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Tàn thu chiếc lá nhẹ nhàng chao 

Bảng lảng mây trôi tận chốn nào 

Sợi nắng giăng nghiêng hồn vắng lặng 

Tiếng lòng thoáng gợn chút xôn xao 

 

Tình có già chưa biệt tháng năm 

Gió Đông về tự chốn xa xăm 

Xin đừng nuối tiếc chiều hò hẹn 

Thương nhớ làm chi lạnh chỗ nằm 

 

Đôi bàn tay mỏi ôm tình vỡ 

Thao thức đêm thâu giấc mộng hờ 

Ai còn chờ mãi dòng sông nhỏ 

Nơi bến bờ xưa nhớ ngẩn ngơ 

 

Tâm tư hoài vọng bóng trăng ngà 

Dấu yêu kỷ niệm giờ phôi pha 

Bên nhau trìu mến tình chưa ngỏ 

Hương cau dìu dịu gió bay xa 

 
Đỗ thị Minh Giang 

1-16 
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Em đi tan tác giữa đời 

Anh về bên suối cuối trời hư vô 

Hẹn nhau ở chốn không bờ 

Cõi âm u đã hoang sơ bao giờ...? 

 

Mắt em vời vợi song hồ 

Tóc buông lơi xõa vần thơ địa đàng 

Lối khuya thăm thẳm trăng vàng 

Đường xưa không bến tựa ngàn phù vân 

 

Cõi người ta, đã bao lần 

Trở về cát bụi phong trần nhiều phen 

Sương đêm rơi phủ ánh đèn 

Luân hồi quanh quẩn, cánh sen biếc trời… 
 

Bùi Thanh Tiên 
 

 

 

Nghe đâu đây vang lời kinh sám hối 

Tiếng chuông chùa khôn lấp nỗi sầu rơi 

Đường chánh niệm lòng trần ta ấp ủ 

Khói trầm luân như u ẩn chơi vơi… 
 
Bùi Thanh Tiên 
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Lê Mai Lĩnh viết ngắn 
 
Sau khi được tin nhạc sĩ VIỆT KHANG 
vừa được trả tự do, tôi gọi phone cho 
TRẦN TRUNG ĐẠO để nghị một số việc 
CẦN LÀM NGAY. 
 
Tôi bị thằng em thì sĩ 
TRẦN TRUNG ĐẠO 
MẮNG CHO MỘT 
TRẬN NHƯ TÁT 
NƯỚC VÀO MẶT. Tôi 
vừa VUỐT MẶT vừa 
CẢM ƠN nó, thằng em 
thì sĩ TRẦN TRUNG 
ĐẠO. 
 
Câu chuyện như sau: 
 
MỘT 
Tôi bàn với nó, thằng 
em thì sĩ TRẦN TRUNG ĐẠO là chúng 
ta NÊN CỤ THỂ TÌNH CẢM và LÒNG 
NGƯỠNG MỘ bằng cách VẬN ĐỘNG 
ANH EM TRONG GIỚI CẦM BÚT, mỗi 
người ỦNG HỘ $100 hay $200 để giúp 
gia đình VIỆT KHANG. 
 
Lời đầu tiên thằng em thì sĩ TRẦN 
TRUNG ĐẠO nói với tôi: DẸP. Nhạc sĩ 
VIỆT KHANG đã trở thành biểu tượng 
của một NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC 
trong NỔ LỰC GIÃI TRỪ CHẾ ĐỘ 
CÔNG SẢN VIỆT NAM, CỨU NƯỚC 
CỨU DÂN. VIỆT KHANG là MỘT ĐIỂM 
SON, MỘT NGÔI SAO SÁNG CHO 
TUỔI TRẺ VIỆT NAM NOI THEO. Theo 

thằng em, thi sĩ TRẦN TRUNG ĐẠO, 
sắp tới VIỆT NAM sẽ xuất hiện nhiều 
VIỆT KHANG khác, như nhiều BÙI 

MINH HẰNG, MINH 
HẠNH, HUỲNH THỤC 
VY, PHAN THÀNH 
NGHIÊN, TRẦN THỊ 
NGA, MẸ NẤM, và 
hàng hà sa số những 
người yêu nước khác 
KHI GIỜ LỊCH SỬ 
ĐIỀM. Khi tuổi trẻ 
VIỆT NAM đứng lên là 
GIỜ CÁO CHUNG 
BẠO TÀN sụp đổ. 
NGÀY TÀN BẠO 
CHÚA KHÔNG CÒN 
XA. Tổ quốc, nhân 
dân sẽ CHĂM SÓC 

ĐỜI SỐNG cho NHỮNG ĐỨA CON 
ANH HÙNG. $100 hay $200 của chúng 
ta chưa cần thiết và chưa đúng lúc.  
 
