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của Trần Quốc Bảo 
 
 
 

  
 
 

Dạo nào trời đổ cơn mưa 

Cho tôi kỷ niệm ngày xưa tắm truồng 

Với cô hàng xóm tóc buông 

Trẻ con chẳng biết thẹn thuồng là chi 

Mười năm sau, tuổi dậy thì 

Yêu nhau; (có lẽ từ khi tắm truồng) 

Tình đầu sáng đẹp như gương 

Nhưng mong manh tựa làn sương mơ hồ 

Dòng đời cuồng loạn xô bồ 

Đã tàn nhẫn xoá tuổi thơ thiên thần 

Biết rằng thế sự phù vân 

Mà sao tâm động mỗi lần gặp mưa 

Này cô hàng xóm thuở xưa 

Trọn vòng quay, vẫn tôi chưa quên bà! 

 

Trần Quốc Bảo 
Richmond, VA 
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Lại một đêm anh bồi hồi thao thức   
Nhớ về em, sao nhớ quá em ơi!   
Nhìn qua song bàng bạc ánh trăng soi  
Trăng hẳn đã ru em vào hoa mộng   
Có phải chúng mình nợ nhau cuộc sống  
Nợ ân tình, nợ hai trái tim yêu  
Ôi! Nợ nần nhau chừng đó quá nhiều  
Anh xin hiến trọn cuộc đời trang trải  
Vẫn tự hỏi sao giữa dòng oan trái  
Gặp và yêu tha thiết rất tình cờ  
Chuyện chúng mình là chuyện thực hay mơ  
Hay tái ngộ hồn Ngưu Lang Chức Nữ?  
Vương mắc chỉ hồng tương lai qúa khứ  
Duyên tinh khôi lạc bước xuống trần gian  
Tình tự mãn khai trên cánh phong lan  
Nở ngạc nhiên giữa rừng già u tịch  
Ta chấp nhận mà không cần giải thích  
Kinh sách nào đóng cửa trái tim đâu  
Con sáo sang sông hà tất qua cầu  
Rực rỡ tâm linh vùng trời hạnh phúc  
Tung cánh thiên thần thoát vòng trần tục  
Mình trao nhau say đắm ngọt môi hôn  
Một vòng âm dương ở giữa càn khôn  
Tình khúc nhiệm mầu vượt ngoài cung bực  
Suốt một đêm anh bồi hồi thổn thức  
Nhớ về em sao nhớ quá em ơi! 
 
Trần Quốc Bảo 
Richmond, VA 
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Ô hay, sao giận anh rồi! 

Nghe trong điện thoại những lời đắng cay? 

Tưởng gì... quả đất nó quay 

Và ông Trời cứ đổi thay bốn mùa 

Thế là giận... 

Xin chào thua! 

Xin ngừng vũ trụ cho vừa lòng em 

Than ôi! Từ thuở khai nguyên 

Cái quay đã búng đến điên đảo trời 

Và... Ôi! Thủy tổ loài người 

Lại ăn trái cấm, cho đời đảo điên! 

Thì thay đổi cũng tự nhiên 

Thì ham của cấm cũng truyền thống thôi 

Giận anh? Hay giận cuộc đời? 

Tình mình nào đã một lời dối gian 

Cầm bằng nay hợp mai tan 

Là nơi định mệnh đã an bài rồi 

Yêu nhau thì cứ yêu thôi 

Còn tương lai kể như người đi đêm 

Vững chèo giông tố sẽ êm 

Tình càng nhõng nhẽo, càng thêm nồng nàn! 

 

Trần Quốc Bảo 
Richmond, VA 
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Gặp nhau từ thuở mộng hoa 
Yêu thương tràn ngập đôi ta ngỡ ngàng 

Tựa đầu soi bóng Lam giang 
Trao nhau những nụ hoa vàng đồi Mưng 

Tình ca hòa tiếng chim rừng 
Cỏ may đan kín con đường vào mơ 

Tình mình chưa dệt thành thơ 
Nụ hôn chưa ấm ai ngờ chia phôi 

Xa nhau mười bảy năm trời 
Nổi trôi vận Nước buộc đời chinh nhân 

Một chiều dừng bước hành quân 
Chợt em tìm đến một lần thăm anh 
Nón nghiêng sương khói Cổ thành 
Ái ân kết ngọc long lanh mắt huyền 

Rồi tình gặp những truân chuyên 
Dòng sông bão tố con thuyền sang ngang 

Bao nhiêu oan trái phủ phàng 
Cho tan những nụ hoa vàng ngày xưa 

Bẻ bàng chiếc nón bài thơ 
Khói sương độ ấy cơ hồ thiên thai 

Cầm bằng ai chẳng phụ ai 
Thì thôi, ủ kín tình hoài trong tim. 

 
Trần Quốc Bảo 

Richmond, VA 
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Đêm vũ hội cả vầng trăng chợt tối 

Hội Hoa Đăng mở lối Em vào 

Ngập hồn anh bát ngát những vì sao 

Em, nữ chúa đã lên ngôi hoàng hậu 

Cả trần gian chập chờn hư ảo 

Cả trần gian giông bão đã quay cuồng 

Giữa cung đình hoàng hậu gặp quân vương 

Bốn mùa chuyển vang lừng nhã nhạc 

Ngọc nữ, kim đồng ngẩn ngơ tiếng hát 

Khúc ca thiều dìu dặt năm cung 

Lòng ta rung vời vợi điệu tơ chùng 

Đêm bất tuyệt ngợi ca thiên tình sử 

Mời Em vào thăm Uyển ngự đêm nay 

Vi vút sáo thần mầu nhiệm thơ say 

Ta mở ngỏ thuở xuân tình phơi phới 

Hoa lá vườn khuya thì thầm tiếng gọi 

Tắt trăng đi, đèn rọi dấu chân son 

Mỗi đóa hôn ngọt lịm vị môi hồng 

Thân quấn quýt dây leo ngoài vũ trụ 

Hãy tắt đi cả muôn ngàn tinh tú 

Thắp lên nào mờ tỏ hội Hoa Đăng. 

 

Hoàng Song Liêm 
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Từ 1975, hơn 3 triệu người Việt Tỵ Nạn 
định cư và sinh sống tại hải ngoại, trên 
khắp thế giới tự do, đều chia sẻ cùng 
một thân phận khắc nghiệt, trầm bổng, 
hồi sinh. Đa số đã mất tất cả - tài sản, 
nhà cửa, địa vị, danh dự, hạnh phúc, 
liên hệ gia đình, ân tình làng xóm… để 
bơ vơ nơi đất khách quê người và tại đó 
cố gắng tạo dựng lại từ đầu một đời 
sống mới, nhiều thách thức trở ngại, 
nhiều thương đau, đổ vỡ: chính khách 
mất chính thể; sĩ tướng mất quân 
quyền; chủ nhân ông trắng tay, đổi đời; 
chuyên viên giải nghiệp; trí thức mất 
thế; gia đình, tập thể, cộng đồng lo âu 
tái lập truyền thống, lý tưởng, tình 
người.  
Có một điều họ không mất, đó là niềm 
tin vào thực lực tồn tại của họ, vào lẽ 
sống trong thế hội nhập của ba khả 
năng chọn lựa: 
Tồn giữ Nhân Phẩm, Chia sẻ Giá Trị 
Việt Tính; 
Yêu Chuộng Tự Do, Công Lý, Dân Chủ 
chân chính; 

Gắn bó Đại Nghĩa với Chí Nhân. 
Các đặc tính và khả năng trên thụ hình 
ít hay nhiều, tùy thuộc vào từng hoàn 
cảnh cá biệt, đa dạng, nhưng hiển nhiên 
đều là những thành tích tiếp nối tới ngày 
nay, sau gần 40 năm phấn đấu. 
 
I. Thực Lực Tồn Giữ Nhân Phẩm, 
Chia Sẻ Giá Trị Việt Tính 
Người Việt Tỵ Nạn bỏ nước ra đi vì họ 
quyết tâm khước từ thân phận tù đày, 
vô nhân cách. Họ từng bị “điều kiện 
hóa”, nhồi sọ; hạ nhục thành loài vật, 
thành dụng cụ khai thác đoản kỳ; thành 
kẻ tiêu thụ hạ cấp, lỗi thời, ươn hèn, vô 
thức. 
Họ quyết tâm thoát ly cảnh tù túng, đày 
đọa, bất nhân, bất nghĩa trong nước là 
vì họ còn đủ nghị lực kiên trì bảo trọng 
giá trị làm người tử tế, tự trọng, biết 
nhận, biết hưởng và biết cho lại. 
Phẩm giá làm người chân chính đó có 
tính cách bẩm sinh, bất khả tước đoạt, 
mà con người chỉ từ bỏ khi lìa đời. Nhân 
phẩm và lòng tự trọng không cho phép 
mình hạ thấp, quỵ lụy hơn những gì cần 
thiết; không cho phép con người sống 
còn trong nhục nhã, sợ hãi, hèn mọn. 
Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi 
là con người?  
Do đó, quyết tâm ra khỏi địa ngục 
CSVN là vì con người chưa vô cảm, còn 
biết quằn quại, vùng vẫy, đứng dậy và 
chạy thoát cảnh nô lệ, thoái hóa và thú 
hóa vậy. 
Ngoài ra, khả năng “vượt thoát” ra khỏi 
bế tắc, sa lầy và sai lầm cũng như khả 
năng “vượt thắng” đều chiết tự ngay từ 
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“Việt tính”, mà ông cha chúng ta ra công 
gắn liền với “siêu việt”, vì “Việt” (越, bính 
âm: yuè) là một từ gốc Hán-Việt có 
nghĩa là “vượt qua”. Hy sinh của người 
Việt Tỵ Nạn Cộng Sản dám liều lĩnh 
thách đố cái chết trăm hình vạn trạng để 
đổi lấy hy vọng sống thực, sống trọn 
vẹn có đáng gọi là hành động “siêu 
việt”, vượt bực hay không?  
Người Việt còn lại trong nước chưa 
“vượt ngục” CSVN, không hẳn vì hèn 
nhát, thiếu can đảm, mà chỉ vì họ chưa 
hồi hướng đúng mức, đúng độ, hay 
chưa gặp đúng thời, đúng cuộc. Người 
dân trong nước sẽ tụ tập đứng lên khởi 
nghĩa khi vỡ lẽ CSVN chỉ là quân bịp 
bợm, phá hoại, bất tài, vô luân; khi toàn 
dân thấy rõ xã hội họ đang sống chỉ là 
“nhà tù tập thể” không còn tầm vóc và 
mánh khoé bao vây, kìm hãm, dọa nạt 
họ được nữa.  
 
II. Thực Lực của Người Việt Yêu 
Chuộng Tự Do Dân Chủ Chân Chính 
Bên cạnh một thiểu số nạn nhân bị thời 
cuộc dày vò điêu đứng, bị phá hủy nhân 
vị đến kiệt sức phân tâm, nên không 
sao hội nhập toàn vẹn cuộc sống phấn 
khởi, rộng lượng hài hòa nơi đất khách 
quê người, thì may mắn hơn, đa số 
người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên thế 
giới tự do đã biết hoàn chỉnh, cải sinh 
đời sống và thân phận mình từng bị 
CSVN ngược đãi, hủy hoại. 
Sau gần 40 năm gắn bó với nếp sống 
đáng sống, đa số người Việt Tỵ Nạn và 
nhất là hậu duệ, con cháu họ đều ý thức 
rõ rệt phạm vi định chế nhân quyền, dân 
quyền và trách nhiệm công dân là một 
thỏa ước xã hội chính trực, kết sinh đa 
thể, linh động và hiển nhiên, luôn luôn 

cần bảo trọng, tu bổ cho thêm vẹn toàn, 
siêu thoát.  
Sức mạnh của người Việt Quốc Gia Tỵ 
Nạn Cộng Sản chỉ hội đủ khi đa số 
thực thi dân chủ chân chính, pháp trị, 
hài hòa, tử tế, nhân đạo;  
tôn trọng tự do và nhân phẩm của chính 
mình và tha nhân; 
ý thức về quyền sở hữu, quyền hành 
chính trị và trách nhiệm công dân. 
Như vậy, người Việt Quốc Gia chúng ta 
cần thi hành và bảo trọng đúng mức tôn 
chỉ dân chủ tự do, chứ không thể ỷ lại 
vào “căn cước” vừa được cung cấp để 
làm ngược lại. Đó là trường hợp của 
một thiểu số cá nhân cố vị, bị lây thói võ 
đoán hàm hồ, thường khôi phục thủ 
đoạn võ đoán, mánh mung, bằng cách 
chụp mũ, chửi rủa, phá phách bất cứ ai 
không vừa ý họ, thì chắc chắn họ không 
thể “thắng cuộc”, vì không sao sánh kịp 
ma phiệt CSVN… nổi tiếng về các thủ 
đoạn rừng rú, hèn mọn; ném đá giấu 
tay, phun máu hại người. 
Nếu giả thử tất cả người Việt Tỵ Nạn 
chúng ta tiếp tục long đong, sai quấy, 
thiệt thòi, thất thế, thất thểu, thì con cái 
họ và người dân trong nước lấy gì để 
trông mong, nhờ vả, noi theo?  
May thay, người Việt Tỵ Nạn đi trước đã 
từng vượt thoát và thành công chính 
trực, thì những đợt tỵ nạn sau này cũng 
có bề vượt thoát và thành tựu như 
chúng ta mong muốn. Đó là trách nhiệm 
quy tụ, bao bọc bằng nghĩa cử dấn thân 
gương mẫu, bằng thực hành đối chiếu.  
Chúng ta hãy cố hành động đúng nhân 
cách của người Việt tự do, tự trọng để 
thẳng tiến và đem lại hy vọng cho hậu 
duệ, cho người “đi” sau. Chúng ta 
không thể tự hủy bằng cách đi ngược 
đường hay dùng ngõ tắt thủ lợi sáo 
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mòn, thường bị gài bẫy chia rẽ, ám hại, 
do địch để lại, như theo “nghị quyết 36” 
chẳng hạn.[1] 
 
III. Đại Nghĩa & Chí Nhân 
Thế lực của người Việt Tỵ Nạn Cộng 
Sản là khả năng dấn thân theo đại 
nghĩa, đại cuộc: biết cưu mang lẽ phải, 
bảo trọng công lý; trợ lực nghĩa sống và 
phúc lợi nhân loại. Đó là cách ứng dụng 
“chính nghĩa siêu việt” của Ông Cha 
chúng ta vào đời sống hiện đại: 
 
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 
Lấy chí nhân để thay cường bạo. 
 
