đổi thời gian được  
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười  

Thiên thu, đất trời, muôn vạn điều trên 
cõi đời này chắc gì cao quý hơn tình 
Mẫu tử, và đó là một chút mở lòng của 
tác giả Trần Trung Đạo khi xa mẹ, nó 
não nuột, nó mang một thứ âm vang 
lồng lồng “đổi cả thiên thu” để nghe 
được tiếng Mẹ cười. Còn ở đây, Lãm 
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Thúy khóc với một Từ Mẫu đã qua đời, 
tiếng lòng nó dữ dội hơn khi tác giả đã 
gần như trút hết “sinh lực” của mình cho 
con người vĩ đại đó. Mình cố gắng đọc 
hết tập thơ này của bạn với tất cả 87 
bài, gôm nhiều thể thơ và cũng gồm 
nhiều vai trò: người con, và người con 
mất Mẹ, người Mẹ và là người Mẹ mất 
con.  
Thật lòng mà nói, mình vốn vụng về 
trong bình phẩm trong văn viết cũng 
như ở ngoài đời, sợ làm “hư” thơ của 
người tặng, ngẫm nghĩ cho cùng, cũng 
vì nghĩa cũ mà tận lực 
vậy, nếu có dở (và chắc 
là dở) thì cũng là chút tình 
bạn mà thôi.  
Nếu cứ nghĩ “Chiều chiều 
ra đứng ngõ sau / trông 
về quê mẹ ruột đau chín 
chiều” mà cảm thông cho 
nỗi niềm xa xứ của thân 
gái “áo mặc sao qua khỏi 
đầu” hay thân phận người 
phụ nữ ở nhiều bến đổ 
đục trong thì Lãm Thúy lại 
tự trách mình:  

Con chim đầu đàn bay 
nẽo lạc  
Nhớ về tổ ấm. Nhớ 
khôn nguôi  
Ngùi trông tuyết đổ, lòng hiu hắt  
Thèm tiếng thân yêu Mẹ nói, cười … 
Cha mẹ tuổi già như trái chín  
Mà bóng thời gian tựa gió giông 

Theo mình, có lẽ người con gái trong 
gia đình thường gần gũi và chu đáo với 
mẹ cha hơn bọn con trai tụi mình và khi 
lớn lên làm vợ, làm mẹ, tiếp tục quảng 
đời mà tạo hóa đã giao cho họ cái thiên 
chức cao cả: Nuôi con. Người ta hay 
quý và nhớ thương những gì mà mình 

đã xa rời nó; mái ấm thân yêu và tình 
cảm gia đình, và điều đó ở đây Lãm 
Thúy dành hết cho Mẹ:  

Thương Mẹ quê xa mòn mắt đợi  
Đếm ngày, đếm tháng, ngóng tin về  

Có ai đó ví von rằng, nhà thơ như một 
phù thủy biến hóa chữ nghĩa, theo mình 
sự ví von đó cũng chẳng là cường điệu, 
có những khung cảnh đơn sơ mà trong 
đời ai cũng có lại được nhà thơ sắp xếp 
đưa vào vần điệu rồi bỏ thêm vào chút 
trắc bằng như âm ba của tiếng mưa đều 
gợi nhớ:  

Nhớ bữa cơm nghèo đạm bạc  
Thuở còn đông đủ quay quần  
Nhớ hiên nhà xưa, gió tạt  
Đói no, ấm lạnh, chung cùng  
Bây giờ: người xa, người khuất  
Đau lòng Mẹ. Nghĩ mà thương  
Con biết: chiều quê tịch mịch  
Mẹ ơi! Mưa nắng cũng buồn  
Tha hương, chiều mưa nhớ Mẹ  
Nhớ mưa trắng xóa sông dài  
Mẹ ơi! Mưa nguồn, chớp bể  
Lòng riêng, một hướng, trông 
hoài  
Còn nhiều lắm những lời tạ lỗi 
cho ân dày của người Mẹ mà 
trải suốt trong tập thơ Từ Mẫu 
của tác giả, trong đó khi Mẹ 
còn sống, tác giả luôn khoắc 