Tôi cảm ơn thằng em thi sĩ của tôi: 
TRẦN TRUNG ĐẠO. 
 
HAI 
Tôi cũng hỏi thằng em thi sĩ TRẦN 
TRUNG ĐẠO: "LIỆU MÌNH CÓ NÊN 
LÀM THƠ CA NGỢI VIỆT KHANG 
KHÔNG?" 
 
Tôi nhận thêm một GÁO NƯỚC THỨ 
HAI: DẸP. Ngày VIỆT KHANG còn trong 
tù, khả dĩ có thể chấp nhận. Nay VIỆT 
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KHANG ĐÃ LÀ KẺ CHIẾN THẮNG, 
NGƯỜI HÙNG CỦA CUỘC ĐẤU 
TRANH CHỐNG BẠO QUYỀN. Mọi CA 
NGỢI lúc nầy KHÔNG CẦN THIẾT, CHỈ 
LÀ MUỐN ĂN THEO HÀO QUANG 
CỦA NGƯỜI NHẠC SĨ.  
 
Tôi thấy thằng em tôi, thi sĩ TRẦN 
TRUNG ĐẠO nói chí lý. Tôi lại nói lời 
CẢM ƠN EM, thằng em THI SĨ. 

 
BA 
Thằng em thi sĩ TRẦN TRUNG ĐẠO hỏi 
tôi: "Ông anh thi sĩ liệu có sống qua con 
trăng này không? Xem viết DI CHÚC 
cho rồi. Việc nhà lầu, xe hơi, kim cương, 
vàng bạc, em không dính tới. Nhưng về 
BẢN QUYỂN NHỮNG ĐẠI TÁC PHẨM 
VĂN CHƯƠNG CỦA ÔNG ANH, thì nên 
giao cho thằng em, thi sĩ TRẦN TRUNG 
ĐẠO. 
 
Khi nghe tôi đồng ý như thế, thằng em 
tôi, thi sĩ TRẦN TRUNG ĐẠO sướng 
quá và tắt máy. 
 

Đó là nội dung cuộc trao đổi điện thoại 
giữa LÊ MAI LĨNH và TRẦN TRUNG 
ĐẠO sáng nay. Xin thành khẩn, thành 
thật, thành tâm, thành ý báo cáo cùng 
toàn thể loài người trên mặt đất này. 
 
Đại khái, NỘI DUNG ANH CHỈ CẦN 
VIẾT: 
 
Với VĂN NGHIỆP MỎNG NHƯ LÁ LÚA 

về SỐ LƯỢNG, 
nhưng NẶNG 
như TẢNG NÚI 
về giá trị văn 
chương của 
CHUẨN THỊ 
HẢO LÊ MAI 
LĨNH:  
NẾU NHỮNG AI 
KHAI THÁC 
CHO MỤC ĐÍCH 
TỪ THIỆN và 
XÃ HỘI thì TÙY 
NGHI CHƠI.  
NHƯNG NẾU 
KHAI THÁC VÌ 

LỢI NHUẬN CÁ NHÂN hay TẬP THỂ 
để lấy tiền UỐNG RƯỢU và NUÔI 
CHÂN DÀI, thì phải được SỰ CHO 
PHÉP hay TỪ CHỐI của thằng em thì sĩ 
TRẦN TRUNG ĐẠO.  
 
Nói tóm lại, TOÀN BỘ SỰ NGHIỆP VĨ 
ĐẠI CỦA CHUẨN THỊ HẢO LÊ MAI 
LĨNH giao cho thằng em thi sĩ TRẦN 
TRUNG ĐẠO quyết định. 
 

Lê Mai Lĩnh 



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

124 
 

 

 
 

Tạ ơn dưỡng dục sinh thành 
Trời cao bể rộng mộng lành con thơ 

Tạ ơn hương áo em mơ 
Cho anh hoa bướm vô bờ ca dao  

Tạ ơn đất nước ngọt ngào 
Hai mùa mưa nắng trăng sao chung tình 

Tạ ơn nghĩa sĩ quê mình 
Vong thân vị quốc giữ gìn núi sông 

Tạ ơn đất hứa rộng lòng  
Tự do no ấm tiên rồng lên mây 

Tạ ơn sống đẹp kiếp nầy 
Chim khôn tiên tổ ngất ngây vô thường... 