Nguyễn Trãi, “Bình Ngô đại cáo”[2] 

 
Nguyên văn “Bình Ngô đại cáo”  
Đem Đại Nghĩa Để Thắng Hung Tàn 
Đại Nghĩa là Lẽ Sống Chính Đáng, Toàn 
Diện; là Trào lực Chỉ đạo lấy phẩm giá 
con người làm trọng tâm cho mọi sinh 
hoạt hiện hữu. Do đó, luật pháp công 
minh và công lý đạo đức phải căn cứ 
vào nhân phẩm để định chế hóa và 
hướng dẫn đời sống toàn vẹn. 
Phẩm giá làm người chân chính có tính 
cách bẩm sinh, bất khả tước đoạt. Nhân 
phẩm phải được kết tạo bằng nguồn 
gốc nhân sinh, chủng tộc, truyền thống 
văn hóa của một dân tộc; bằng kích 
thước và vị trí địa-chính của một lãnh 

thổ; bằng tầm vóc môi sinh và dưỡng 
khí bao bọc liên hệ. 
Nhân phẩm đòi hỏi một hiện tượng tổng 
hợp, mà bất cứ kết tố nào khiếm khuyết 
đều làm nhân phẩm chao đảo, thất tung, 
bất toàn. 
Do đó, con người sẽ mất nhân phẩm khi 
phải sống cảnh nô lệ, đói khát, bệnh 
hoạn, ngu xuẩn, tù đày, đe doạ, khinh 
miệt, kỳ thị, bóc lột, lợi dụng, quên lãng. 
Như toàn dân đang sống lây lất dưới 
ách cộng sản Việt Nam [trừ thiểu số đại 
gia, băng đảng của chúng]. 
Hiển nhiên công dân mất nhân phẩm khi 
đất nước họ bị ngoại bang xâm lấn; khi 
lãnh thổ họ bị tháo ranh, cắt đất; khi 
lãnh hải, hải đảo, núi rừng, nguồn lợi 

thiên nhiên bị tài phiệt đại gia tham ô 
trục lợi, bị ngoại nhân bất chính cưỡng 
đoạt, phá hủy; khi dân oan thấy mình 
thất lạc, hắt hủi ngay nơi chôn nhau cắt 
rốn, ngay nơi thờ phụng tổ tiên.  
Công dân cũng bị tước đoạt nhân phẩm 
khi tiếng mẹ đẻ thuần túy mỗi lúc trở 
nên pha tạp, hổ lốn, ngọng nghịu, sai 
lạc, bôi bác, sa đoạ. 
Vậy “Đại Nghĩa”, song song với công 
minh chính đại, đòi hỏi 
1. người Việt Tỵ Nạn và người chiến 
sĩ tự do phải dứt khóat “Chống 
Cộng” 
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không chỉ để “chống đỡ, chống cự, 
phòng thủ, tự vệ” một cách tiêu cực, yếu 
thế; 
mà thực sự để vạch rõ làn ranh giữa 
chính nghĩa nhân bản và ý thức hệ của 
tội ác; 
để sáng suốt thu thập tài liệu vạch trần 
hành động và thủ đoạn của kẻ hung tàn 
diệt chủng; bá quyền, bá đạo, vô nhân, 
thất đức; 
để xác định lập trường cảnh tỉnh, minh 
mẫn trong việc chuẩn bị đối phó và 
ngăn ngừa kẻ trọng tội tái phạm. Ngăn 
ngừa đã là thực hiện nửa đường của 
điều trị. 
2. người Việt Tỵ Nạn và người chiến 
sĩ tự do phải dứt khoát “Diệt Cộng” 
không bằng thế quân sự, vì lúc này 
chiến tranh ở ngoài tầm tay “bất bạo 
động” của người Việt Tỵ Nạn và người 
chiến sĩ tự do; hơn nữa, quân sự chỉ là 
giải pháp ngoại vi, cục diện, tạm bợ, 
không thể giải quyết toàn thể quốc nạn, 
tai ương nhân tạo dưới ách cộng sản; 
cũng không áp dụng chính sách hung 
tàn để trả đũa trừng phạt, khai trừ, thủ 
tiêu con người cộng sản, khi họ chỉ là 
những thành phần mù quáng, lỗi 
thời, bất tài, bệnh hoạn; 
mà thực sự để “khử trùng cộng 
sản”; để điều trị, tẩy trừ tận gốc căn 
bệnh cộng sản hiểm nghèo, ngu xuẩn, 
điên cuồng bằng cách [a] nâng cao dân 
trí, [b] phát triển đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân, [c] bảo trọng 
công lý thượng tôn luật pháp, v.v. 
“Diệt Cộng” vắn tắt là nỗ lực trừ ác tính 
để trọng sinh, khi dõng dạc, công minh 
bảo đảm quyền lợi và phẩm giá toàn 
diện của người dân, tại học đường; 
trong xã hội mở rộng; tại thương 
trường; nơi công quyền, pháp quyền, 

chính quyền; dưới mọi hình thức chọn 
lựa tín ngưỡng, phát biểu tư tưởng sáng 
tạo, bảo trọng môi sinh, đời sống căn 
bản. 
Lấy Chí Nhân Để Thay Cường Bạo 
Nhưng “Đại Nghĩa” tức lẽ sống chân 
chính đó phải được thực hiện và bảo 
trọng một cách ôn hòa, nhân từ, bác ái. 
Quyền sống phải được thực hiện đúng 
mức và bảo vệ đúng nghĩa. Công bằng, 
đạo đức, trách nhiệm. 
Trong quan niệm “Chí Nhân”, nhân từ là 
căn bản. Khi nhân từ được tôn trọng và 
thực hiện ở mức cao đẹp, thì mẫu mực 
nhân từ trở thành chí nhân, ở mức độ 
toàn hảo, cao vượt. Do đó: 
người chiến sĩ tự do phải luôn luôn tố 
cáo, khai trừ mọi vi phạm nhân quyền; 
[3] đồng thời cổ võ các biện pháp ôn 
hoà “phục hồi công lý”; ứng dụng pháp 
lý công bình [4] thay vì công lý trừng 
phạt, trả thù. [5]  
người chiến sĩ tự do chủ trương hoàn 
trả, bồi thường, bù đắp tương xứng mọi 
thiệt hại trong quá khứ giao tranh; mặt 
khác chỉ trừng phạt những trọng tội, sai 
phạm quá đáng như tàn bạo, lạm 
quyền, tham nhũng bất chính; còn các 
tội danh khác đều được hưởng miễn 
trách [6] hay ân xá [7] nếu nghi can chỉ 
thi hành nhiệm vụ giao phó. Điều này 
không có gì khó hiểu, vì trước đây, 
chính thể Việt Nam Cộng Hoà đã từng 
áp dụng chính sách “chiêu hồi”. Dù sao, 
chính sách “Chí Nhân” không nhằm 
phục vụ mục tiêu chính trị của “chiêu 
hồi”, mà thực sự nhằm chấn hưng đạo 
đức; tái phục nhân phẩm; cải thiện nhân 
tính công dân. 
Với quyết tâm đem đại nghĩa để thắng 
hung tàn cộng phỉ, lấy chí nhân để thay 
tận gốc căn bệnh cộng sản, người Việt 
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Tỵ Nạn Cộng Sản và người chiến sĩ tự 
do đã rõ rệt “vượt cộng” hay vượt 
thắng CSVN khi dồn sức tạo dựng một 
nhân sinh quan trong sáng, phồn thịnh, 
tử tế, khả trọng. 
 
ĐỂ TẠM KẾT: 
Thắng lợi là điều hay nếu chúng ta 
không đánh mất liêm khiết trong lúc thi 
hành. [8] Vậy, muốn có thế lực đối phó 
với chính mình, với đối tác và đối thủ, và 
muốn thực sự “thắng cuộc” một cách 
chân chính, nhân hậu, người Việt Tỵ 
Nạn Cộng Sản cần 
có can đảm đối mặt với sự thật, để bổ 
túc lẽ phải hay kịp thời sửa sai; 
sống ngay thẳng, làm điều tốt lành, vì 
như thế sẽ giúp chúng ta sống một cách 
chính trực, làm gương mẫu cho hậu duệ 
và đồng bào trong nước; 

chủ trương công minh, bất bạo động vì 
cách đó sẽ đưa tới trình độ đạo đức cao 
nhất, vốn là cứu cánh của mọi tiến hóa; 
thương xót tất cả những gì thuộc về đời 
sống, vì đạo đức không khác gì hơn là 
sự kính cẩn đời sống. [9] 
Phẩm chất của người Việt Tỵ Nạn Cộng 
Sản, của người chiến sĩ tự do còn lại 
sau khi gạt bỏ mọi hư danh, ảo tưởng; 
mọi mánh mung, thiển cận; mọi mặc 
cảm tự hủy. Thực lực của họ chỉ đáng 
kể khi đo lường bằng kinh nghiệm sống 
chính trực, can đảm; bằng trí tuệ và viễn 
kiến trong giai đoạn liên kết phục hồi sự 
vẹn toàn cho đất nước; an sinh, phúc lợi 
và phẩm giá cho toàn dân.  
 

TS LS LƯU NGUYỄN ĐẠT 

 
 
GHI CHÚ  
[1] Nghị Quyết số 36 của Bộ Chính trị về Công tác đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài là một nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị Quyết 36: Xin hãy Cảnh 
Giác!  
http://www.vietthuc.org/2012/07/21/ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-36-xin-hay-
c%E1%BA%A3nh-giac-2/ 
[2] “Bình Ngô đại cáo” (平吳大誥) là bài cáo của Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán vào 
mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc cuộc 
kháng chiến chống Minh, giành lại độc lập cho Đại Việt. 
[3] human rights violations 
[4] equity justice 
[5] penal repression, vengeance & retaliation justice 
[6] excuse 
[7] amnesty 
[8] “Winning is nice if you don’t lose your integrity in the process.” Arnold Horshak 
[9] “I can do no other than be reverent before everything that is called life. I can do no 
other than to have compassion for all that is called life. That is the beginning and the 
foundation of all ethics.” — “Ethics is nothing else than reverence for life.” Albert 
Schweitzer [1952 Nobel Peace Prize] 
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Khi Đã Bằng Lòng Với Hiện Tại  
Hãy Nói Lời Cảm Ơn 

Với Quá Khứ 
  

khai bút đầu năm 
tặng L.Q & V.L. 

 

 
Một 
Cảm ơn năm Nhâm Ngọ đã đi qua 
Cảm ơn năm cầm tinh con ngựa đã lùi 
vào dĩ vãng 
Năm đã cho ta nhiều niềm vui hơn nỗi 
buồn 
Năm đã cho ta sự thoải mái tâm hồn 
nhiều hơn nỗi muộn phiền của đời sống 
Năm cho ta Vầng Trăng để hồn thơ ta 
vực dậy 
Nằm phục sinh ảnh hình L.Q./Bà 
Tiên trong ký ức ta ngót nghét đã hơn 
60 năm 
Năm cho ta cảm nhận niềm hạnh phúc 
như muốn quyên sinh 
Năm của một đời thi sĩ như thế đã là đủ. 
Năm cảm ơn gia đình, bạn bè, người 
dưng nước lã 
Cảm ơn trời đất, ông bà, mẹ cha 
Cảm ơn có cây, hoa lá 
Cảm ơn tuốt. 
Cảm ơn năm cho ta nhiều thêm những 
bạn bè, không còn người ghét kẻ ghen 

Năm của sự nghiệp văn chương được 
xác định 
Năm của thêm lên nhiều những bạn đọc 
mến yêu 
Cảm ơn và vẫy tay chào năm con Ngựa 
Hãy lên đường và thượng lộ bình an 
Ngựa nghe. 
 
Hai 
Này bạn ta, cụ Dê, tuổi 75 những tim ta 
còn nóng sốt 
Lòng trai còn rộng mở, chưa cửa đóng 
then cài 
Hồn mênh mông, tình thơ và thơ tình 
còn bát ngát 
Lâu đài thơ ta không khóa kín bao giờ 
Xin mời vào 
“Không cần lấy vé không phải đợi chờ” 
Nói như thơ Nguyên Sa. 
 