khoải nỗi nhớ mong, sợ một cái gì đó 
của quy luật đến sớm, cho đến những 
bai thơ khi Mẹ mất, Lãm Thúy đã thấy 
như Mẹ vẫn còn đó một dáng hình: 
“thấy áo mẹ phơi / thấy khăn Mẹ vắt, 
dáng ngồi Mẹ quen” hay là: “Mẹ ngồi ăn 
chén cơm lưng / tô canh chua nguội, 
lòng rưng rung buồn” hay là: “Mẹ ngồi 
đầu thấp, vai cao”, nói lên đủ cái nỗi khổ 
sầu chịu đừng của một người Mẹ tảo 
tần, nhẫn nhịn.  
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Bàng bạc trong niềm nhớ thương nhân 
ảnh mỗi khi trở về chốn cũ:  
“Nhớ đêm xưa chỗ Mẹ nằm / Chiếc đi 
văn cũ nhiều năm ấm tình ... Nhớ mùi 
tay Mẹ rau om / Đắp 
lên vầng trán khi con 
ấm đầu ... Nhớ ngày áo 
Mẹ còn treo / Quẩn 
quanh còn đượm ít 
nhiều mùi quen ... 
Nghe chừng tiếng Mẹ 
ầu ơi / Còn ngân trong 
gió vọng lời ru xưa …” 
Thật ra ít có ai qua thơ 
mà viết lên hết những 
tình thương của Mẹ dành cho con và 
những nỗi nhớ nhung của con dành cho 
Mẹ như Lãm Thúy, đành rằng quy luật 
sinh lão bệnh tử không chừa cho riêng 
ai, nhưng khi đọc hết những bài thơ về 
Mẹ của tác giả, mình tự hỏi mình có 
thiếu sót điều gì đối với bậc sinh thành 
của mình không? Không ai toàn vẹn 
được, nhưng sao mà Lãm Thúy nhớ 

nhiều về Mẹ quá, phải gần gũi và tâm 
tình chia sẽ nhiều lắm, phải chắt chiu 
từng lời ru, phải cầm tay nắn nót, phải 
uốn nắn từng chữ khi vào đời và phải 

hiểu nhau khi đã cùng 
làm Mẹ, làm vợ thì mới 
bi lụy đến thế.  
Tập thơ này Lãm Thúy 
đã ra mắt ở hải ngoại 
và cũng đã nhận được 
nhiều lời tán dương 
chúc tụng của giới thi 
văn nước ngoài, những 
lời lẽ ngô nghê của 
mình hôm nay coi như 

là một nhánh lá khô rơi của một ngày 
không gió, nó khô cằn, mộc mạc và 
chắc cũng không vang lên - dù rất nhỏ - 
một âm thanh nào nhưng có lẽ với mình 
nó là một tâm tình bằng hữu, vậy thôi 
nhé Lãm Thúy. 
 

Huỳnh Thanh Long 
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Lê Mai Lĩnh 
Tặng hai người bạn tôi thương như con: Lâm Ch. và Trần Tr. Đ. 

 
Khi tôi chết là lúc tôi bắt đầu sống 
Đúng như thế không nào, những người 
anh em tôi. 
Những thằng bạn đã từng chơi chung 
với nhau từ Garant, M1, M2, tới M15, 
M16 
BÌNH GIẢ, CHU PHONG, DAKTO, 
BÌNH LONG, AN LỘC, HẠ LÀO, CỔ 
THÀNH QUẢNG TRỊ 
Bùn lầy, đĩa trâu muỗi mòng, bì bõm 
những đêm NĂM CĂN, CÀ MAU, U 
MINH 
Những ngày săn lùng những thằng điên 
SINH BẮC TỬ NAM theo lời dụ khị của 
BÁC, ĐẢNG chừng nó, trên bạt ngàn 
núi rừng TRƯỜNG SƠN. 
Nhưng vẫn không quên "EM PLEIKU 
MÁ ĐỎ MÔI HỒNG"   
Của những thằng bạn CẦM SÚNG, 
LÀM THƠ, UỐNG RƯỢU và TRÁI TIM 
LUÔN THỔN THỨC TRƯỚC NHỮNG 
BÓNG HỒNG, NHAN SẮC GIAI NHÂN. 
 
Khi tôi chết là lúc tôi bắt đầu sống 
Phải thế không những người anh em đã 
từng chia nhau từng hạt bo bo, từng hạt 
bắp cứng như đá, từng củ sắn, củ khoai 
trong những ngày LAO ĐỘNG KHỔ SAI 
Ngu ơi là ngu theo lời DƯƠNG VĂN 
MINH buông súng đầu hàng. 
 
Khi tôi chết là lúc tôi bắt đầu sống 
Thế gian nầy nhỏ hẹp, 100 năm quá đỗi 
ít oi 

Khi tôi chết là lúc tôi được vào không 
gian bao la, thời gian vô tận 
Để sống, để yêu và để làm thơ. 
 
Tạm biệt các ông THẦN NƯỚC MẶN: 
LÂM CHƯƠNG, TRẦN HOÀI THƯ, 
PHAN XUÂN SINH, TRƯƠNG VẤN, 
LƯƠNG THƯ TRUNG, DƯ MỸ, HOA 
VĂN, TRẦN QUỐC PHIỆT, SONG NHỊ, 
DIÊN NGHỊ, HÙNG VĨNH PHƯỚC, 
CAO NGUYÊN, PHAN KHÂM, NHẤT 
HÙNG, NGUYỄN BÁ DĨNH, PHÙNG 
VĂN NGUYÊN, TRẦN MỘNG LÂM, 
THÂN TRỌNG AN, NGUYỄN LƯƠNG 
TUYỀN, NGUYỄN THANH BÌNH, VŨ 
MỘNG TUYỀN, PHAN SỸ TRUNG... 
 