 
Luân Tâm 
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Sáng nay em m¶t mình Çi dåo 

BÃt ch®t tuy‰t rÖi giÓng thuª nào 

ChÌ thi‰u tay anh truyŠn hÖi Ãm 

Môi kŠ bên má ngÃt ngây trao 

Gió Çem hoa tuy‰t cài trên tóc 

Anh nói thÀm em giÓng cô dâu 

Anh làm chú r‹, nghe cô bé? 

− Ø em nói, chä thèm Çâu 

ñã khá xa rÒi tu°i thanh xuân 

ñông Çem hoa tuy‰t Ç‰n bao lÀn 

Hoa tuy‰t bây gi© chen tóc tr¡ng 

NhÜng tình vÅn th¡m phäi không anh? 

 
T¥ng con gái yêu HÒng Uy‹n 

K› niŒm 25 næm ngày cÜ§i cûa con 
 

HÒng Thûy 
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Lê Mộng Hoàng 
 

 
Tôi bắt đầu nghề “Gỏ đầu trẻ” ở quê tôi, 
tỉnh Quảng Nam, trường trung học Trần 
Quý Cáp từ năm 1966 cho đến nay 
2015 là gần nửa thế kỷ - 49 năm. 
Sau khi thi xong chứng chỉ Ngữ Học 
Việt Nam để hoàn tất mãnh bằng Cử 
Nhân Giáo Khoa Văn Chương tại đại 
học Văn khoa Viện Đại Học Đà Lạt 
tháng 5/1966, tôi bị bệnh “Phó Thương 
Hàn” (Paratyphoid) lên cơn sốt co giật 
chân tay trong lúc cư ngụ tại Cư Xá Nữ 
Sinh Viên trong khuôn viên Viện Đại học 
Đà Lạt. Các chị em cùng cư xá hoảng 
sợ phải cầu cứu Cha Viện Trưởng 
Nguyễn Văn Lập, ngài bèn cho tài xế 
chở tôi vào bệnh viện Đà Lạt điều trị. 
Bác sĩ giám đốc bệnh viện thời ấy là 

người Pháp, quen với Cha Lập 
nên tôi được Cha gởi gắm, tôi 
phải nằm nhà thương 10 ngày, 
đây là lần đầu tiên trong đời tôi 
phải “nằm một chổ” không đi 
lại, không hoạt động. Các chị 
em sinh viên cùng cư xá như 
Bích Lan, Bích Đào, Ngọc 
Điệp, Kim Châu, Mỹ Linh, Kim 
Huê, Ngọc Yến thay phiên 
nhau vào bệnh viện ngũ lại săn 
sóc “Chị Cả”. Thật là chí tình 
(tôi được các em bầu làm Chị 
Cả đại diện cho 13 nữ sinh 
viên của cư xá). 
 
Đến ngày thứ 9 trước khi tôi 
rời bệnh viện thì bác Bảy, tài 

xế của Cha Viện Trưởng vào phòng báo 
cho tôi biết “Cha Viện Trưởng sẽ đến 
thăm cô”. Tôi rất ngạc nhiên, lo ngồi dậy 
sửa soạn đón ngài. Tuy tôi là một Phật 
tử nhưng tôi rất kính mến và khâm phục 
tấm lòng nhân ái, quảng đại và hòa nhã, 
khiêm cung của Cha Lập. Ngài luôn gần 
gũi sinh viên, nhất là các sinh viên ở 
những miền xa xôi lặn lội đến Đà Lạt cố 
tâm học tập. Lúc Cha Viện Trưởng xuất 
hiện, ngài có mang theo một bao thư 
lớn trao cho tôi và nói: “Đây là bằng Cử 
Nhân Giáo khoa Văn chương Việt Nam 
của con”. Tôi run run vì quá xúc động, 
cầm bao thơ mà không cầm được nước 
mắt! 
Cha nói tiếp: “Con đậu hạng Bình và 
đậu Thủ Khoa kỳ thi nầy”. Tim tôi đập 
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thình thịch, thật là bất ngờ! Cha Viện 
Trưởng còn cho biết: “Cha sẽ trả tiền 
bệnh viện cho con nên con khỏi lo xin 
tiền cha mẹ ở Quảng Nam”. Thưa Cha, 
những lời ái ngữ nầy Cha nói cách đây 
49 năm mà con không bao giờ quên, có 
lẽ suốt đời con, tấm lòng độ lượng, 
nhân từ và đức hạnh khiêm nhường từ 
tốn của Cha đã là gương sáng của một 
bậc Thầy Khả Kính mà con luôn cố 
gắng noi theo. Tình nghĩa Thầy Trò, tình 
thương bao dung của Cha đối với các 
sinh viên trong viện Đại học Đà Lạt đã 
được truyền miệng lan xa khắp thành 
phố và các tỉnh nào có sinh viên gia 
đình hoàn cảnh khó khăn đã được Cha 
giúp đỡ. Trong đám sinh viên thời ấy đã 
có câu: 
“Ai cần thì Cha đến 
 Ai thiếu thì Cha cho” 
để ca ngợi lòng bác ái, yêu thương học 
trò của Cha Nguyễn Văn Lập. 
Lúc tuổi đã cao, Cha không điều hành 
viện Đại học Đà Lạt nữa, được vinh 
thăng Giám Mục về cư trú tại nhà thờ 
Bình Triệu, Sài Gòn và tổ chức Chương 
trình “Huấn Nghệ cho các trẻ vị thành 
niên, bụi đời” ở Sài Gòn. 
 