Ba 
Khi đã bằng lòng với hiện tại 
Hãy nói lời cảm ơn với quá khứ 
Cảm ơn chiến tranh, cận kề cái chết 
Cảm ơn hòa bình, dối trá gian manh 
Cảm ơn tội tù, những ngày khổ sai, đói 
khát, 
Cảm ơn tôi chưa chết, cảm ơn tôi còn 
sống 
Cảm ơn những ngày đạp xích lô, vá xe 
đạp khi còn ở Việt Nam 
Cảm ơn những ngày rửa chén bát 
lương 5 đồng 25 cent ($5.25) 
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Khi trước mặt thịt thà ê hề của những 
ngày nước Mỹ. 
Cảm ơn những đêm mùa đông lái xe 
trong tuyết phủ 
Cảm ơn những ngày hè, công viên đùa 
vui với gia đình. 
Cảm ơn tuốt tuồn tuột 
Nói như ngôn ngữ nhà thơ Chu Vương 
Miện. 
Cảm ơn dì Mười, cũng là L.Q. 
Bà Tiên trong thần thoại, trong truyện cổ 
của một thời thơ ấu 
Cũng là L.Q. người bạn nhỏ, cô láng 
giềng của những ngày còn con nít nơi 
quê miềng, Quảng Điền, cạnh Bồ Bản, 
An Cư 
Của một thời ở đậu nhà hàng xóm, 
người thân 
Những năm chiến tranh 
Pháp/Nhật/Tàu/Việt Minh 
Vùng tề, vùng xôi đậu. 
Cảm ơn dì Mười, cũng là L.Q. đã giúp 
tôi nhớ lại 
Người y tá thời kháng chiến Nguyễn 
Công Hải 
Đẹp như một pho tượng 
Mà tôi đã khóc suốt nhiều đêm sau ngày 
thần tượng của tôi bị Tây hành quyết 
cùng nhiều người khác từ một hầm bí 
mật bị Tây phát hiện. 
Hãy nói lời cảm ơn với quá khứ khi đã 
bằng lòng với hiện tại 
Cảm ơn nụ cười, cảm ơn iieng khóc 
Cảm ơn hân hoan, cảm ơn khổ đau 
Cảm ơn thủy chung, cảm ơn phản bội 
Cảm ơn em đi lấy chồng, cảm ơn tôi về 
lấy vợ. 
Cảm ơn, cảm ơn. 
 
Bốn 
Cảm ơn em, những nữ sinh Nguyễn 
Hoàng 

Cảm ơn bà, những góa phụ cô đơn 
Đã đến, đã đi, đã khuất bóng hay còn 
chờn chờn trong ký ức 
Đã ngủ yên trong hồ quên lãng 
Hay còn loáng thoáng trong những giấc 
chiêm bao. 
Ta cũng xin nói lời cảm ơn. 
Cảm ơn em, đôi mắt hồ thu sâu như 
giếng trời nhiều lúc ta muốn chết đuối 
Cảm ơn em võng tóc mây đủ dài cho ta 
muốn treo cổ quyên sinh 
Cảm ơn em cái nanh đủ nhọn nơi hàm 
răng ấy, đủ sắc cho môi ta máu chảy 
ròng ròng 
những khi được em trừng trị 
Cảm ơn em nốt ruồi son ác chiến bám 
trụ nơi khóe miệng cũng ác chiến không 
thua 
Cảm ơn em chiếc áo lụa đủ dài cho ta 
làm khăn đắp mặt phút lâm chung. 
Hoan  hô  người  đàn  bà 
Muôn  năm  người  nữ 
Vạn  tuế  những  người  tình 
Amen, Amen 
 

Sương Biên Thùy (Lê Mai Lĩnh) 
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J'ai quitté mon pays 
J'ai quitté ma maison 
Ma vie ma triste vie 
Se traîne sans raison 
J'ai quitté mon soleil  

J'ai quitté ma mer bleue 
Leurs souvenirs se réveillent 

Bien après mon adieu 
Soleil! Soleil de mon pays perdu 
Des villes blanches que j'aimais 
Des filles que j'ai jadis connu 

J'ai quitté une amie 
Je vois encore ses yeux 

Ses yeux mouillés de pluie 
De la pluie de l'adieu 
Je revois son sourire 

Si près de mon visage 
Il faisait resplendir 

Les soirs de mon village 
Mais, du bord du bateau 
Qui m'éloignait du quai 
Une chaîne dans l'eau 

A claqué comme un fouet 
J'ai longtemps regardé 

Ses yeux bleus qui fouillent 
La mer les a noyé 

Dans le flot du regret. 
 

by Enrico Macias 
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Tôi lìa xa đất nước rồi 

Rời căn nhà cũ một thời dấu yêu 
Đời tôi héo hắt đi nhiều 

Không còn lẽ sống, sớm chiều dần trôi. 
Vầng dương đẹp, biển xanh tươi 
Tôi đi bỏ lại cuối trời khuất xa 

Bao nhiêu kỷ niệm thiết tha 
Giờ đây trỗi dậy thăng hoa tâm hồn 

Mặt trời quê cũ ửng hồng 
Xóm làng, phố thị tôi từng vấn vương 

Thân quen bao dáng kiều nương 
Tôi đi bỏ lại người thương vô vàn 

Tôi còn như thấy mắt nàng 
Long lanh giọt lệ hòa làn mưa rơi 

Lệ mưa chia cách lứa đôi 
Tôi như thấy lại nụ cười đáng yêu 

Kề mặt tôi thật mỹ miều 
Gợi cho tôi nhớ những chiều làng xưa 

Giờ trên tàu chạy xa bờ 
Đưa tôi lìa chốn quê nhà nổi trôi 

Sóng hằn mặt nước như roi 
Quất vào khung cảnh chia phôi dâng sầu 

Tôi nhìn mãi phía đuôi tàu 
Khắc ghi đôi mắt biếc màu người thương 

Khuất chìm dưới sóng đại dương 
Bềnh bồng tiếc nuối, thê lương cõi lòng. 

 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao 

(chuyển ngữ) 

 



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

68 
 

 
 

A Vietnamese folktale 

English Adaption by Phạm Trọng Lệ 
 
Cây tre trăm đốt là một trong những 
truyện cổ nước Nam mà thế hệ ông cha 
thường kể cho con cháu. Bây giờ một 
số con cháu chúng ta thuộc thế hệ sinh 
sau 1975 ở Hoa Kỳ hay những nước nói 
tiếng Anh ít viết và đọc tiếng Việt hàng 
ngày nên ông bà kể truyện cổ tích cũng 
giúp các cháu nghe và viết tiếng Việt rồi 
xem kỹ lại bằng tiếng Anh. 
 
Truyện kể rằng ngày xưa có một chàng 
trai nhà nghèo phải đi ở đợ nhà một ông 
phú hộ. Ông phú hộ là một tay khôn 
ngoan, bòn công, lợi dụng công lao làm 
việc của chàng trai bằng cách nói ngọt 
với anh rằng để ông giữ hộ tiền công 
cho, sau này có tiền mà cưới vợ.  Ông 
phú hộ có cô con gái út kiều mị và chăm 
chỉ. Một hôm ông gọi anh người làm lại 
và dụ:  
-“Chịu khó làm việc đi cháu ạ! Ðể ta giữ 
hộ tiền công cho, chừng nào con gái lão 
lớn, lão sẽ gả nó cho anh. Của cải của 
ta bây giờ sẽ về tay vợ chồng anh.”  
 
Từ đó anh chàng chịu khó làm việc đầu 
tắt mặt tối, khó khăn nặng nhọc thế nào 
cũng không nề hà. Mấy năm sau con 
gái ông phú hộ đến tuổi cập kê, nàng 
thành một cô gái xinh tươi. Trong tổng 
(canton, district) có ông chánh tổng 
muốn xin con gái phú ông cho con trai 
lão.   

Ðã nhận lời gả con gái cho con trai ông 
chánh tổng, nhưng muốn giữ kín 
chuyện này, hôm làm lễ cưới cho cô 
con gái, phú ông cho mổ trâu giết lợn, 
và gọi anh nông dân người làm đến và 
dặn:  
-“Lên rừng chặt cho ta một cây tre trăm 
đốt mang về đây để về làm đũa dùng 
trong lễ thành hôn. Nếu không kiếm 
được, lão gả con gái lão cho người khác 
đấy!” 
Hôm sau anh người làm dậy sớm, sách 
theo con dao rựa dài vào rừng tìm cho 
được cây tre trăm đốt.  Cả ngày đốn cả 
trăm cây tre mà không có cây nào có 
một trăm đốt. Trời thì tối, trăng đã lên 
cao, mà cả ngày bụng không một hạt 
cơm, mắt không chợp được một phút. 
Mệt và buồn quá, anh quăng rựa xuống 
đất, úp mặt khóc nức nở. 
Nghe tiếng anh khóc, một ông già hiện 
ra vẻ mặt quắc thước, da hồng hào, tay 
cầm cây trượng. 
Ông già đó là Bụt. Ngài hiện ra để giúp 
người hoạn nạn. 
-“Tại sao con khóc?”   
Anh gạt nước mắt kể kể sự tình. Bụt 
nghe xong rồi bảo: 
-“Anh có biết anh bị lão phú ông lừa rồi 
không? Thôi được, đi chặt một trăm 
khúc tre rồi mang lại đây cho ta.” 
Anh làm theo lời Bụt dặn, chặt đủ một 
trăm khúc tre xếp thành hàng dài. 
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Bụt hô mấy tiếng: “Khắc nhập! Khắc 
nhập!” 
Thế là truớc mặt anh có một câu tre dài 
một trăm đốt cao vút. 
 
Nhưng câu tre dài quá, anh vác không 
nổi. Anh lại ngồi khóc. Bụt hiện ra bảo 
anh hô mấy tiếng: “Khắc xuất! Khắc 
xuất!” Thế là cây tre rời ra thành một 
trăm khúc. Anh mừng rỡ, cảm ơn Bụt rồi 
xếp tre thành hai bó quảy ra khỏi rừng. 
Về đến nhà anh đã thấy hai họ đang cỗ 
bàn linh đình. Thoáng thấy anh gánh tre 
vào, họ ngưng đũa, và anh nghe loáng 
thoáng tiếng họ chê anh khờ. Anh đặt 
gánh tre xuống, lên tiếng gọi ông chủ ra. 
Phú ông chạy ra, thấy gánh tre rời từng 
khúc, mắng anh: “Tao bảo mày chặt cho 
được một cây tre trăm đốt, chứ có phải 
chặt một trăm khúc tre đâu!” 
Chẳng nói chẳng rằng, anh nông phu 
nói nhẹ: “Khắc nhập! Khắc nhập!” Các 

khúc tre rời ra khỏi bó và dính vào nhau 
thành một cây tre cao ngất nghểu. Phú 
ông chạy lại gần cũng bị dính liền vào 
cây tre. Ông kêu la ầm ỹ. Ông thông gia 
chạy ra gỡ cho ông phú hộ cũng bị dính 
vào cây tre. Họ nhà trai nhà gái có 
người chạy ra gỡ hộ cũng bị dính vào 
cây tre. Cuối cùng phú ông phải năn nỉ 
xin anh thả ra và hứa sẽ gả con gái cho 
anh và trả anh số tiền công ông giữ bấy 
lâu. Bấy giờ anh mới hô to:”Khắc xuất! 
Khắc xuất!” Lập tức phú ông và mọi 
người tách khỏi cây tre. Ðám cưới của 
con ông chánh tổng thành đám cưới 
của anh nông dân người làm. Từ đó hai 
vợ chồng anh nông dân sống hạnh phúc 
đến đầu bạc răng long.   
 