Tạm biệt các bà THẦN NƯỚC NGỌT: 
NGUYỄN NGỌC DUNG, TRƯƠNG 
ANH THỤY, VƯƠNG LỆ HẰNG, XUÂN 
THIÊN VỊ, NGUYỄN LƯƠNG QUYÊN, 
NGUYỄN THANH BÌNH, CUNG LAN, 
DIỆM TRÂN, LÃM THÚY, HỒNG THỦY, 
PHONG THU... 
 
Khi tôi chết là lúc tôi bắt đầu sống 
Hãy xem tôi như người khai phá, mở 
đường 
Là kẻ tiên phong tìm miền đất hứa cho 
những ông anh, bà chị mà tôi dấu yêu 
khi còn tại thế. 
 
Sẽ là những khu rừng lá hoa, cỏ cây 
tươi xanh, chim hót bốn mùa 
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Sẽ là những con suối róc rách ngàn 
năm tiếng nước róc rách ngày đêm bất 
tận 
Sẽ là những thảm cỏ tươi xanh mượt 
mà cho những ông nhà văn gối đầu lên 
cánh tay những bà nhà thơ.  
 
Sẽ là những kho lương thực, những nhà 
giải khát, giải lao sau những giờ miệt 
mài sáng tác hay "quậy quạ, linh tinh" 
Sẽ là những thư viện, nhà trưng bày tác 
phẩm văn chương HIỆN ĐẠI, HẬU 
HIỆN ĐẠI hay HẬU HẬU HIỆN ĐẠI... 
Sẽ là những đàm trường, hội họp, tranh 
luận về THƠ TỰ DO hay còn gọi là 
THƠ HŨ NÚT. 

Sẽ là hội thoại văn chương SÁNG TẠO 
CHÔN TỰ LỰC VĂN ĐOÀN hay TỰ 
LỰC VĂN ĐOÀN KHAI SINH RA SÁNG 
TẠO. 
Ngày thứ nhất, MAI THẢO nói về tạp chí 
SÁNG TẠO 
Ngày thứ hai, NGHIÊM XUÂN HỒNG 
nói về nhóm QUAN ĐIỂM 

Ngày thứ ba, VÕ PHIẾN nói về tạp chí 
BÁCH KHOA. 
Ngày thơ tư, NGUYỄN BẮC SƠN trả lời 
câu hỏi: "TẠI SAO LẠI NÓI GHÉT ĐÀN 
BÀ NHƯ GHÉT C..?" 
Ngày thứ năm, KHÙNG THI SĨ trả lời 
câu hỏi: TẠI SAO KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ, 
KHÔNG CÓ THI SĨ. 
   
Nước trời, văn chương là như thế, như 
thế. 
Thi sĩ, nhà văn nước trời không có 
chuyện "ĐI CÀY, PART TIME hay 
FULL-TIME. 
Thi sĩ, nhà văn nước trời cũng không có 
OVERTIME luôn. 

 
Khi tôi chết là lúc tôi 
bắt đầu sống 
Tôi sẽ là người KHAI 
SƠN PHÁ THẠCH 
trên đỉnh trời chót vót 
non cao 
Tôi sẽ là người tiền 
phong tìm đất hứa 
cho quí đấng nhà văn, 
quí cô nương thi sĩ 
Tôi sẽ tình nguyện 
làm người ĂN CƠM 
NHÀ VÁC BẤT CỨ 
NHỮNG GÌ QUÍ 
NGÀI, QUÍ BÀ VĂN 
CHƯƠNG YÊU CẦU. 

 
Như thế đã bằng lòng chưa cho tôi đi 
trước, về trước CÕI NON BỒNG. 
 
A Di Đà Phật. 
 

Lê Mai Lĩnh 
18/2/2016 
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Bức ảnh cậu bé Syria chết bên bờ biển gây 
chấn động thế giới. 

(Ảnh của Niluder Demir) 
 

Vào một sáng mùa Thu 
Trên bãi biển Bodrum/Thổ nhĩ kỳ 
Hiện ra cảnh tượng cực kỳ bi đát 
Đối diện với trùng dương, mầu xanh bát 
ngát 
Xác bé trai ba tuổi: Aylan Kurdi 
Sóng triều trôi dạt, trấp lên bờ cát 
Em nằm đó, xuôi tay, úp mặt, như ngủ say 
Manh áo đỏ, quần jeans, giầy bata nhỏ xiú 
Dưới nắng hồng tươi, kề làn sóng bạc 
Bức ảnh tuyệt vời: Thiên thần ngủ say trên 
cát   
Thật dễ thương… Nhưng quá sức đau 
thương!!! 
Nhìn bức ảnh thê lương! 
Thế giới bàng hoàng xúc động 
Xót xa trái tim nhân loại! 
Còn nỗi đau nào, hơn nỗi đau Aylan? 
. . .  