Các sinh viên ngày trước theo học 
Chính Trị Kinh Doanh hoặc Văn Khoa, 
Khoa Học tại viên Đại học Đà Lạt vẫn 
không quên nghĩa cử cao quý của Cha 
đã góp công, góp của, đồng tâm nhất trí 
xây dựng cho Cha một căn nhà trong 
khu đât của nhà thờ Bình Triệu rất 
khang trang rộng rãi để Cha an hưởng 
tuổi già. Mỗi năm đến ngày kỷ niệm Lễ 
Thụ Phong Linh Muc của Cha Lập, các 
cựu sinh viên Đà Lạt đều tụ họp lại để 
chúc mừng người Thầy giáo nhân từ, vị 
cha già giàu lòng thương người, không 

phân biệt tôn giáo, giới tính, đồng thời 
cũng để tỏ lòng biết ơn chân tình đối với 
ngài. Cha Lập rất hân hoan khi gặp lại 
các sinh viên ngày xưa nghịch ngơm, 
phá phách ngoài giờ học, nhiều lần hỏi 
mượn tiền Cha mà không trả, nay đã trở 
nên ông bà nội, ngoại, có cơ sở kinh 
doanh, có địa vị trong xã hội. Trước giờ 
Cha Lập được Chúa gọi về cõi Thiên 
Đàng, ngài có tâm tình với các người 
học trò tình nghĩa rằng: “Trong thời gian 
làm Viện Trưởng, nếu Cha có nói điều 
gì không đúng làm mất lòng các con thì 
mong các con bỏ qua cho…” Tôi nghe 
bạn tôi kể lại mà bái phục tâm hồn cao 
thượng, rộng lượng của ngài vô cùng! 
  
Trở lại với con đường sự nghiệp gập 
ghềnh của tôi, sau 3 năm dạy Việt văn 
và Anh ngữ tại trường Trần Quý Cáp tôi 
lấy chồng và phải “xuất giá tòng phu” vì 
ông xã tôi đang dạy tại trường Cao 
đẳng Quốc Phòng ở Sài Gòn. Tháng 9 
năm 1969, tôi thuyên chuyển vào dạy tại 
trường Trung tiểu học Trung Thu trên 
đường Thành Thái, Sài Gòn cho đến 30 
tháng 4 năm 1975.   
Vì nhu cầu của trường cần giáo sư day 
Anh ngữ nên tôi chỉ dạy môn nầy cho 
các lớp Đệ Tam A-B mà không dạy Việt 
văn nữa. Hơn một năm sau tôi sinh con 
đầu lòng, cháu Lina – Đặng Tống Mộng 
Quỳnh, vào đầu tháng 11, năm 1970. 
Lina chỉ mới được 4 tháng tuổi mà phải 
mồ côi cha! Ông xã tôi Đặng Xuân Dũng 
bất ngờ bị một người lính đâm xe 
Honda vào xe vespa của anh, nên ảnh 
bị chấn thương sọ não và từ trần vào 
tháng 3, 1971 ở tuổi 34 còn rất trẻ! 
Tôi chỉ mới bắt đầu dạy tại trường Trung 
Thu hai năm thì biến cố đau buồn nầy 
xảy ra, thay đổi, xáo trộn nếp sống tinh 
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thần lẫn vật chất của tôi! Tôi bị “chứng 
mất ngủ” kéo dài nên sụt mất 12 ký thịt,  
trông gầy gò, ốm yếu, không còn tươi 
trẻ, khỏe mạnh như trước đây – dù chỉ 
mới 30 tuổi! Trong giờ Anh ngữ, khi dạy 
đến bài nào nói về hạnh phúc gia đình, 
những buổi sum họp đầm ấm vào các 
dịp lễ ThanksGiving, Christmas, nước 
mắt bỗng dưng chảy dài trên má tôi, 
mặc dù tôi cố gắng cầm cự, tôi cảm 
thấy xấu hổ khi nghe tiếng cười của các 
nam sinh, nói nhỏ “Coi kìa Cô đang 
khóc tụi bây ơi…” Tôi vội chạy ra ngoài 
hành lang thở vào thật sâu để dằn cơn 
xúc động lấy lại bình tĩnh rồi mới vào 
tiếp tục bài giảng. Các nữ sinh thì tế nhị 
và thông cảm với “nỗi đau thầm lặng” 
của cô MH nên không phê bình, cũng 
không cười trêu chọc. Có vài nữ sinh đã 
đến thăm tôi ở NTT, chơi với bé Lina và 
chỉ dẫn cho cô giáo làm Ô Mai Cam 
Thảo ngày Tết, lâu quá rồi nhưng tình 
cảm ngây thơ, chân thật của học trò 
Trung Thu ngày ấy tôi vẫn nhớ mãi, mà 
tên các em thì tôi không nhớ hết, chỉ 
còn nhớ Tuyết Lan, Kiều Nga, 
Phượng… Sau nầy , tháng 4 năm 1975, 
hai chị em Tuyết Lan – Kiều Nga có đi 
với Ngọc Diệp tìm đến thăm tôi và bé 
Lina ở trại tị nạn Fort Chaffee, 
Arkansas. 
  