(Lược theo Kho Tàng Truyện Cổ Tích 
Việt Nam của Nguyễn Ðổng Chi) 
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A Vietnamese folktale 

English Adaption by Phạm Trọng Lệ 
 
Once upon a time there lived a poor 
peasant who was a servant to a wealthy 
landowner in the village…The peasant 
was a strong and hard-working fellow. 
An honest man, the chap trusted 
everyone. He worked as a servant to the 
landowner since he was a child, helping 
his master do all sorts of work, from big 
jobs to small chores, from heavy to light 
handy work. 
That was why, the old master was 
pleased with him. But the landowner 
was a clever, experienced and sly man 
in the countryside. He knew all the tricks 
to exploit people and ways to hoodwink 
and welsh those who worked for him. 
He was clever with his words and stingy 
with his purse, so in a short time, he 
became the richest man in his village.  
Since he did not want to pay for the 
labor of his servant, he devised a ruse 
by telling the young man that he would 
save the latter’s wages, which would be 
paid to him, in total upon his marriage. 
The old man had a daughter who was 
rather good-looking and not engaged to 
anyone yet. The lass looked wholesome 
and well-behaved so a lot of young men 
paid attention to her. She worked in her 
house, cooking rice and boiling water to 
make tea for her father’s field laborers.  
When the servant reached his late 
teens, he became a sturdy and 
handsome farm hand. The landowner 
was afraid that his servant might 

demand payment and leave to work for 
someone else, so one day, he sent for 
the young man and told him:  
-“For many years, you’ve been a big 
help to me in many things and I’m very 
pleased with you; and I am still keeping 
your pay for you.” 
The old man continued:  
-“If you don’t mind hardship in this 
household, working hard on my land, 
day or night, then when my youngest 
daughter grows up, I will give her to you 
as wife. And later, when I am old, this 
estate, mine now, will certainly belong to 
you and your wife. Who else will it be 
for, you think?”  
The peasant listened to words—so true, 
he thought—and was very happy. And 
from then on, he worked day in and day 
out, nonstop. He did not mind doing any 
work that the master assigned for him to 
do. His energy seemed to increase five- 
and tenfold. 
Whatever work he was doing, from 
plowing the field, digging up the soil, or 
braiding the ropes, or dehusking rice 
paddy—all the time, the image of his 
master’s young daughter was always in 
his mind, so he felt almost tireless. 
During that time, he never mentioned a 
word to his master about the money 
owed him.       
Three years passed and the young lass 
now reached her nubile age. In the 
region there lived a wealthy canton chief 
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who came to ask permission for his son 
to marry the landowner’s daughter. The 
old man accepted the request, but tried 
to keep the secret from the servant and 
farm hand for fear that if he knew, he 
would demand that his wages be paid, a 
good sum the old man owed him. 
When the two families were busy 
slaughtering a buffalo and a few hogs, 
the honest farm hand realized that he 
has been duped. He ran to the 
landowner, and asked: “You had 
promised me the young miss, why do 
you give her away to someone else?” 
The rich landowner consoled him: “Yes, 
I see that my youngest daughter now 
has grown up. So today, we are 
preparing for the wedding for you—who 
else, you think? Now, if you want to 
marry her, you must immediately go to 
the forest and by all means, find me a 
bamboo of one hundred nodes.” 
He went on: “Bring that bamboo back so 
that we could make chopsticks out of it 
for the wedding party; then my youngest 
daughter will be your bride right away. If 
you can’t find such a bamboo, don’t 
blame me for changing my mind in 
giving her to someone else.”  
Our honest lad eagerly set out to the 
forest, bringing along a machete to look 
for the bamboo of one hundred nodes. 
Undaunted by danger and hardship, 
from dawn till dusk, he assiduously 
searched from one forest to another for 
the bamboo of one hundred nodes, but 
he could not find it. The evening was 
getting dark, and the moon was rising in 
the sky, but he was still in the forest. 
Throughout that night, without a bite to 
eat or a wink of sleep, he was groping in 
his search, all to no avail. Although he 

had cut down hundreds of bamboo 
plants, none had one hundred nodes. At 
dawn the following day, he went on to 
other forests. He continued cutting 
hundreds of bamboo plants, but still he 
could not find the one he needed. 
Desperate and dejected, and fearful that 
the youngest miss would belong to 
another man, the honest farm bent 
down his head, cupped his hands over 
his face, crying out loud. 
Suddenly, he saw a lighting flash, and 
there appeared before him a snow 
white-haired, rosy-skinned, health-
looking old man, one hand leaning on a 
staff, approaching and asking him: “Tell 
me. Why are you crying, child.” He told 
the old man the whole story, and said he 
had spent the past few days searching 
but could not find the bamboo with a 
hundred nodes. 
After listening to his story, the old man 
said: “Listen, child. Don’t you realize that 
you had been duped by rich landowner 
of yours? Nowhere can you find a 
bamboo that has a hundred nodes. But I 
will help you. Now, go cut one hundred 
bamboo sections and bring them here to 
me.” In a short while, he had cut one 
hundred bamboo sections. 
The old man then commanded: “Stick 
together, stick together!” As soon as he 
finished uttering his saying, one hundred 
bamboo sections, scattered all around, 
started joining together, one after 
another, into a bamboo of one hundred 
nodes long. The old man guffawed: “Go 
ahead and count to see if there are one 
hundred nodes.” He knelt down and 
thanked the old man. 
But the old man had disappeared. He 
was indeed Buddha who would appear 



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

72 
 

and help kind-hearted persons in 
trouble. The farm hand lowered his 
shoulder in an attempt to carry the 
bamboo, but it was so long that he could 
not move. He sat down and burst into 
tears again. Buddha reappeared, and 
commanded: “Detach, detach!” The 
bamboo plant was disjoined into one 
hundred short sections.  
He bundled them together into two 
equal loads, and used a pole to 
balance-carry them on his shoulder, 
then headed toward his master’s house. 
Upon entering the house, he saw people 
of both families eating and preparing for 
the bride’s welcoming ceremony. When 
they saw him coming in, they stopped 
eating and started mocking him and his 
gullibility. He did not say a word and 
asked his master to come out. 
The rich landowner ran out and shouted: 
“You good-for-nothing! You did not listen 
to what I told you to find--a bamboo of 
one hundred nodes, not one hundred 
bamboo sections!” The farm hand softly 
said: “Stick together, stick together!” All 
at once, one hundred bamboo sections 
joined one another into a long bamboo 
of one hundred nodes, and glued the 
landowner to it too.  
So startled, the rich landowner tried to 
free his two arms from the bamboo but 
he could not. His soon to be in-law, the 
canton chief, also came out to help him. 
The farm hand waited until the canton 
chief came near the bamboo, then said, 
“Stick together, stick together!” The 
bamboo immediately glued the canton 
chief to it. The two families rushed out, 
curiously watching. 
A few men attempted to release the 
canton chief and the landowner from the 

bamboo, but they themselves were 
glued to the bamboo, too. No matter 
how hard they tried, they could not free 
themselves. The landowner and the 
canton chief begged him to let them go, 
pledging to let him marry the youngest 
miss. He now saw the real face of his 
master, a repented swindler. 
He demanded that the landowner 
promise in the presence of the two 
families that he would let him marry his 
youngest daughter and pay his wages. 
Only until he heard the promise did he 
say, “Detach, detach!” At that moment, 
the old landowner and his canton chief 
were let loose. The wedding of the 
canton chief’s son turned into the 
wedding party for the farm hand. 
And like all stories that have happy 
endings, this one ends with: “And the 
couple lived happily ever after…” 
 

Phạm Trọng Lệ 
Virginia 2/11/2016 
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Tôi nghĩ mình gái thị thành Hà Nội, 
Dù 54 (1954) đã vội vã xuôi Nam, 
Bỏ lại sau lưng chế độ ác gian, 
Chạy! Khi còn sơ sinh đang quấn tã. 
Tôi có được chút Hà Thành thanh nhã, 
Của nghìn năm văn vật, đẹp kiêu sa, 
Chút đài các, chút lịch thiệp, văn hoa, 
Chút cong cớn, cho đúng là gái Bắc! 
 
Tôi có chút gái miền Nam mộc mạc, 
Suốt tuổi xuân sống êm ả, bình an. 
Chút đơn sơ để bớt vẻ kiêu sa, 
Chút trực tánh: bớt văn hoa, kiểu cách. 
Chút hiền lành: bớt chua ngoa, đanh đá, 
Chút hào phóng của dư dả Cửu Long. 
Tạo cho mình nét hiền hậu, mi-nhon, 
Rất đặc biệt: gái Sài-Gòn-Chín-Nút!  

 

 
Tuổi cập kê, có Mệ đòi đón rước, 
Tiếng bổng trầm, dân Huế rặt, khó nghe. 
Trời se duyên, tình đã vẹn câu thề, 
Tập líu lo những mô, tê, răng, rứa… 
Chút nghiêm trang, khép mình: thêm quyến rũ, 
Chút lạnh lùng: che dấu bớt xôn xao. 
Chút duyên ngầm: thêm e lệ, ngọt ngào, 
Mệ mê mệt, hồn lao đao… Kỳ rứa! 
 
Tui dị òm!  Mình thật hên đấy chứ, 
Gái-Ba-Miền thừa hưởng những tinh hoa, 
Của Nam, Trung, Bắc trộn hòa, 
Dịu hiền, kín đáo, mặn mà Việt Nam! 
 

Nguyễn Phương Thúy 
10/7/2015  
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Gió bụi thời gian tiệp tiệp màu 

Người đi trong gió cuốn đi mau 

Nhân gian còn lại đời xam xám 

Nhân ảnh phai mờ vạn kiếp sau. 

 

Nghe sao lạnh buốt hồn man dại 

Những mối u hoài nối tiếp nhau 

Bốn bánh xe lăn buồn ngõ hẹp 

Ai còn ai mất ai về đâu! 

 

Bàng bạc sương lam chìm ảo vọng 

Mùa đi mùa lại lá thay màu 

Trăng khuya ló dạng đầu non lạnh 

Ai cố tìm quên nẻo nẻo sầu! 

 

Xứ lạ hồn đơn cô quạnh lắm 

Mỏi mòn hương sắc chạnh lòng đau 

Mai kia mốt nọ ai còn nhớ? 

Một gã say thơ bạc bạc đầu. 

 

Đông lạnh 2015 

Đăng Nguyên 
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Ngọc Cường 
 
Như phần đông người già đứng tuổi hay 
những ai mang nặng tâm trạng "tù nhân 
của quá khứ", nhất là khi bước qua tuổi 
năm mươi, thường tiếc nuối thời gian 
qua... vì nghĩ rằng đời mình không còn 
bao lâu để sống, tương lai dần dần thu 
ngắn lại, tôi hay vẩn vơ nhớ về những 
kỷ niệm xa xôi. Những kỷ niệm ấy càng 
lâu, càng cũ kỹ, từ lúc còn thơ ấu, thì lại 
càng thường xuyên len lén đến với 
mình. Thường là những kỷ niệm về một 
quãng đời nào đó, như lúc học ở ngôi 
trường nhỏ, chỉ là một dãy nhà vài lớp 
học, mang tên Lamartine, nằm bên cạnh 
hồ tắm thanh niên trên đường Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, trước Sở Thú, vào những 
năm 50… Hoặc những năm tôi học ở 
Chu Văn An hay là thời gian sau đó tôi 
đi lính... Những ngày ở TTHL Quang 
Trung rồi qua Thủ Đức, sao mà chứa 
chan bao kỷ niệm, vừa êm đềm, vừa 
buồn vui, xao xuyến... Bao giờ hình ảnh 
của một thời điểm cũ cũng luôn kèm 
theo khuôn mặt của những người đã 
gặp, đã quen... Cứ mỗi lần nghĩ đến một 
kỷ niệm, không chỉ khung cảnh hiện ra 
mà còn kèm theo hình ảnh của những 
người bạn, nếu có thể gọi là bạn, dù chỉ 
gặp một hoặc vài lần, hay chỉ có dịp nói 
qua vài câu chuyện nhưng sao ký ức tôi 
về họ không vì vậy mà phai mờ? Và 
nay, trong một góc trí nhớ kỳ diệu của 
tôi, họ lại hiện ra, gợi lại trong tôi nỗi 

niềm tiếc nuối ray rứt là đời đã không 
cho phép tôi gặp lại họ lần nữa...  
Ngược lại, cũng đôi khi, tôi được gặp 
vài người quen cũ với hy vọng tràn đầy 
là cuộc trùng phùng này sẽ hấp dẫn; thế 
nhưng ...tôi đã thất vọng sau vài câu 
chuyện, đến độ chán nản! Hình như tất 
cả chỉ vì tôi đã kỳ vọng quá nhiều? Hay 
là vì chính trí tưởng tượng của tôi đã sỗ 
sàng xen vào mà tạo dựng nên con 
người và cá tính của họ; nên chi tôi 
không thấy cái hay, cái đẹp như mình 
vẫn tưởng tượng và tôi đâm ra thất 
vọng suông? ... Hay là thời gian đã âm 
thầm chia rẽ chúng tôi, như nội dung 
câu thơ của Jacques Prevert ngày nào: 

“...Em biết chăng em, anh nào có 
quên! 
bài ca em thường hát  
về câu chuyện tình như đôi ta. 
ngày ấy ta yêu nhau  
nhưng...  
cuộc đời âm thầm chia cách những 
kẻ yêu nhau 
nhẹ nhàng không một tiếng động... " 
(“Les Feuilles Mortes”) 