Nỗi đau cùng cực khi ta biết thêm 
Trên con thuyền nhỏ vượt biển ban đêm 
Từ Syria qua Hy lạp, tỵ nạn  
Mẹ và anh (5 tuổi) của bé Aylan đều đã 
chết chìm 
Gia đình tan nát, còn lại duy nhất, người 
cha 
Nay phiêu bạt phương nào không ai hay 
biết. 
Than ôi! Chuyện chiến tranh, hận thù, 
chém giết 
Đất nước quê hương bị điêu tàn khốc liệt 
Syria nào khác Việt Nam 
Rồi hậu quả ra sao?  
Hãy nhìn xác bé Aylan! Mà suy ngẫm. 
Cầu mong lòng người trở lại thiện nhân  
Xóa bỏ hận thù 
Tạo thế giới yêu thương,  
Để mọi gia đình bên nhau tương ái tương 
thân 
Cho em thơ có đời sống thiên thần 
Tôi đẫm lệ khóc bé Aylan 
Và khóc cho Quê hương tôi nay băng hoại 
Biết bao người đã bỏ xác biển Đông 
Có hình nào được chụp lại hay không? 
Có bút nào ghi dòng đen lịch sử? 
. . .  
(Ngày Đầu Năm, trên bước đường viễn 
xứ,  
viết chuyện buồn năm cũ, vì chưa có 
chuyện vui!) 
 

Trần Quốc Bảo 
Richmond, VA 
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Sáng nay thức dậy sớm, mở email, thấy tin Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đột ngột từ 
trần, làm tôi chấn động tâm can. Không ngờ ông ra đi vội vàng như vậy. Mới đây ông 
vẫn còn mạnh khỏe, hoạt động bình thường, không có dấu hiệu gì là bệnh hoạn cả. 
Gặp ông lúc nào cũng tay bắt mặt mừng. Dù có bằng cấp cao, giữ nhiều chức vụ 
quan trọng, ông vẫn rất gần gũi với mọi người và luôn nhín thì giờ quý báu đến với 
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các buổi ra mắt sách, với hội Cao Niên, với những buổi sinh hoạt thường kỳ của Tạp 
Chí Cỏ Thơm, lên hát hò, ngâm thơ, chung vui với anh em.  
Sự nghiệp chính trị, văn học, xã hội của ông có một bề dầy rất lớn, nhiều người, 
nhiều báo, nhiều đài đã kể hết rồi, tôi không nhắc lại ở đây. Tôi chỉ đề cập đến công 
lao của ông với Văn Bút Miền Đông. Ông là người sáng lập và là Chủ Tịch đầu tiên 
của Trung Tâm Văn Bút Miền Đông, khi đó tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mới 
phát triển từ Châu Âu sang Hoa kỳ. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã giữ chức Chủ 
Tịch hai nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ đầu từ năm 1987 đến năm 1990 rồi bàn giao lại cho nhà 
văn Bác sĩ Trần Long Hồ (1990-1992). Năm 1992, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích lại 
được bầu vào chức Chủ Tịch cho đến năm 1994, nhiệm kỳ lúc đó là hai năm theo nội 
quy, sau đó bàn giao lại cho nhà văn, nhà báo Sơn Tùng (1994 – 1997).  
Trong nhiệm kỳ đầu của Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Bích, Trung Tâm Văn Bút Miền 
Đông đã quy tụ được nhiều nhà văn, nhà báo, nhà thơ nổi tiếng trong Vùng Thủ Đô 
Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Ngay từ đầu, Trung Tâm Văn Bút Miền Đông đã rất 
mạnh, giới văn học Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đã rất đoàn kết, và uy tín của Giáo 
sư Nguyễn Ngọc Bích đã lên rất cao.  
Chỉ một năm sau ngày thành lập (1987), Trung Tâm Văn Bút Miền Đông đã tổ chức 
thành công Đại Hội đầu tiên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, từ ngày 1 đến ngày 4 
tháng Tư năm 1988 tại thành phố Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, quy tụ các Trung Tâm: 
Châu Âu, Quebec (Canada), Toronto (Canada), Miền Đông Hoa Kỳ và Trung Nam 
Hoa Kỳ (Nam Cali). Đó là thành tích mà Ban Chấp Hành đầu tiên của Văn Bút Miền 
Đông do Giáo sư, Học giả, Nhà văn Nguyễn Ngọc Bích đã đạt được.  
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích còn là tác giả của tác phẩm Tiếng Anh: War & Exile: A 
Vietnamese Anthology (Chiến tranh và Lưu đày) nói lên thân phận của Người Việt 
Lưu Vong, đem đi dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế ở Quebec, Canada, tháng 9 năm 
1989.  
Cuộc khủng hoảng Văn Bút xảy ra từ năm 1995 đã làm cho Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại nói chung, và Văn Bút Miền Đông suy yếu. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trở 
thành một nạn nhân trong cuộc khủng hoảng. Đó là một sư thiệt thòi lớn cho Văn Bút 
Miền Đông.  
Chúng tôi thuộc lớp hội viên gia nhập sau khủng hoảng 1995, vẫn rất kính trong Giáo 
sư Nguyễn Ngọc Bích, qua những lần gặp gũi nhau trong các sinh hoạt của Tạp Chí 
Cỏ Thơm, Hội Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn, Nhà Việt Nam … 
Sự ra đi đôt ngột của ông làm cho tôi sững sờ, tiếc nuối. Bất ngờ quá! Nhưng đời là 
vô thường, biết nói sao cho cạn lời. Thành kính nghiêng mình trước thành tích lớn 
lao đã đóng góp cho Cộng Đồng, cho Văn Hóa, của một Nhân Sĩ trí thức yêu nước, 
đã miệt mài đấu tranh cho Tự Do của Dân Tộc.  
 