Tôi luôn luôn trân quý và biết ơn “những 
tấm lòng trải rộng”, những thăm hỏi ân 
cần của các bạn đồng nghiệp: cô Lệ, cô 
Uyên, cô Lành, cô Yến, thầy Vị, thầy 
Hoành, thầy Sâm và của các em học 
sinh trường Trung Thu Sài Gòn: Đức, 
Sơn, Tuấn, Khương, Việt, Nhân Từ, 
Thông, Kim Phượng, Túy Phượng, Liên, 
Huỳnh Hoa, Hồng Mai, Hằng, P.Tú…  
đã luôn “gìn vàng giữ ngọc” duy trì Tình 

Nghĩa Thầy Trò sắt son, cho dù thời 
gian dài nửa thế kỷ và không gian xa xôi 
cách trở… 
   
Tôi cũng xin ân cần cảm tạ thầy Huyền 
đã đem tình “yêu thương thật lòng” sưỡi 
ấm trái tim giá băng và khiến cuộc sống 
40 năm qua của tôi được thăng hoa, an 
lạc. 
   
Tôi cũng luôn cảm phục và ủng hộ “Ban 
Tổ Chức” các cuộc Hội Ngộ Trường 
Trung Thu lâu nay. Mặc dù tuổi đời cũng 
đã cao, tôi luôn cố gắng tham dự các 
buổi Họp Mặt nầy để may ra gặp lại các 
bạn đồng nghiệp cũ, các em học trò dễ 
thương của “những ngày xưa thân ái” 
ấy, mà thật tình tôi rất mừng, các em 
học trò Trung Thu đúng là “ Chí Tình, 
Hữu Nghĩa”; các em đã hy sinh thì giờ, 
công lao, tiền bạc để tổ chức những 
cuộc gặp gỡ giữa thầy trò Trung Thu, 
kèm theo lễ tưởng niệm, cầu siêu cho 
các giáo chức đã từ trần, quà tặng tình 
thân cho cácThầy Cô đến tham dự và 
một chương trình văn nghệ chan chứa 
tình thương, nêu cao Tình Nghĩa Thầy 
Trò. Các buổi hội ngộ nầy đã “giữ cho 
đời thầy cô giáo Trung Thu còn Chút Dễ 
Thương” đó các em ơi! 
 
CẢM ƠN CÁC EM HỌC TRÒ CŨ 
TRƯỜNG TRUNG THU DẤU YÊU LẮM 
LẮM!  
 
Tình Nghĩa Thầy Trò thủy chung 
Trải qua bao cuộc đổi thay vẫn bền 
Cảm ơn tình cảm trắng trong 
Món quà quý hiếm cô hằng khắc ghi. 
 