 
Sau 1975, thời gian bị tập trung "cải tạo" 
của tôi không lâu lắm. Tuy cũng trải qua 
nhiều cảnh "đoạn trường" nhưng so với 
đồng đội thì không có gì đáng để than 
thở. Theo tôi, điều may mắn nhất của tù 
nhân là được ở chung với nhau, được 
chuyện trò và chia sẻ vui buồn với nhau 
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(dù vui ít mà buồn nhiều), dù có đôi khi 
do chung đụng thiết thân quá đâm ra 
gay cấn với nhau. Cuộc sống tập thể, 
ban đầu vàng thau lẫn lộn nhưng sau 
một thời gian thử lửa, những người 
cùng tâm tình, quan điểm, thái độ, 
thường tự gạt bỏ những khác biệt cá 
tính mà đến với nhau... Và quả đúng 
như vậy, cứ nghĩ về những ngày tháng 
bị giam giữ ở Long Giao là tôi nhớ đến 
một người ở cùng phòng. Từ ngày trình 
diện “học tập cải tạo" rồi trải qua vài trại, 
khi đến Long Giao năm 1977 thì tôi và 
những bạn tù ở chung, cấp bậc từ 
chuẩn úy đến trung úy, tạm sống yên ổn 
cho đến một ngày đẹp trời, bộ đội quản 
giáo đưa đến một ông đại-úy dáng cao 
ráo, mảnh khảnh, khuôn mặt tròn, đôi 
mắt lanh lợi, đặc biệt khi cười, anh ta có 
hai má lúm đồng tiền, trông duyên dáng 
như một thiếu nữ: đó là anh Danh...  
Khi quẹo xe vào đường G. ở thành phố 
Santa Ana, Nam Cali, tôi nhận ra ngay 
căn nhà của Đắc vì đặc biệt có dẫy cây 
bách cao, nhô lên khỏi mái nhà, được 
trồng dọc bên hông lối đi. Đó là một căn 
trệt, xây theo kiểu Y-Pha-Nho với mái 
ngói đỏ. Tôi quen Đắc qua Danh gặp từ 
mấy lần trước. Danh, Đắc và cả Dung, 
vợ Đắc, đều đi cùng chuyến tàu vượt 
biên.  
Dung mở cửa đón tôi vào nhà, vồn vã: 
“Anh Cường mới qua chơi. Nhà tôi và 
anh Danh đang ngồi uống trà ở sau 
vườn.” 
Dung vốn là nhà giáo, nói năng từ tốn, 
giọng nhỏ nhẹ nhưng rành mạch như 
khi đọc một bài trong sách giáo khoa! 
Nàng có khuôn mặt hơi dài và nước da 
ngăm, tôi đoán nàng khoảng trên bốn 
mươi và có lẽ không kém tuổi chồng 
mấy. Gặp gỡ trong chuyến vượt biên và 

khi tới Hoa-Kỳ định cư thì lấy nhau, họ 
chỉ quen biết nhau một thời gian rất 
ngắn rồi đi đến kết hợp có lẽ do duyên 
số, do hoàn cảnh và thời điểm thuận 
tiện, họ quý mến nhau và buộc đời vào 
nhau. Tình yêu đến với họ lúc nào, 
chính họ cũng không ai biết trước? 
Giữa hai người có chút ngăn cách về 
tôn giáo: Đắc đạo giòng trong khi Dung 
là một Phật tử. Nàng cho phép các con 
rửa tội nhưng chính nàng thì không. 
Căn nhà của họ tuy nhỏ và đã cũ nhưng 
nhờ bàn tay khéo léo của Đắc, anh đã 
nhẩn nha sửa lại gần hết các phòng ốc, 
khiến nó trở nên khang trang và tươm 
tất. Lấy nhau trễ nhưng nay anh chị đã 
có hai mặt con, một trai một gái. Cuộc 
sống của họ êm đềm trôi chảy, tạo dựng 
nên do sự cần cù và chịu khó, đức tính 
thường thấy ở những người từng trải, 
đã qua nhiều thử thách ở đời, điển hình 
của lớp người Việt tị nạn.  
Đi qua bếp là cửa mở ra vườn sau. 
Dưới mái hiên có kê một bàn gỗ nhỏ và 
vài ghế nhựa trông đã cũ, trên bàn bày 
bộ tách trà.  Mảnh vườn sau nhà tương 
đối lớn so với diện tích căn nhà, bao 
quanh bởi một bức tường cao được săn 
sóc kỹ càng. Vài luống rau thẳng thớm 
và gọn ghẽ, mấy hàng rau diếp và cà 
chua mọc dài, lác đác còn có đủ mọi 
loại rau thơm. Ở một góc có dàn bầu và 
mướp, nhiều trái non treo lủng lẳng, be 
bé, xinh xinh. Tôi thấy hai người có vẻ 
đang bàn cãi sôi nổi vấn đề gì. Danh 
vung tay và khi nói thường nghiêng 
nghiêng đầu, liếc nhìn người đối diện rồi 
cười mỉm chi, dáng điệu y hệt lúc còn ở 
Long Giao, những khi anh thuyết phục 
tên y tá bộ đội để xin thuốc trị bệnh phù 
thũng mà sau đó... chẳng được gì cả, 
chỉ nhận được lời tuyên truyền thông 
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thường trong tù: "đói ăn rau, đau khắc 
phục!"  
Thấy tôi, Đắc đứng dậy cười và chìa tay 
ra bắt. Cùng lúc, Danh nói to: “Hê này 
Cường! Đúng là rồng đến nhà tôm. Ngồi 
vào đây, bàn chuyện đất nước với bọn 
này.”  
Đắc dáng người tầm thước, có phần 
vạm vỡ, khuôn mặt dài và đôi mắt xếch 
sắc sảo, chen vào: 
“Chúng tôi đang bàn có nên tham gia 
phong trào phục quốc đang thịnh hành 
hay không? Tôi thì cho là có nhiều cách 
để chống Cộng, bằng văn hóa hay 
ngoại giao, không nhất thiết bằng võ lực 
súng ống. Tôi ủng hộ mọi phương cách 
nhưng vì hoàn cảnh gia đình, không thể 
tham gia trực tiếp. Riêng về mặt võ lực 
thì cũng đã có thời đi Thủy Quân Lục 
Chiến đấy! Thêm nữa, nay già rồi, sức 
đâu nữa mà tác chiến?”  
Đã dợm ngồi xuống, Danh lại sôi nổi 
đứng dậy:  
“Tham gia vào một tổ chức, không nhất 
thiết là anh phải cầm súng. Mà chưa 
chắc họ cần đến anh cầm súng... Vấn 
đề là dấn thân và tham dự, đóng góp... 
không nên làm chính trị xa lông nữa...” 
“Này ông bạn, anh nói ai là chính trị xa 
lông?” Tôi bông đùa.  “Trước hết phải 
có tư tưởng, nghĩa là từ xa lông phòng 
khách rồi ra mới có cách mạng thế giới 
chứ! Tư tưởng hướng dẫn hành động, 
đâu thể cứ bảo bắn là bắn, rồi là xong 
đâu!” 
Vừa lúc đó, Dung mang thêm tách ra rồi 
rót trà mời tôi. Nhân thấy tranh luận 
đang hồi sôi nổi, sợ bàn chính trị hăng 
quá dễ trở thành to tiếng, làm mích lòng 
nhau, nàng liền can gián:  
“Thôi đi mấy ông tướng. Các ông cứ 
theo Khổng Tử để lo tu thân, tề gia, trị 

quốc rồi hãy nói tới chuyện bình thiên 
hạ. Riêng cái mặt tề gia, chưa chắc ông 
nào đã làm trọn được đâu nhá...” 
Danh cười to, xen vào:  
“Trời ơi! Nếu cứ chờ tề gia xong thì 
đến... Tết ma-rốc à! Tôi chưa thấy ai 
trong chúng ta hiện nay đã xong nhiệm 
vụ tề gia cả! Phải tổ chức vận động các 
bà trước, chỉ có các bà cho xong thì là 
xong! Thôi, để bọn tôi bước sang phần 
trị quốc đi vậy!” 
Tôi ngồi nhìn hai ông bạn, thoải mái 
mỉm cười trước cuộc gặp gỡ bạn cũ, 
những người thân thiết mà mình tin 
tưởng là bạn tốt. Một ông cựu phi công 
lái L19 nay trông như một nhà tu, tóc cắt 
ngắn, gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi 
ngắn tay. Còn ông cựu pháo binh “đề lô” 
tuy có da có thịt nhưng hiền hòa như 
một sinh viên! Không khí thân thiện giữa 
hai người bạn này khiến tôi vui lây dù 
họ đang sôi nổi tranh cãi chuyện "nước 
non" hệ trọng...   
Bầu trời xanh trên cao trong vắt, không 
một bóng mây. Đột nhiên cơn gió mát 
tạt qua, thổi tốc khăn bàn và làm tóc của 
Danh xõa xuống trán. Có lẽ vì có tôi, 
không tiện nói nhiều về chính trị, hai 
người chuyển sang đề tài khác. Đắc 
khoe tin vui của Danh: 
“Này Cường ơi! Vợ con Danh sắp qua 
rồi đó. Thật là vất vả sau bao năm chạy 
chọt... Chúng ta hãy chúc mừng Danh 
sắp sửa yên phận gia đình...”  
Vì hoàn cảnh túng thiếu sau 75, Danh 
vượt biển một mình để lại vợ con ở 
Sàigòn. Tuy qua Mỹ sớm nhưng vì 
thương tật ở chân, thêm mắc bệnh viêm 
gan nặng nên chàng không đi làm được 
lâu, chỉ ở nhà ăn tiền trợ cấp. Danh tằn 
tiện dành dụm, tất cả cho gia đình bên 
nhà. Theo Đắc, chàng thường xuyên 
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gửi tiền về Việt Nam nhưng nghe đâu 
bà vợ không hiểu được hoàn cảnh thật 
của chồng bên này nên lúc nào cũng 
than túng thiếu và so bì với nhiều gia 
đình khác có thân nhân ở nước ngoài. 
Hình như thu nhập của Danh không có 
bao nhiêu nên chàng đã phải nhờ Đắc 
cùng đứng tên 
hồ sơ bảo trợ, 
đã trên mười 
năm, giấy tờ 
bây giờ mới có 
kết quả.  
Danh nhìn tôi 
mỉm cười nói: 
“Bà vợ tớ vừa 
cho biết đã 
được gọi lên 
phỏng vấn... 
Thường thì 
như vậy là sắp 
sửa được đi. 
Mấy đứa con cũng lạc quan lắm, chúng 
nó nói qua đây sẽ đi làm báo cho Mỹ 
ngay vì mấy đứa rất giỏi Anh văn.” 
Tôi nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên. Viết 
cho báo Mỹ không dễ, rất ít người Việt 
được tuyển chọn... mà con của Danh lại 
dám khoe với cha như vậy kể cũng lạ. 
Tôi lên tiếng góp vui với Danh: 
“Hay quá! Tôi nhớ chỉ gặp chị có một lần 
ở Sàigòn khi mới ra tù, đến kiếm ông 
nhưng ông không có nhà... Dù sao, lúc 
ở Long Giao có nghe ông kể về bà xã. 
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng!  
Trí nhớ của tôi về chị Lân, vợ Danh, khá 
mơ hồ vì chỉ găp chị có một lần trước 
khi vượt biên. Hình ảnh của chị hôm tôi 
ghé tìm anh cũng đã trên hai chục năm 
rồi: Chị mở cửa, nói Danh đi vắng và 
không ngỏ lời mời tôi vào trong nhà dù 
bên ngoài đang trưa, trời nắng và nóng 

bức. Hồi đó, quả thực tôi cũng mong 
được có thêm thời giờ để nói chuyện và 
biết nhiều thêm về một người mà những 
đêm trong tù, Danh thường nhắc đến... 
Chị Lân dáng cao gầy, khuôn mặt 
vuông, cương nghị. Mới gặp thoáng 
qua, tôi có cảm tưởng nàng là một 

người khó tính. 
Sau đó, Danh 
vượt biên 
trước tôi và tôi 
chỉ gặp lại anh 
khi qua tới Mỹ 
một năm sau. 
Bạn bè lâu 
ngày gặp mặt, 
câu chuyện 
như mãi không 
dứt... Buổi 
chiều đã xuống 
lúc nào không 
hay, gió chớm 

lạnh và nắng vàng chiếu yếu ớt trên 
ngọn những cây bách trước nhà. Vừa 
lúc, Dung bước ra mời chúng tôi vào 
nhà ăn cơm tối. Cử chỉ của nàng lúc 
dọn dẹp trông gọn gàng, nhanh nhẹn, tự 
nhiên và thân mật.  
Nhìn mâm cơm trên bàn, Dung mời: 
“Chúng tôi biết các anh thường cơm gà 
cá gỏi ở tiệm ngoài phố rồi. Hôm nay, 
mời các anh dùng món nhà quê đạm 
bạc nhé! Canh rau đay ăn với cà muối 
xổi, là cây nhà lá vườn do anh Đắc 
trồng. Tôi nấu nhưng cũng do anh Đắc 
dạy đấy! Chỉ có cá nục là mua ở chợ rồi 
kho mặn... Mời các anh dùng tạm.” 
Đắc nhìn vợ, vẻ hài lòng và hãnh diện. 
Thoáng qua, tôi chợt nghĩ thầm: hay là 
anh đã lấy Dung vì biết tài nội trợ của 
chị? Hạnh phúc đôi khi giản dị nên bền 
vững, như bữa cơm nhà quê hôm nay? 
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Mấy quả cà pháo trắng đã được cắt đôi. 
Khi cắn, miếng cà dòn mặn mà và vị hơi 
cay lan nhanh trong miệng, rất hợp với 
món canh rau đay. Quả đúng là bữa ăn 
đặc sắc đượm hương vị quê hương rất 
ngon miệng. Tự nhiên tôi thèm một ly 
bia nhưng cả Đắc lẫn Danh đều không 
là dân nhậu, chắc nhà cũng không có 
sẵn rượu? Danh và tôi ăn khỏe nhất, ba 
chén cơm rồi mà vẫn chưa thấy no 
trong khi chủ nhà đắc ý nhìn nhau mỉm 
cười một cách thú vị... 
Cơm xong, thấy còn sớm, tôi lên tiếng 
mời mọi người ra phố uống cà phê hoặc 
kiếm chè hay bánh ngọt ăn tráng miệng 
nhưng vợ chồng Đắc từ chối vì còn phải 
lo cho mấy đứa nhỏ học bài và sáng 
mai đi nhà thờ sớm.  
Cũng vừa lúc ấy có tiếng xe đậu ở 
ngoài, tiếng mở cửa... Hai đứa bé chạy 
ào vào, cháu gái chỉ độ hơn mươi tuổi 
và bé trai chừng bảy tám, chúng cười 
nói sà vào lòng Đắc, khiến chàng suýt 
làm rơi đôi đũa, nụ cười sung sướng nở 
trên môi...  
Dung cũng reo lên: 
“Này! Tụi con khoanh tay chào hai bác 
đi đã chứ!” 
Hai đứa bé vội vàng làm theo lời mẹ, tự 
nhiên như đã quen lắm với cử chỉ chào 
hỏi này. Tiếp đó, cô em của Dung bước 
vào, tay cầm gói đồ vừa mua sắm và 
gật đầu chào chúng tôi. Quay sang vợ 
chồng Đắc, cô nói: 
“Sáng mai em đến đón hai đứa đi chợ 
trời ở Cerritos anh chị nhé!” 
Đắc vội lên tiếng: 
“Ấy chết, không được đâu cô, ngày mai 
đi lễ mà! Buổi chiều thì OK. 
Cô em nhìn chị: 
“Vậy chị có đi với em được không?” 
Dung đáp: 