Ngày 3 tháng 3 năm 2016 

Đăng Nguyên 
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Hôm nay mười hai tháng ba  
đưa Anh Ngọc Bích đến nhà vĩnh an  

nguyện lời theo khói hương trầm  
cầu mong Tâm Việt thỏa lòng viễn du  

 
Đời Anh vì Nước ưu tư  

Tình Anh vì Đất vẫn cười thản nhiên:  
đấu tranh mưu cuộc nhân quyền  

phải như cây sống trên miền hạn khô  
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Vòng Tay Anh là bến bờ  
sẵn lòng đón kẻ ơ hờ thế nhân  

Trí Tâm Anh là tấm lòng  
vị tha nhân ái khơi hồng lửa tin  

 
Đời Anh rạng ánh bình minh  

rọi trên biển đảo gọi nhân sinh về  
với tình tổ quốc hương quê  

nối liền mạch chảy sơn khê Lạc Hồng  
 

Tim dừng đập trên Biển Đông  
để luân chuyển nhịp vào trong đất liền  

hòa cùng sông núi hồn thiêng  
phục sinh hào khí Rồng Tiên anh hùng  

 
Hợp lòng dân Bắc Nam Trung  

cùng nhau khởi sự phục hưng sơn hà  
lời tim nồng nhiệt thiết tha  

Anh đi nhắn lại chung hòa yêu thương  
 

Giữ gìn đạo đức kỷ cương  
phát triển Hồn Việt muôn phương thấm truyền  

Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền  
hành trình Anh mở còn nguyên lời mời!  

 
Đưa anh vào cuộc rong chơi  

tám mươi năm đã vì đời dựng xây  
Anh đi nhưng mãi nơi này  

Ân Tình Anh vẫn hằng ngày khắc ghi!  
 

Cao Nguyên 
Washington, DC - March 12, 2016  

 
-----------------------------------  

Tâm Việt là bút hiệu của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích  
Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam:  

https://www.youtube.com/watch?v=ahEblKNhUVw  
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Gió mùa vừa báo xuân sang 
Mà sao Người đã vội vàng quy tiên 

Ôi thôi! Tâm Việt bạn hiền 
Hồn nương mây gió về miền bồng lai 

Tiếc thương Nhân Sĩ đa tài 
Tấm lòng nhân hậu khoan thai hiền hòa 

Ngày nào ngọn bút tài hoa 
Viết nên những nỗi xót xa nhân tình 

Quê nhà còn vẫn điêu linh 
Mà đành đoạn giữa hành trình lưu vong 

Than ôi! Thương tiếc ngập lòng 
Ngàn trùng vĩnh biệt ngoài vòng nhân sinh 

Khói trầm tưởng niệm Hương Linh 
Siêu sinh tịnh độ, an bình thiên thu 

Thành kính bái biệt 
 

Trần Quốc Bảo 
Richmond, Virginia 
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INTERNATIONAL PEN 
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE 

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI 
 

Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status 
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA 

Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998 
E-mail: VBVNHN2011@yahoo.com và tmh19702006@gmail.com 

Post message: VBVNHN2011@yahoogroups.com 
Website: www.vanbutvietnamhaingoai.com 

 
 
Thông Báo 072Nk14-17 
Trại Hè Văn Bút 2016 
 
19-21 tháng 8, 2016 
Houston, Texas, USA 
  
Ngày 20 tháng 02 năm 2016 
  
Kính thưa quý Văn Thi Hữu, 
  
Tiếp tục chương trình sinh hoạt đa dạng nhằm bồi đắp thịnh tình văn hữu trong Văn 
Bút Việt Nam Hải Ngoại, Ban Chấp Hành VBVNHN sẽ tổ chức Trại Hè Văn Bút 2016 
(THVB 2016) ở ngoại ô Thành phố Houston, Texas, USA, tại Love’s Marina & Park 
với đất rộng, hồ đẹp và đầy đủ tiện nghi. 
 