LMH - 9/21/2015 
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xếp lại chương hồi tưởng 
cất trong dĩ vãng buồn 
mở ra chương hy vọng 

định hướng về quê hương 
 

trên con đường nhân ái 
hãy mặc khải niềm tin 

hận thù không sống mãi 
trong con tim nghĩa tình 

 
quá khứ không thể quên 

tương lai cần đi tới 

sao cho hợp ý tình 
với những gì mong đợi 

 
đợi Tổ Quốc hồi sinh 

đợi Quê Hương hưng khởi 
đợi bình đẳng nhân sinh 
đợi thanh bình khắp lối 

 
đợi phơi phới niềm tin 
đợi dân mình đứng dậy 

khi Tổ Quốc gọi tên 
lên đường vì Dân Tộc. 

 
Cao Nguyên 
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Người chi mà dễ ghét 
Bộ khùng lắm rồi sao 

Đã nhiều tháng qua chẳng còn thơ với thẩn 
Làm trò như muốn lên cơn.  

 
Người chi mà dễ ghét 

Làm như thương người ta lắm lắm 
Ngày nào cũng hỏi tắm chưa 

Texas hạn hán, nước ăn cũng thiếu nói gì tắm 
Thế nhưng vẫn thơm tho ra gì.  

 
Người chị mà dễ ghét 

Hẹn hoài mà chẳng thấy qua 
Làm như thi sĩ thong dong lắm 

Cùm gông tháo gỡ thế mô nào.  
 

Người chi mà dễ ghét 
Cứ đòi, từ từ đi 

Không dương, thì cõi âm, đâu muộn 
Một trận cuồng phong, tá lã đêm.  

 
Người chi mà dễ ghét 

Mỗi lần bắt phone là chút chít 
Mỗi lần bắt phone là chút chít 

Chút chít hoài mà thấy ghê. 
Người chi mà dễ ghét 
Người chi mà dễ ghét 
Người chi mà con nít 

Tưởng như mình còn thơ.  
 

Vương Lệ Hằng 
20/8/2015 
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Hoàng Vi Kha 
 
 

 
 
1. 
Cuối năm nhiều chuyện không vui 
đầu năm mang nỗi buồn đi lòng vòng 
muốn dứt - bỏ 
lại chẳng xong 
tâm chưa thể cắt dây neo đời này 
Mà dù vứt được 
không đành 
Tội ai dẫm phải mang buồn giùm sao? 
Nên thôi cứ giữ ... chừng nào, 100 năm 
đem đốt - thả vào biển sâu ... 
Giờ thì kinh Phật làm cầu bắt ngang hơi 
thở, chỉ vài sát na, trú tâm với A Di Đà, 
An xong 
tâm bước trở ra cùng đời 
  
2. 
Ngồi cùng: 
- sáng, 
- cốc cà phê, 
- khói, 
- thu, 
- chuyện vẩn, 
- quyển thơ, 
- bạn, 
- đời 
Động là chiếc lá thu rơi 
hay tâm vừa rụng vài lời kinh thi 
Tịnh là vừa cạn sạch ly 
hay tâm vừa gạch xóa đi mọi lời 

  
3. 
Buồn xưa nối tiếp buồn nay 
40 năm 
gió thoảng bay 
nhói lòng 
Thương cha - gãy gánh non sông 
Thương quê - oan trái chất chồng 
nhói tim 
Nhưng không! 
Không khóc 
Không im 
Không đành cam phận 
Không tìm lãng quên 
Phải nói 
Phải viết 
Phải làm 
Góp tay quang phục Việt Nam Cộng 
Hòa 
Xóa cộng sản 
Diệt gian tà 
Đòi lại 
Gìn giữ đất ông cha mình 
40 năm 
Nỗi đau dài 
Nhưng không hành động sẽ dài thêm 
hơn 
chung tay: giành lại giang sơn từ quân 
cướp nước từ quân phản nòi 
40 năm 
Nhắc chính mình: mỗi ngày gởi chút tâm 
tình cho quê 
(Đêm 
đất khách 
nghĩ ngợi ... 
buồn! 
nhưng, 
càng buồn lại càng hun đúc lòng: đã 
sinh làm giống Lạc Hồng, sống cho 
xứng đáng con Rồng cháu Tiên)  
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Trong không khí của mùa lễ Tạ Ơn tại 
Hoa Kỳ, tôi nghĩ tới Em và muốn cảm 
ơn Em. 
Khí phách của Em làm tôi xúc động. 
Hành động của Em cho tôi niềm tin. 
Nhưng tôi không lợi dụng Em làm vũ khí 
nhắm vào bọn cộng sản. Bởi tôi không 
như bọn họ! 
Tôi thương quý tuổi thơ của Em, đúng 
ra chỉ nên vui đùa và học tập. 
Thế hệ tôi mới là những người cần 
đứng thẳng, làm khiên che bảo bọc cho 
Em, làm giáo gươm phá đổ bạo tàn, cho 
tuổi thơ như Em hồn nhiên, hạnh phúc. 
Nhưng trái tim Em ... ôi trái tim tuy nhỏ 
mà lại sừng sững dáng anh hùng. Nên 
Em bỗng trở thành Phù Đổng và nhiều 
kẻ dẫu đầu tóc bạc, so với em quá nhỏ 
bé, tầm thường. 
Mùa lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ ... 