“Được chứ. Nhưng sau đó, hai chị em 
sẽ phải đi chợ mua thêm thực phẩm cho 
tuần tới.” 
Thỏa thuận bằng nụ cười tươi, cô em 
chào tất cả rồi ra về.  
Tôi ngạc nghiên. Dung vẫn chưa theo 
đạo dù đã lấy chồng trên mười năm 
nay. Không biết sự khác biệt về tôn giáo 
có cản trở gì hạnh phúc của họ không?  
Dung bận lo cho hai con ăn cơm. Chúng 
tôi ngồi nán lại một chốc rồi xin kiếu. Khi 
ra về, chúng tôi hẹn gặp nhau một lần 
nữa trước khi tôi trở lại Ohio. 
Đắc đứng dậy định lấy chìa khóa xe thì 
tôi đề nghị để tiện đường tôi đưa Danh 
về. Đắc ưng thuận:  
“Phải đấy, để hai bạn có dịp tâm sự 
chuyện cũ trong tù chứ?  
Như nhiều cuộc chia tay, một nỗi buồn 
nhẹ từ đâu len lén đến một cách lặng lẽ. 
Tôi tự hỏi tại sao nhiều niềm vui mong 
manh như cơn gió thoảng qua, chưa kịp 
tận hưởng thì nó đã vội vuột đi? Đôi khi 
vừa chợt thấy vui thì đã nhuốm buồn 
bâng khuâng... 
Trên đường đi, Danh cho biết anh đang 
ở trọ một gia đình quen, chỉ độ mười 
phút lái xe là tới. Anh tâm sự, cuộc sống 
của anh bây giờ khá giản dị: chỉ cần ở 
gần hai chỗ, nhà thờ và thư viện. Hiện 
anh có cả hai mong muốn ấy. Hơn nữa, 
chủ nhà cùng chung xứ đạo nên họ vẫn 
thường đưa anh đi xem lễ cùng. Ngoài 
ra, anh rất ít đi đâu. Từ khi qua Mỹ, 
Danh chưa hề có xe hơi mặc dù anh 
vốn có bằng lái từ ở Việt Nam. Vì không 
đi làm, anh chỉ trông cậy vào khoản tiền 
trợ cấp nhỏ nhoi nhưng nhờ tần tiện, 
anh cũng dành dụm được chút ít chờ 
gia đình sắp qua. Đề cập đến vợ con, 
giọng anh rưng rưng cảm động, chứa 
đầy tình cảm nhớ thương khiến tôi cũng 
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mủi lòng, liên tưởng tới những khổ đau, 
những chia ly vì chiến tranh và hoàn 
cảnh.  
Đến nhà, tôi bước xuống xe bắt tay tạm 
biệt bạn. Danh cao lớn, làm tôi phải 
ngước mặt nhìn lên đôi mắt thông minh 
long lanh sáng trong đêm. Mái tóc anh 
xõa xuống trán đã lấm tấm bạc. Tôi 
thầm nghĩ, anh đúng là một trí thức đọc 
nhiều... Nói chuyện với những người 
như anh bao giờ tôi cũng có sự thích 
thú bất ngờ, không phải chỉ hiểu biết 
rộng mà anh còn có nhiều ý sáng tạo, 
nhìn sự việc ở những góc cạnh đặc sắc. 
  
Kỷ niệm ngày xa xưa ấy bất giác chợt 
ùa về với tôi. Hồi gặp anh ở Long Giao, 
chúng tôi còn trẻ. Tôi chỉ mới ba mươi, 
còn anh chắc khoảng gần bốn mươi. 
Nay cả hai đã đứng tuổi, nhìn lại cả một 
đời trai trẻ lãng phí vì nạn nước... Tuy 
vậy, rõ rệt là khoảng thời gian ở Long 
Giao ấy lại là những ngày tháng thoải 
mái nhất trong thời kỳ tù đày. Có lẽ vì 
thế mà trí nhớ tôi hay quay trở về với 
đoạn đời này hơn là lúc bị đưa ra ngoài 

Bắc, ở Yên Bái, Phong Quang hay Vĩnh 
Quang. Lý do cũng giản dị: sau hai năm 
bị giam giữ, ngoài tin tức mơ hồ qua thư 
từ ba bốn tháng trời mới nhận được một 
lá, đấy là nơi tôi được gặp gia đình lần 
đầu. Vả lại, lúc đó bộ đội cai quản 
chúng tôi, tương đối họ dễ chịu hơn là 
sau này do nhân sự cục Công An trại 
giam, bọn người chuyên môn coi tù. Và, 
mặc dầu tù thì lúc nào cũng đói, nhưng 
tù ở trong Nam vẫn dễ thở hơn, quan 
trọng nhất là tù nhân không cảm thấy bị 
đày ải như khi bị chuyển ra Bắc, nơi 
rừng thiêng nước độc.  
Long Giao là doanh trại cũ của một đơn 
vị thuộc Sư Đoàn 18 bộ binh, nằm ven 
một ngọn đồi và bên con lộ ngoằn 
ngoèo không biết nó dẫn đi đến tận 
đâu? Tôi nhớ có những lúc ngồi một 
mình trong đêm, nhìn mông về phía 
chân trời, lòng tưởng nhớ đến vợ con 
đang ở Gia Định, thấy tâm tư nặng trĩu 
nỗi sầu thương nhớ nhà. Chốc chốc có 
cơn gió mát từ phía Đông thổi đến, 
dường như trong gió thoảng mùi muối 
mặn khiến cho tôi đoán trong mong ước 
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rằng nơi đây cũng gần biển, chắc không 
xa Sàigòn...  
Thời tiết ở Long Khánh ban ngày nóng 
oi ả nhưng đêm xuống lại se lạnh, mưa 
đều, đất đỏ màu mỡ nên cây cối tươi 
tốt. Khu vực chúng tôi ở thuộc một trại 
gia binh cũ, gồm năm dẫy nhà, mỗi dẫy 
mười căn lợp mái tôn, phía sau có bếp 
và cầu tiêu. Khi lùa bọn tù chúng tôi vào 
đó, có lẽ vì muốn dễ kiểm soát, bọn bộ 
đội cho đập phá tường xây phía sau, chỉ 
để lại mỗi căn dùng làm chỗ ngủ cho 
mười "cải tạo viên". Cầu tiêu tập thể 
được xây tạm, rất xa phía sau dẫy nhà. 
Mười đứa chúng tôi toàn là trung úy 
thuộc nhiều đơn vị của quân lực VNCH, 
từ Bộ Binh cho đến Hải Quân, Nhảy Dù, 
tác chiến hay văn phòng, như tôi, chưa 
có một anh chàng thuộc binh chủng 
Không Quân nào. Cho đến một buổi 
trưa, sau bữa cơm, mọi người đang 
nằm nghỉ, một tay vệ binh đeo khẩu AK 
47 dắt theo một tù nhân mới đến phòng 
chúng tôi, giới thiệu với anh Tổ Trưởng, 
dặn dò vài câu rồi bỏ đi, để lại người đó 
đứng ở cửa phòng trông như một anh 
tân binh thời nào: trắng trẻo, cao lêu 
nghêu, vai đeo ba lô, tay phải cầm cây 
gậy để chống đi. Đó là Danh. 
Mọi người ùa đến hỏi han Danh, mong 
bù đắp cho ngày tháng mù mờ vì trước 
đó cứ vài tháng mới nhận được thư 
nhà, mà thư cũng chẳng có đoạn nào 
đả động đến sự thật ngoài đời, chỉ toàn 
những câu tuyên truyền, kiểu “học tập 
tốt để được về sớm.” Nhưng, thực tế 
Danh cũng chẳng biết gì hơn về bên 
ngoài. Anh kể lại: năm ngoái, khi đi làm 
rẫy cùng một toán tù toàn đại úy, một 
người cuốc phải trái lựu đạn và chết tại 
chỗ, bốn người bị thương  trong đó có 
anh bị nặng, mảnh bắn vào chân khiến 

anh phải nằm bệnh xá. Vì vậy, Danh đã 
lọt sổ kỳ những tù đại úy bị đưa ra Bắc. 
Anh cười nói: "Xui xẻo mà hóa ra hên. 
Đúng như chuyện Tái Ông mất ngựa!" 
Nụ cười cởi mở, và có lẽ nhờ hai má 
lúm đồng tiền nên trông anh tươi trẻ. 
Tuy nhiên, hồi ấy tôi đã liên tưởng một 
cách bâng khuâng, chua xót: Phúc đến 
rồi họa trở lại thì sao? Chuyện đời 
chẳng biết thế nào mà lần, hay là cứ 
phó mặc cho số mệnh đưa đẩy?  
Chúng tôi nhanh chóng dựng thêm tấm 
phản gỗ dọc theo tường làm chỗ cho 
anh nằm.Thế rồi cuộc sống trong tù lại 
bình thường trôi đi. Sáng ra tập họp tập 
thể dục, ngày nào không đi lao động thì 
tụm năm tụ ba tán dóc, cũng có nhiều 
anh lúc nào rảnh là chăm chỉ lo vun sới 
mảnh vườn nho nhỏ... Chiều đến, lại tập 
họp điểm danh rồi sinh hoạt Đội. Hai 
bữa ăn lúc bấy giờ còn kha khá: cơm 
trắng với tí cá tươi kho muối và canh bí 
rợ.  
Thường vào buổi chiều, sau bữa cơm là 
điểm danh. Khi mặt trời lặn, không khí 
trở nên mát mẻ, Danh và tôi hay ngồi 
ngoài sân nói chuyện gẫu, thăm hỏi 
nhau về gia đình. Tôi thích nghe anh kể 
về thời gian anh đi du học lái máy bay, 
nhất là về đời sống bên Mỹ, thức ăn, 
kẹo bánh nhiều ê hề, không bao giờ ăn 
hết được khẩu phần mỗi người, khiến 
tôi mường tượng có lẽ nơi đó là thiên 
đường.  
Trước khi tình nguyện vào Không Quân, 
anh đã học ở Văn Khoa, cùng khóa và 
có biết người anh của tôi. Chỉ ít lâu sau, 
hai đứa tôi trở thành thân thiết và anh 
coi tôi như một đứa em. Danh đọc sách 
nhiều, hiểu biết rộng, anh thích bàn 
chuyện văn nghệ và triết lý, có lẽ nhờ 
vào môn anh học cũ. Riêng chuyện 
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riêng tư tình cảm, anh vẫn là người kín 
đáo.  
Rất ngoan đạo, tối nào anh cũng lén 
đọc kinh và làm dấu thánh giá trước khi 
ngủ. Tôi thấy Danh là một người hiếm 
gặp ngoài đời, nói chi trong tù. Anh tốt 
bụng, lúc nào cũng muốn giúp đỡ người 
khác, không muốn hại ai. Người ta có 
thể tin vào anh những việc hệ trọng, kể 
cả không ngần ngại đưa tiền anh giữ 
hộ. Anh lại còn biết châm cứu, yoga và 
hướng dẫn tôi tập Dịch Cân Kinh. Danh 
có thể nói thao thao hàng giờ về các 
môn này. Anh tập hai lần mỗi ngày và 
khuyến khích tôi theo anh. Nhưng chỉ 
sau một thời gian ngắn tôi đâm chán tập 
và mò sang Tổ bên cạnh học đánh mạt 
chược. Thấy tôi ngồi bên đám bài, anh 
chỉ lắc đầu cười xòa! 
Thế rồi chợt một ngày, trại thông báo sẽ 
cho phép gia đình đến “thăm nuôi” 
chúng tôi, họ gọi thế vì thực tế, thân 
nhân không chỉ đến thăm, gặp mặt, mà 
còn được mang theo thức ăn nuôi sống 
bọn tù đói khổ này. Nếu không có thức 
ăn bồi dưỡng thêm của thân nhân lúc 
ấy, có lẽ nhiều anh em tù chúng tôi đã 
không còn sức đi lao động nữa!  
Đến ngày “thăm nuôi” chỉ định, người 
nhà chờ đợi sẵn ở một khu nhà gần 
ngoài cổng, bộ đội quản trại vào, kêu 
tên từng người và dẫn ra cho gặp. 
Người nhà bọn tù chúng tôi ở Saigon vì 
cùng chung một hoàn cảnh, một nỗi lo 
âu, nên đã liên lạc với nhau chặt chẽ. 
Những người được thăm trước báo cho 
những người sau biết ngày nào gia đình 
sẽ đến. Danh và tôi được gặp thân nhân 
cùng một ngày. 
Kể từ khi có người nhà đến thăm, không 
khí trại trở nên nhộn nhịp khác thường. 
Ban ngày, anh em hồi hộp chờ đợi gọi 