Trại Hè Văn Bút 2016 mở rộng cho quý hội viên và quý thân hữu VBVNHN cùng gia 
đình tham dự. Đây là cơ hội quý báu cho chúng ta gặp gỡ trao đổi, thông cảm, chia 
sẻ thi văn và cùng góp ý xây dựng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vững mạnh. 
  
Thời điểm: Thứ Sáu 19/8/2016 đến Chủ Nhật 21/8/2016 (3 ngày và 3 đêm) 
  
Địa điểm: Love’s Marina & Park 
                 211 US-90, Crosby, TX 77532, United States 
    Tel: 281-328-2159 
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Chi phí sinh hoạt, trú ngụ (lều) và ẩm thực trọn ba ngày trại: $100 mỗi trại viên 
  
Các tiết mục dự trù như sau: 
  
1. Lửa trại tâm tình văn thi hữu 
2. Lều chõng thi thơ 
3. Văn nghệ khách thính 
4. Trà đàm thả thơ 
5. Chèo đò hò đối đáp 
6. Ra mắt sách 
7. Giới thiệu tác giả, tác phẩm 
  
Chào Quốc Kỳ hàng ngày: Mỗi buổi sáng chúng ta sẽ tiến hành lễ chào quốc kỳ Việt 
Nam Cộng Hòa, ghi nhớ công ơn Tổ Tiên và sự hy sinh quý báu bảo vệ đất nước 
của anh hùng liệt sĩ cũng như tưởng niệm quý cố văn hữu VBVNHN. 
  
Ra Mắt Sách: Chương trình ra mắt sách hoàn toàn miễn phí cho hội viên 
VBVNHN. Hiện nay 5 tác phẩm đã được TB Kế Hoạch Tổ Chức ghi nhận sẽ ra mắt 
trong Trại hè Văn Bút. Quý văn thi hữu có ý định ra mắt sách xin liên lạc với VH Vũ 
Văn Tùng và VH Dương Thành Lợi trước 30/6/2016. 
  
Lều Chỏng Thi Thơ: Trại hè Văn Bút sẽ có chương trình sáng tác tại chỗ và chúng ta 
sẽ cùng chia sẻ các án thơ trong đêm lửa trại tâm tình văn thi hữu. 
 
Gala Dạ Hội Liên Hoan Văn Bút: Trại hè Văn Bút sẽ có dạ tiệc liên hoan Văn Thi 
Thân Hữu vào chiều thứ Bẩy 20/8/2016 với chương trình văn nghệ gồm các tiết mục 
ca vũ, ngâm thơ, trò chuyện. Xin quý trại viên mang theo trang phục dạ tiệc (đẹp, 
giản tiện [smart casual]). Ban Tổ Chức THVB sẽ nghiên cứu thêm phần dạ vũ theo 
yêu cầu nếu hội đủ điều kiện. 
  
Huy Nút Kỷ Niệm THVB: Xin quý văn hữu nhiều khả năng hội họa đóng góp mẫu huy 
hiệu (logo) Trại hè Văn Bút khổ 1 inche. Điều kiện duy nhất phải là hội viên chính 
thức năm 2016 có tên trong Danh sách của BCH VBVNHN. Sau khi Ban Tổ Chức 
tuyển chọn huy hiệu THVB, BTC THVB sẽ nghiên cứu in huy nút kỷ niệm (souvenir 
button) cho trại viên. Mẫu huy hiệu Trại hè Văn Bút xin gởi về cho VH Vũ Văn Tùng 
và VH Dương Thành Lợi trước 31/5/2016. 
  
Địa chỉ email liên lạc tham dự các sinh hoạt Trại hè Văn Bút 2016 như chương trình 
Ra Mắt Sách, Huy Hiệu THVB, văn nghệ Gala Dạ Hội Liên Hoan Văn Bút: 
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Trại Trưởng Vũ Văn Tùng    VBVNHN2011@yahoo.com 
Trại Phó Nguyễn Thế Giác    giacthenguyen@yahoo.com 
TB Quản Nhiệm Lê Hữu Liệu    sonbinhmy@yahoo.com 
TB Kế Hoạch Tổ Chức Dương Thành Lợi  vanbutvietnam@yahoo.com 
 
Ban Chấp Hành VBVNHN kính xin Chủ Tịch và Ban Đại Diện Vùng phổ biến rộng rãi 
tin tức và vận động quý văn thi hữu và thân hữu tham dự Trại hè Văn Bút 2016 cũng 
như thường xuyên lưu ý quý hội viên về hai (2) mốc thời gian sau: 
  