Tôi muốn gởi đến Em lời Cảm Tạ. 
Nguyễn Mai Trung Tuấn, hình ảnh Em 
vung cao tay, thét lớn, dõng dạc như 
Quốc Toản ngày xưa ... (có phải chăng 
khi non nước gặp nguy cơ, hồn người 
trước tái sinh vào người hiện tại) 
Bọn chúng nó hè nhau xây tượng đài, 
đúc tượng đá ... 
Rút ruột dân 
Bán nước 
Làm giàu ... 
Chiều đất khách mùa lạnh, nắng qua 
mau ... 
những bản tin làm đau lòng tôi quá ... 
Chúng xử Em như từng xử những 
người yêu nước khác, vì chẳng qua 
không yêu nước theo cách chúng đặt 
ra, nên Em không thể thành anh hùng, 
cho chúng tạc tượng như đồ dỏm "đuốc 
sống", mà Em trở thành "bọn phản 
động" tại quê nhà. 
Chiều, 
Tôi đi ngang tượng Thần Tự Do đất Mỹ 
Bỗng thấy Em như pho tượng của Tự 
Do cho Việt Nam. 
Ừ, chắc chắn Em không cần đúc tượng, 
nhưng trong tôi Em quý giá hơn nhiều 
so với tượng lão già tốn bạc tỷ của nhân 
dân. 
Nên, tôi cảm ơn Em, Nguyễn Mai Trung 
Tuấn 
... trong không khí của ngày lễ Tạ Ơn, 
cảm ơn Em và những người như Em, 
lòng tôi sẽ không sờn cho lý tưởng! 
Và gởi riêng cùng Em, một điều tôi xin 
hứa, thế hệ tôi phải đứng thẳng, đối 
đầu, để Tuổi thơ Em sẽ không bị tước 
đoạt bởi tập đoàn cai trị quỷ đỏ kia.  
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Em là một “du sinh” có giọng Bắc nhẹ 
và đang theo học ngành quản trị tài 
chánh. Sau khi nhận số điện thoại từ tôi, 
em vui vẻ reo 
- Cảm ơn anh. Em sẽ điện cho anh khi 
em cần liên hệ trao đổi trực tiếp với anh. 
Tôi cười từ chối: 
- Em đừng hại anh như thế. 
Em khựng lại, ngạc nhiên. 
- Em đâu làm gì hại anh 
Tôi hỏi em: 
- Em có hiểu câu em vừa nói với anh 
không? 
- Dạ, tất nhiên rồi. Nhưng em không 
hiểu câu nói của anh. 
Tôi mỉm cười, lắc đầu: 
- Em không hiểu câu chữ mà em vừa 
nói với anh đâu. Nếu như trước 1980 
em nói thế với anh thì anh sẽ hiểu rằng 
em muốn có một quan hệ để trao đổi gì 
đó trực tiếp với anh. Nếu là anh, hoặc là 
những người của trước kia, họ sẽ không 
nói thế mà sẽ nói như vầy: Cảm ơn anh. 
Em sẽ gọi điện thoại cho anh khi em 
cần liên lạc với anh trực tiếp để trao đổi 
ý kiến thêm. Em thấy đó, liên lạc khác 
hẳn với liên hệ. Giữa anh và em không 
có liên hệ gì với nhau. Nhưng giữa em 
và ba mẹ em thì có liên hệ và đó là liên 
hệ gia đình. Em ơi, anh không muốn 
“thiết lập liên hệ” với em. Càng tai hại 
hơn khi em chỉ nói gọn lỏn “trao đổi” thì 
ai mà biết chúng ta sẽ có “liên hệ để mà 
trao đổi” cái gì. 