tên rồi xếp hàng theo vệ binh ra khu 
thăm nuôi. Tối đến, mỗi nhà đều có tụ 
họp năm bảy người ngồi quanh ánh lửa 
hồng, nấu nước sôi pha trà hoặc sang 
hơn thì cà phê, và thế nào cũng có ít 
kẹo lạc, có anh bỏ công ra nấu nồi chè 
đãi bạn bè... Tôi thường hay được ăn có 
như vậy. Và, cứ mỗi lần rủ Danh thì anh 
lại từ chối, chỉ nằm nhà luyện yoga hay 
đọc kinh... 
Ngày Danh và tôi được gọi ra để gặp 
người nhà thăm nuôi, sau bữa cơm 
trưa, anh Vệ  Binh cầm khẩu súng AK 
dẫn chúng tôi đi trên con đường đất đỏ, 
qua các dẫy nhà nay toàn dùng để giam 
giữ tù binh. Mỗi khi đi qua nhà kế cận, 
nhiều anh em ùa ra gần hàng rào kẽm 
gai vẫy tay chúng tôi, tìm kiếm người 
quen... Ánh nắng trên cao chiếu xuống 
gay gắt và trời trở nên nóng bức, lưng 
cái áo trận tôi đang mặc đã ướt sũng 
mồ hôi. Đi khoảng hơn năm phút, đến 
trước cổng khu vực nhà thăm viếng, lúc 
anh bộ đội bảo chúng tôi dừng để đưa 
giấy tờ vào trạm gác thì đột nhiên tôi 
nghe Danh la lên: "Lân, Lân..." Tôi nhìn 
sang bên kia hàng rào, thấy vợ và đứa 
con anh đứng bên trong nhìn ra. Danh 
nức nở khóc rống lên. Lập tức, một anh 
bộ đội ở đâu chạy bổ ra, chỉ mặt Danh 
quát to: “Anh này! Không được khóc... 
Có ai làm gì anh mà phải khóc như thế! 
Anh có câm ngay đi không! Còn khóc 
nữa tôi đuổi anh về trại, không cho gặp 
người nhà đấy!" Danh vừa cố nín vừa 
lúng túng nhìn về phía vợ con. Tôi thấy 
vợ anh dắt đứa con quay đầu đi khuất 
vào bên trong. Trước khi vào khu thăm 
viếng, hai chúng tôi bị tách ra mỗi người 
đi về một dãy nhà riêng để gặp gia đình. 
Gặp lại vợ con sau bao ngày xa cách, 
tôi quên phắt mọi sự và không còn nghĩ 
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đến Danh nữa. Tôi như đang ở trong 
một giấc mơ. Hay ngược lại, tất cả mọi 
thứ trên đời dường như cũng chỉ là ảo 
ảnh. Chỉ duy nhất một điều có thật lúc 
ấy là cảm giác mà tôi đang cảm nhận. 
Thời gian gặp mặt người thân vút qua 
như chớp nhoáng, cán bộ đã đi vào 
thúc giục chúng tôi thu dọn, tập họp trở 
vô trại. Tôi chưa kịp nhớ mình hỏi han 
những gì với vợ đã thấy bước chân tù 
đầy nặng nề quay về, không biết vì 
mang nặng quà cáp hay vì tâm trí còn 
đang mông lung bao nỗi buồn nản sầu 
thương... 
Như thông lệ của cuộc sống tập thể, 
đám đông bọn tù thường tụ họp đôi ba 
người thành một nhóm thân quen, 
chung nhau thức ăn và thay phiên đi 
lãnh về, chia sẻ quà được gửi vào hay 
được thăm nuôi. Sau mỗi lần ra gặp gia 
đình về, anh nào tâm trí cũng bị giao 
động, cảm thấy tê liệt và thường ủy thác 
việc quản lý quà của mình cho người 
trong nhóm trông nom. Cũng vậy, tôi 
đưa đồ ăn vợ mang vào cho anh bạn 
nằm cạnh để trên kệ đóng cao để tránh 
chuột bọ. Tôi chợt để ý gói quà của 
Danh trên chỗ anh nằm chỉ nhỏ gọn 
trong một bị vải vài ký, trong khi thường 
của anh em là cả chục cân... 
Từ khi tù được thăm nuôi, không khí 
trong trại nhộn nhịp hẳn vào buổi tối. 
Sau một ngày lao động mệt nhọc, anh 
em tụ họp bên đống lửa, nấu ít trà, 
nhâm nhi tí kẹo, ngồi tán gẫu với nhau. 
Lúc ấy, hình như hầu hết chúng tôi đều 
ôm ấp một hy vọng sắp được trở về nhà 
nay mai. Riêng Danh, anh ít khi đi đâu, 
chỉ ngồi một mình trong bóng đêm phì 
phà điếu thuốc rê. 
Sau đợt thăm nuôi đầu tiên vui vẻ và sôi 
động ấy, sinh hoạt trại tù trở lại bình 

thường với một ngày như mọi ngày nối 
tiếp nhau. Hàng tuần, đôi ba lần, Đội bị 
kéo đi lao động xa bên ngoài cánh 
đồng. Danh được miễn vì thương tích ở 
chân. Nhưng một hôm, có lẽ buồn chán, 
muốn ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài 
nên anh xin Đội trưởng cho đi theo đội 
cùng anh em cho biết. Hôm đó, Đội 
được giao trồng khoai mì ở khu đất 
trống sát trại, do một Đội khác đã lên 
luống sẵn. Đến giờ nghỉ, tất cả tụ họp 
trên một nền xi măng cũ, cạnh một gốc 
cây cao để tránh nắng. Tôi đang lúi húi 
kiếm chỗ ngồi gần Danh thì ở đầu kia, 
có người nhìn thấy một đầu đạn M79 
nằm lăn lóc bên bụi cỏ, liền báo Quản 
Giáo. Tên này bước tới gần, nói lớn cho 
mọi người nghe: “Chỉ có cái đầu đạn 
này mà các anh sợ hả. Xem đây..." Vừa 
nói, tên này vừa đưa chân đá cái đầu 
đạn lăn ra xa... Thấy vậy, Danh vội kéo 
tôi nằm xuống nấp sau ụ đất và nói nhỏ: 
"Tên này ngu quá, đầu đạn chỉ nổ khi đã 
quay đủ số vòng. Khi hắn đá như vậy, 
đầu đạn có thể bị kích thích và phát nổ." 
Chúng tôi nằm yên chờ một lát... May 
mắn viên đạn không nổ! Giả dụ đầu đạn 
nổ mà không nhờ Danh kéo nằm xuống 
thì có lẽ tôi cũng khó sống qua thời ấy. 
Anh đã chẳng cứu mạng tôi là gì? 
Chúng tôi ở trại Long Giao cho đến giữa 
năm 1977 thì bị tách ra: tôi bị đưa ra 
Bắc, còn Danh không biết đi đâu... 
Khi được tha về, tôi đến tìm Danh 
nhưng không gặp. Biết tin tôi được thả, 
anh cũng có đến nhà tìm nhưng chẳng 
ai gặp được ai. Lúc đó, chúng tôi đều 
đang bận lo chuyện vượt biển... Cả hai 
đều may mắn vượt thoát và chỉ gặp lại 
nhau khi đã định cư ở Hoa kỳ. 
Tôi trở về Ohio, lòng hân hoan vì có một 
người bạn tù sắp được đoàn tụ với gia 
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đình. Gặp lại Lân, chắc Danh sẽ vui 
mừng lắm, càng hãnh diện khi thấy con 
cái đã lớn và thành công trên đường đời 
dù bao lâu nay vắng bóng cha bên 
cạnh.  
  
Năm năm sau, một hôm tôi nhận được 
điện thoại của Dung báo tin Đắc vừa bị 
tai biến mạch máu não, cơ thể bị liệt 
một nửa bên trái. Sau thời gian tập 
luyện, Đắc nói được nhưng anh phải đi 
lại bằng xe lăn.  
Hè năm đó, qua Cali, một buổi chiều tôi 
ghé thăm anh.  
Một thanh niên trông y hệt Đắc, ra mở 
cửa cho tôi. Ngồi trên chiếc xe lăn, Đắc 
giới thiệu đứa con trai nay đã lớn. Khác 
hẳn kỳ trước còn là một đứa bé tinh 
nghịch, bây giờ cậu ra dáng một sinh 
viên, tự tin và khỏe mạnh. Tôi vội bước 
đến gần và Đắc đưa tay ra nắm lấy tay 
tôi. Tóc anh đã bạc nhiều và nụ cười 
kém tươi. Anh nói nhỏ nhẹ, chậm chạp, 
khác hẳn khi xưa giọng anh to và ấm. 
Trên khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt anh 
nhìn vào khoảng trống đằng trước, 
không tha thiết vào việc gì nữa. Tay trái 
để trên thành ghế, tay phải anh chỉ vào 
chiếc ghế xa lông và mời tôi ngồi. 
“Lâu quá không gặp nhau. Có lẽ đã trên 
năm năm rồi còn gì? Mình bây giờ tàn 
tật, chán quá! Chỉ còn tin vào thánh ý 
Chúa, ngày nào Ngài gọi là mình sẵn 
sàng đi, một cách thong thả, không 
luyến tiếc gì nữa. 
Tôi ấp úng an ủi anh: 
“Anh cứ chịu khó tập rồi sẽ khỏe ra 
thôi!”  
Anh bảo con trai lấy nước mời khách rồi 
nhìn tôi: 
“Hôm nay Dung đi dạy rồi ghé qua nhà 
thờ cầu nguyện cho tôi nên về trễ. Tình 

trạng sức khỏe của tôi có khá hơn lúc 
mới bị. Cám ơn Cường ghé thăm.” 
Đoán có lẽ Dung đã tìm thấy niềm tin 
cùng với Đắc, một câu trong Kinh Thánh 
chợt đến với tôi: "Phúc thay những kẻ 
không thấy mà tin." 
Lâu không gặp lại nhau, chúng tôi 
chuyện trò về gia đình và con cái. Nhắc 
đến Dung, đôi mắt của Đắc chợt sáng 
lên một niềm vui, có lẽ vì nàng đã theo 
đạo như mong muốn của Đắc từ lâu. 
Hay là vì Dung nay đã trở thành cột trụ 
của gia đình này, đi làm kiếm tiền, chăm 
lo cho chồng con. Một người đàn bà 
nhỏ nhắn, trông tưởng như yếu đuối 
nhưng thật ra bây giờ nàng đang là 
người đứng mũi chịu sào trong cuộc 
sống gay go khó khăn ở quê người.  
Tôi hỏi thăm Danh, Đắc cho biết khi gia 
đình anh từ Việt Nam qua đến Cali, Lân 
và hai con anh đều tỏ ra thất vọng về 
hoàn cảnh của anh. Chỉ sau vài tuần lễ, 
họ đòi dọn về vùng DC ở miền Đông, 
nơi có họ hàng của Lân đang sinh sống.  
Đắc hạ giọng, buồn rầu nói thêm: 
“Bà ấy chê Danh dở, có lẽ nghĩ rằng 
bên này mình dễ hái ra tiền. Mấy đứa 
con cũng hùa theo mẹ, trách bố vô 
dụng, bất tài. Tôi khá ngạc nghiên vì 
trước kia chị Lân đâu có thế? Hình như 
cuộc sống bên nhà đã làm biến đổi con 
người...  
Nghe Đắc than, tôi vừa ngỡ ngàng vừa 
buồn cho thế thái nhân tình. Một người 
chồng luôn tha thiết yêu thương vợ con 
như Danh mà lại bị đối xử như vậy? 
Đúng là chẳng ai hiểu nổi những bất 
trắc của một cuộc đổi đời? Tôi gượng 
hỏi thêm:  
“Anh có biết bây giờ Danh ra sao 
không?”  
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“Họ dọn đi không báo cho tôi biết trước. 
Chỉ khi qua tới đó rồi, Danh mới phôn 
cho tụi tôi nhưng đã lâu không thấy họ 
liên lạc lại nữa. Chắc Danh có ý tránh 
mình luôn.  
Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, Đắc 
đề nghị tôi ra phía sau vườn ngồi nói 
chuyện thêm. Anh gọi con pha thêm trà 
rồi tự điều khiển chiếc xe lăn lách qua 
cửa ra đằng sau.  
Cảnh vật trong khu vườn nhỏ nay đã 
thay đổi, trông nhuốm vẻ tiêu sơ. Trên 
mấy luống rau, cỏ dại mọc tràn lan. 
Những cành nhánh khô héo của cây bí 
ủ rũ bên bờ dậu. Chỉ có bầu trời trên 
cao vẫn xanh, trong vắt không một bóng 
mây... Chúng tôi ngồi yên lặng trong 
chốc lát rồi Đắc lên tiếng: 
“Theo tôi thì Danh là người chồng, 
người cha lý tưởng, luôn luôn thương 
nhớ, lo lắng và bảo bọc vợ con. Anh 
hầu như không sống cho mình mà dành 
tất cả cho họ. Vậy mà qua đến đây, họ 
làm như không thấy gì, có mắt như 
mù...  
Tôi hình dung khuôn mặt Lân mà tôi đã 
gặp một lần cách đây rất lâu nhưng 
không tài nào nhớ lại rõ nét, chỉ mang 
máng trông chị khắc khổ và có vẻ khó 
khăn. Hay là tại tôi không hài lòng vì chị 
đã không mời tôi vào nhà buổi trưa hè 
nóng bức ấy ở Sàigòn? 
Chúng tôi giữ im lặng, mỗi người theo 
đuổi ý nghĩ riêng mình. Tôi thì đang băn 
khoăn về tương lai của Đắc, của Dung 
và các con anh chị, cảm thấy tiếc đã 
không gặp anh nhiều hơn lúc anh còn 
khỏe, tiếc không được dịp thân mật với 
gia đình anh hơn. Tất cả đều đã trễ. 
Thời gian đi qua nhanh quá, không 
giành chút gì cho sự hối tiếc cả! 