Thi vẽ mẫu huy hiệu Trại Hè Văn Bút: 31/5/2016 (hạn chót) 
Liên lạc chương trình Ra Mắt Sách:  30/6/2016 (hạn chót) 
  
Ban Chấp Hành VBVNHN kính mong chào đón quý Văn Thi Hữu và quý Thân Hữu 
khắp các Vùng cùng gia đình về tham dự Trại hè Văn Bút 2016 để chúng ta có cơ hội 
gặp gỡ trao đổi văn thi ý qua tách trà đậm đà, tâm sự hàn huyên qua lửa trại ấm 
cúng, ngâm cho nhau những vần thơ đa cảm, hát với nhau những khúc ca đầy tình 
tự quê hương hầu bồi đắp thịnh tình tốt đẹp trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 
  
Kính chào quý Văn Thi Hữu, 
  
Chủ tịch 
Vũ Văn Tùng 
 
  

 
 
 

 
Đính chính: Trong Đặc San Văn Bút Miền Đông số ra Tháng 
6, Năm 2015, trang 44, có đăng bài của nhà văn Trường Sơn 
Lê Xuân Nhị, giới thiệu Thơ M 16 của Trần Quốc Bảo. Vì sơ 
sót trong việc ấn loát, cuối bài giới thiệu đã không ghi tên 
Trường Sơn Lê Xuân Nhị (tác giả bài giới thiệu). Chúng tôi xin 
đính chính và xin chân thành cáo lỗi cùng nhà văn Trường Sơn 
Lê Xuân Nhị và độc giả vì sự sơ sót trên.  
 
Trân trọng, 
Ban biên tập Đặc san Văn Bút Miền Đông 
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 Nguyên Bác Sĩ Thường Trú tại Bệnh Viện Cleveland Clinic 
 Nguyên Giảng Sư Đại Học Y Khoa University of Maryland 

 

 Nhận làm Bác Sĩ Gia Đình 
 Khám tổng quát định kỳ 
 Chuyên trị các chứng bệnh: TIỂU ĐƯỜNG, ÁP HUYẾT CAO, 

TIM, PHỔI, TIÊU HÓA, GAN, THẬN, MẮT, TAI, MŨI, HỌNG 
 Khám nhập học và Chích ngừa 
 Khám sức khỏe thi bằng lái xe hạng nặng (Department of 

Transportation Physical Exams) 
 Trị Bệnh Nghiện Thuốc (Addiction Medicine with 

Buprenorphine Maintenance Therapy) 
 Trị Bệnh Yếu Sinh Lý (Erectile Dysfunction) 

  

6408 Seven Corners 
Place, Suite C 

Falls Church, VA 22044 

(703) 532-1909 

Ngày giờ làm việc: 

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ 30 – 5 giờ 30 

Thứ Bảy: 9 giờ – 2 giờ 

Chủ Nhật: Đóng cửa 
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 Tốt Nghiệp Đại Học Nha Khoa Howard University 
 
 Tốt Nghiệp Hậu Đại Học (General Practice Residency) Saint 
Elizabeth Hospital, Washington, DC 
 
 Tốt Nghiệp Kỹ Sư Điện Toán (Computer Science) 

 

Chuyên điều trị:  Trám, nhổ, rửa răng, bịt răng, làm răng giả (filling, extraction, 
cleaning, crown, denture) 
 
 Nhức răng, bệnh nướu răng, mũ trong răng (pain, gum 
disease, infection) 
 

Kỹ thuật tân tiến:  Chụp hình răng với dental sensor, không cần phim, rửa phim 
 
 Chụp nguyên hàm paranomic dental X-ray 

 

Địa chỉ: 
6329 Arlington Blvd., Suite C 

(cùng dãy với VP Kế Toán Emerson 
H. Lee) 

Falls Church, VA 22044 
(703) 237-6703 

Giờ làm việc theo hẹn: 
 
Thứ Năm - Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 4 giờ chiều 
Chủ Nhật: 12 giờ trưa - 5 giờ chiều 

 

Nhận bảo hiểm các loại và không có bảo hiểm 
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 Khởi sự từ năm 1991, đã và đang trình chiếu trên hệ thống cable 
của các quận hạt vùng Virginia & Maryland. 

 Bất vụ lợi, hoàn toàn tự túc, không quảng cáo, 
không nhận bất cứ tài trợ nào. 

 Không lệ thuộc bất cứ đoàn thể hay cá nhân nào. 
 Phỏng vấn về các đề tài: thời sự, xã hội, kinh tế, văn hóa 

và chính trị với những tin tức trung thực và hữu ích. 
 Thực hiện các phóng sự, những tài liệu về thời sự, lịch sử v.v... 