Đột nhiên, như muốn trút bầu tâm sự về 
người bạn vắng mặt, Đắc ngồi ngay 
ngắn lại trên chiếc xe lăn, nhìn thẳng 
vào tôi, hai con mắt anh rực sáng như 
vừa được thêm sinh khí từ đâu đến. Với 
một giọng ngậm ngùi, anh chậm rãi kể 
tôi nghe quãng đời xa xưa về Danh và 
Lân: 
 
Mối tình đầu giữa hai người, chàng 23 
tuổi, đang học ở Văn Khoa năm chót. 
Nàng chỉ 20, mới vào trường Dược. Họ 
quen nhau ở nhà người bạn của Lân khi 
Danh cùng với người anh của cô đến 
chơi, “đôi trẻ” có cảm tình với nhau 
ngay. Lân có vóc dáng đẹp giản dị và 
sang trọng. Ở nàng toát ra vẻ dịu hiền, 
quý phái, của người con gái nhà lành 
với đôi mắt đen và mái tóc cắt ngắn kiểu 
Audrey Hepburn. Lân dong dỏng cao, 
tuy hơi gầy nhưng trông khỏe mạnh và 
lanh lợi. Họ nói chuyện như không 
muốn dứt, thoáng chốc đã chiều tối. 
Cuối cùng, Lân đứng dậy xin phép ra 
về, Danh nhanh nhẩu hỏi địa chỉ và lựa 
lời ướm hỏi để đến thăm. Chàng mừng 
rơn khi được Lân đồng ý. Tất nhiên 
ngay ngày hôm sau, Danh đã có mặt ở 
nhà Lân, có thể nghĩ giùm họ đây là 
tiếng sét ái tình?   
Gia đình Lân thuộc giới trung lưu, ông 
cụ là công chức sở Bưu Điện, được cấp 
nhà ở khu cư xá đường Phan Đình 
Phùng nhưng vì đông con nên cũng chỉ 
vừa đủ sống. Về phía Danh, gia đình 
anh có cửa tiệm lớn buôn bán đồ gỗ ở 
Biên Hòa. Học đại học Sàigòn, Danh ở 
trọ nhà người chú ruột trong xứ Bùi 
Phát.  
Gia đình Lân ai cũng có cảm tình với 
Danh vì thấy chàng hiền lành và ngay 
thẳng, riêng bà mẹ Lân thì muốn ngấm 



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

86 
 

nghé cho con gái cậu sinh viên y khoa 
bạn của anh trai Lân. Hình như vào lúc 
đó cũng có vài sinh viên trường thuốc 
khác để ý đến nàng nhưng ở tuổi hai 
mươi, nàng chưa vội vã nghĩ điều gì 
khác, chỉ thấy thích Danh đẹp trai và 
hiền lành, lại nói chuyện có duyên hơn 
mấy ông bác sĩ tương lai kia!  
Tự cổ chí kim, có mấy ai giải thích được 
tình yêu? Đối với Danh, ngay lần đầu 
gặp Lân, chàng biết mình đã yêu và sẽ 
chỉ yêu một người này thôi. Danh sẽ 
cưới Lân làm vợ, rồi sinh con đẻ cái, 
sống trọn đời bên nhau trong tình yêu 
Thiên Chúa. Có thể bắt đầu họ tới với 
nhau là do duyên số, có ngờ đâu sau 
này duyên hóa thành nợ mà cả hai đều 
phải gánh?  
Thủa đó, Sàigòn còn yên ả, chiến tranh 
chưa leo thang, đường phố còn thơ 
mộng với những hàng me xanh cao hai 
bên đường, nhất là con đường đại học 
Dược khoa mà Lân mới vào học. Danh 
thường đưa đón Lân. Thay vì về nhà, 
đôi tình nhân hay dắt tay nhau đi bộ 
dưới bóng mát của đường Trần Quý 
Cáp, chuyện trò như không bao giờ 
muốn rời nhau. Cũng giống như bao 
người trẻ ôm mộng yêu đương, họ cùng 
xây ước mơ tương lai và đối với Danh, 
tình yêu là tất cả, không một trở ngại 
nào không thể vượt qua. 
Chìm đắm trong mối tình đầu, xao lãng 
việc học, năm đó Danh thi rớt chứng chỉ 
Văn Minh Việt Nam, một lớp cần thiết để 
xong bằng cử nhân. Chán nản, Danh 
tình nguyện gia nhập Không Quân, theo 
học khóa phi công  ở Hoa Kỳ. Trước khi 
đi Mỹ, Danh ngỏ ý muốn tiến hành việc 
cưới xin với Lân, hy vọng với tiền du 
học và lương sĩ quan, chàng cũng đủ để 
xây dựng gia đình. 

Vào thời gian đó, Danh không hay biết 
là có một chàng sinh viên y khoa, bạn 
của anh trai Lân, cũng ngỏ ý muốn cưới 
nàng. Danh cũng không biết là Lân 
phân vân giữa hai lựa chọn: một đàng là 
nghe theo lời mẹ, làm vợ bác sĩ, đàng 
kia là tình yêu và hy vọng, duy nhất chỉ 
có hy vọng, ngoài ra không có gì bảo 
đảm vững chắc cho tương lai. Cuối 
cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ đắn đo, 
nàng đã nghe theo tiếng gọi của tình 
yêu và chấp nhận lời cầu hôn của Danh.  
Tiếc thay, cuộc đời không bao giờ xảy 
ra đúng như ý mình mong muốn. Ở Mỹ 
về, Danh bị đổi đi Biên Hòa và bắt đầu 
lái L19, bám sát các cuộc hành quân với 
nhiệm vụ gọi xin không trợ. Về phần 
Lân, nàng bỏ học, xin làm trình-dược-
viên để phụ sinh kế cho gia đình, hàng 
ngày đi gặp các bác sĩ giới thiệu thuốc 
mới. Cuộc sống của đôi vợ chồng son 
không đến nỗi thiếu thốn nhưng với 
lương lính, họ không thể giàu có như 
nhiều bác sĩ mà Lân đang có cơ hội 
giao tiếp vì công việc. Rồi, hai đứa con 
của tình yêu ra đời cùng lúc cuộc chiến 
gia tăng cường độ, càng ngày càng gần 
vào thành phố, khiến sinh hoạt trở nên 
đắt đỏ, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu chạm 
mặt với sự thiếu thốn vật chất hàng 
ngày nhưng trong tình cảnh ấy, Danh 
vẫn chỉ là Danh của thủa nào, một thanh 
niên không hề trưởng thành thêm, lúc 
nào cũng nhìn đời bằng con mắt giản dị 
và ngây thơ... 
Năm đó, Đắc lên đường nhập ngũ quân 
trường Thủ Đức nên ít gặp Danh. Mỗi 
khi về phép Sài Gòn, Đắc ghé tìm thì chỉ 
gặp được Danh vài lần vì thường chàng 
bị cấm trại ở Biên Hòa. Đến nhà, Đắc 
thấy Lân gầy đi và ít nói hơn xưa, hình 
như có điều gì không vui đang âm thầm 
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xẩy ra trong căn nhà nhỏ bừa bộn đồ 
đạc cũ của họ, Đắc cảm thấy dường 
như bạn mình thiếu dần sự chăm sóc 
thương yêu dành cho gia đình... Lân 
không còn nhiều phương tiện để đi sắm 
sửa hay đi chơi phố mua hàng hóa như 
chúng bạn, vợ các bác sĩ mà nàng 
quen… Có lẽ cũng không khác nhiều cô 
gái xuất thân nhà nghèo, bị ám ảnh bởi 
sự thiếu thốn vật chất nên Lân bỗng 
thấy nàng đa mang tham vọng kiếm 
tiền. Lân bắt đầu thúc giục Danh tìm 
cách làm thêm tiền cho gia đình nhưng 

anh vốn chỉ thích mơ mộng, thiếu tích 
cực, thiếu năng động, khi gặp khó chỉ 
muốn chạy trốn vào sách vở nên cứ ỳ 
ra. 
Thế rồi biến cố "đổi đời" xảy đến, Đắc 
và Danh bị ly tán, bị tù đày, mỗi người 
một cảnh ngộ khác nhau. Cho đến ngày 
được tha, cả hai lại tìm nhau và tổ chức 
chuyến vượt biển thành công. Danh 
không có tiền nhưng đóng góp bằng 

cách nhận làm tài công lèo lái con tàu 
vượt biên đến Nam Dương an toàn. 
Đắc ngừng nói, với tách trà uống một 
ngụm rồi lặng lẽ nhìn tôi. Trời bên ngoài 
đã chập choạng tối nhưng ánh mắt anh 
vẫn long lanh, trong sáng và linh hoạt 
như ngày nào. Tôi thả hồn nhớ đến 
Danh, một người bạn tốt đã cứu sống 
tôi và chắc chắn anh sẽ sẵn sàng giúp 
bất cứ ai cần đến anh vì bản tính anh là 
thế. Nhưng, lý do gì mà những người 
gần gũi thân yêu nhất của anh, vợ con 
anh, lại không lấy cái hay, cái đẹp vốn 

có ở anh làm căn 
bản suy xét người. 
Tại sao? Tôi tự hỏi 
rồi ... bí, không tìm 
ra câu trả lời.  
Tôi hỏi Đắc: 
“Tại sao chị Lân lại 
nỡ dạy con chê 
ghét cả cha nó? Lý 
do gì chị hành động 
như vậy với một 
người chồng hết 
lòng thương yêu 
gia đình?”  
Đắc không trả lời. 
Có lẽ chính anh 
cũng không biết lý 
do.  
Thấy sắp tới giờ 

cơm, tôi mời anh và các cháu ra ngoài 
ăn tối. Anh từ chối, lấy cớ đi lại khó 
khăn. Vả lại, anh nói thêm:  
“Tôi muốn chờ Dung ở nhà thờ về ăn 
cơm gia đình. Nàng bây giờ ngoan đạo 
hơn cả tôi!"  
Nói xong, anh cười khoan khoái, khuôn 
mặt rạng rỡ như muốn truyền cả niềm 
vui của anh qua tôi... 
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Lần này rời Cali, lòng tôi nặng nề vì 
thương cảm hoàn cảnh hai người bạn: 
một đang bệnh tật, còn người kia mới 
sum họp gia đình sau bao năm xa cách 
thì lại chẳng được hạnh phúc êm ấm 
như mong đợi... 
Tôi tiếc không có dịp sống gần Danh để 
hiểu thêm về một người bạn đã để lại 
dấu ấn sâu đậm trong tâm can tôi, đã 
dạy tôi bài học về “tình yêu muôn thuở” 
mà chính anh đã suốt đời sống và thể 
hiện nó: Yêu là phải chấp nhận thiệt 
thòi, chịu hy sinh cho người mình yêu. 
Có hy sinh mới biết tha thứ và chính tha 
thứ là thước đo của tình yêu.  
Phải chăng chỉ có tình yêu chân chính 
mới làm cho ta trở nên cao cả và hoàn 
thiện hơn? 
 

Ngọc Cường 
 

 

 
 

 

 
 

Ta b‡ng xa dÀn nh»ng cu¶c vui 
Quên Ü? Nh§ chÙ! Trái tim ngÜ©i 

Båc ÇÀu nào bi‰t ai tri k› 
Thuª tóc xanh cùng träi mÆt phÖi. 

 
Hoàng Song Liêm 
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Bước về qua phố so đo 
Nhớ tình trên đỉnh núi hồ mơ tôi 

Đôi tay vụng dại đón mời 
Bỗng nghe có tiếng bên trời đong đưa 

  
Ngậm ngùi từng giọt nắng thưa 

Rụng rơi lăn lóc bên bờ nhân sinh 
Xa xa những sợi tơ tình 

Từ nơi thiên cổ ươm mình câu thơ 
  

Chiều rơi mấy hướng dại khờ 
Tiếng thầm ai gọi cho ngơ ngẩn lòng 

Chuyện đời cời cợt hư không 
Trắng đen rồi cũng nửa chừng gió bay 

  
Gặp em đã cuối cuộc bày 

Những ngày hư ảo guộc gầy mai sau 
Tạ ơn tình chửa bạc màu 

Thời gian đã cạn bóng sầu chưa vơi. 
 

Hoa Văn  
21/2/2016 

 
 
 
 