 Lập trường chống cộng 
 

Do Kiến Trúc Sư Bùi Dương Liêm sáng lập và thực hiện cho đến hôm nay. 
Trong 25 năm qua, đã và đang có sự đóng góp của quý anh chị: 

Ngô Ngọc Hùng, Nguyễn Uyên, Trần Ngọc Lâm, Bùi Vũ Đức, 
Nguyễn Khánh, Đinh Thúy Uyên, Bùi Dương Quang, Nguyễn Vân, 

Mina Nguyễn, Nguyễn Thị Bé Bảy... 
Đã được trình chiếu trên hệ thống youtube từ năm 2007, với danh xưng 

 

 
Cho đến nay, "bebeliem youtube" đã có trên 2 triệu người trên toàn thế giới 
vào xem và trên 1.500 người ghi danh để nhận trực tiếp chương trình này. 
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Thi tập 
* Nỗi Lòng Người Em Nhỏ * Một Thoáng Hương Xưa 

* Những Ngày Xưa Thân Ái * Quê Hương Ngày Em Lớn 
* Nỗi Lòng Người Đi * Muôn Thuở Ân Tình 

 
Truyện dài & Tập truyện ngắn 

Chân Trời Hạnh Phúc, Trong Lâu Đài Kỷ Niệm, Xa Bến Thiên Đường, 
Ngoài Ngưỡng Cửa Chiêm Bao, Vén Màn Sương Ảo Mộng, 

Một Góc Trời Thôn Dã, Thời Biển Lặng Sông Trong, 
Những Chặng Đường..., Trăng Sáng Miền..., Màu Tím Hoa Lục Bình, 
Hương Cau Quê Mẹ, Bóng Ai Thấp Thoáng..., Trên Nẻo Đường Quê, 

Xứ Lạ Tình Quê, Như Khúc Nhạc Buồn, 
Niềm Thương Nỗi Nhớ, Nghĩa Nặng Tình Sâu, 

Phượng Tím, Nắng Úa Chiều Thu, Chân Trời Diễm Phúc. 
Giọt Sương Long Lanh, Chỉ Còn Là Kỷ Niệm 

 
Tập thơ phổ nhạc 

(Nhạc sĩ: Thông Đạt-Văn Giảng, Võ Tá Hân, Hiếu Anh) 
 

Những tình khúc thơ phổ nhạc CD 
* Con Đường Xưa Mưa Bay *Ướp Hồng Tuổi Ngọc 

(Thơ: Dư Thị Diễm Buồn, Nhạc: Thông Đạt-Văn Giảng) 
 

Những tình khúc ngâm thơ CD 
*Một Thoáng Hương Xưa *Những Ngày Xưa Thân Ái 

*Ướp Hồng Tuổi Ngọc *Một Góc Trời Thôn Dã 
 

Xin liên lạc: 
DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
ĐT: (530) 822-5622 

Email: dtdbuon@hotmail.com 
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Nhóm Chủ Trương Tin Sách: 
 
 UYÊN THAO 
 TRẦN PHONG VŨ 
 LÊ THỊ NHỊ 
 ĐÀO TRƯỜNG PHÚC 
 HOÀNG VI KHA 
 HOÀNG SONG LIÊM 
 NGUYỄN THU THỦY 
 NGUYỄN MẠNH TRINH 
 TRỊNH BÌNH AN 
 
TIN SÁCH do Tủ Sách Tiếng Quê 
Hương & Book Club Nhà Việt Nam thực 
hiện nhằm giới thiệu các tác phẩm giá trị 
trong nước cũng như hải ngoại, kể cả 
các tác giả ngoại quốc. TIN SÁCH được 
phổ biến qua hai hình thức: bản giấy in 
và bản điện tử (pdf). 
  
Rất mong được quý bạn đọc, quý tác 
giả và cơ sở xuất bản tham gia cùng 
TIN SÁCH bằng cách gởi tác phẩm cần 
giới thiệu và các chi tiết cần nêu về tác 
phẩm, cũng như góp ý về công việc. 
  
Mọi giao dịch xin vui lòng email về: 
 

 
 
hay gởi thơ về: 
 
 

Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG 
P.O. Box 4653, Falls Church, VA 
22044 – USA 
 
Xin mời đọc TIN SÁCH từ số 1 đến số 
17 trên các trang điện tử sau đây:  
Tin Sách Facebook , Nhà Việt 
Nam , Tạp Chí Cỏ Thơm , Diễn Đàn 
Cựu Sinh Viên Quân Y , Cái 
Đình , Thư Viện VN Toàn Cầu ,  Văn 
Thơ Lạc Việt , Quảng Ngãi Nghĩa 
Thục ,  Sáng Tạo , Cờ Vàng Việt 
Nam , Thằng Mõ Online , Viễn Đông 
Daily , Nam Kỳ Lục Tỉnh , Nhìn Ra 
Bốn Phương (Mạc Phương Đình). 
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