- Giời, thật à? Em cười phá ra. Tôi đùa 
thêm: 
- Còn nữa, em mà “điện” cho anh thì 
chắc anh sẽ bị điện giật chết mất. Điện 
là “electricity” còn điện thoại là 
“telephone”, điện tín là telegram. Tại sao 
không nói gọi điện thoại hay gởi điện tín 
có phải rõ ràng hơn không? Ở Mỹ họ 
cũng bảo nhau “I’ll call you” hoặc “I’ll 
phone you” chứ đâu có ai nói “I’ll electric 
you” 
Em bật cười giòn. 
- Rõ ràng anh nhỉ? 
- Đúng vậy. Nhưng anh không trách em 
vì ngày nay “bọn họ” dùng từ ngữ sai, 
trật nhưng lại “cưỡng ép” người dân 
dùng theo, và áp dụng trong sách vở, 
giáo dục. Riết rồi những chữ chính xác 
đúng nghĩa, rõ ràng, trong sáng bị thay 
thế, mất dần bởi những cách dùng câu 
chữ tai hại như vậy. Em chỉ là một “nạn 
nhân”. 
Em cười hiền lành: 
- Em rõ rồi. Từ nay nếu bọn em được 
thế hệ đi trước chỉ dạy thì bọn em sẽ 
dùng từ chuẩn hơn. 
Tôi lại cười nhưng … cười buồn: 
- Có không ít người dù biết sai nhưng 
hoặc không dám nói hoặc quá vô cảm 
dùng theo. Nếu làm mất đi vẻ đẹp của 
ngôn ngữ là một cái tội thì những ai thờ 
ơ, vô ý thức cũng góp phần vào cái tội 
đó chứ chẳng phải riêng gì những kẻ đã 
tạo ra.  
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Nhân tưởng niệm 40 năm cuộc chiến 
tranh tại Việt Nam, đài truyền hình PBS 
bên cạnh trình chiếu cuốn phim “The 
Last Days in Vietnam” còn chiếu cuốn 
phim tài liệu khác mang tên “The Day 
the ‘60s Died”. Đài PBS tóm lược giới 
thiệu cuốn phim này như sau “The Day 
the '60s Died chronicles the chaotic 
month of May 1970 when it seemed 
America was at war with itself. The 
young against the old. Conservatives 
against radicals. Radicals against 
themselves. The government against its 
citizens and citizens against the 
government. What was it like to be an 
American in May 1970?” 
Trong cuốn phim tài liệu này, nhóm thực 
hiện đã đưa vào các hình ảnh biểu tình 
phản chiến dưới trào tổng thống Mỹ 
Nixon. Tiêu biểu nhất là những sinh viên 
tại đại học Kent vốn đã dẫn đến cuộc 
đụng độ xảy ra án mạng với cảnh sát 
Mỹ. Phim sau đó còn có những đoạn về 
sự tham gia phản chiến của một vài cựu 
quân nhân Mỹ. Dĩ nhiên, tổng thống 
Nixon và nội các của ông là bị chửi rủa 
nhiều nhất. 
Tớ có thể thông cảm với những người 
Mỹ “phản chiến”. Thứ nhất, phàm là 
người (người bình thường) chẳng ai 
muốn chiến tranh. Ở đâu cũng vậy, 
chẳng riêng gì dân Mỹ. Sinh mạng con 
người là vốn quý giá nhất, chẳng ai 
muốn mất hay bị hư phế. Nhưng khi cần 
bảo vệ cá nhân, bảo vệ người thân, bảo 
vệ đất nước thì người ta sẵn sàng hy 

sinh mạng sống. Tuy nhiên, người dân 
một quốc gia sẽ dễ dàng sống chết cho 
quốc gia – ngay trên lãnh thổ của họ 
hoặc cho một cuộc chiến tuy ở nơi khác 
nhưng chủ đích bảo vệ nước họ. Sự hy 
sinh sẽ trở nên đắn đo hơn nếu không 
nhìn thấy ý nghĩa hoặc có tính thuyết 
phục, hoặc cho riêng bản thân. Ví dụ, 
cầm súng để bảo vệ mình và người 
thân là hành động có thể làm ngay, 
không chút đắn đo. Cầm súng để giữ 
gìn đất nước thì bắt đầu có kẻ lẩn trốn 
vì hèn nhát. Cầm súng để chiến đấu cho 
một lý tưởng thì lại càng có không ít 
người từ chối (vì lý tưởng là một phạm 
trù tư tưởng mà không phải ai cũng như 
ai) Cầm súng vì bị cưỡng bức, bị lường 
gạt bởi thủ đoạn của những kẻ lãnh đạo 
thì dĩ nhiên càng ít người. Hiểu các điều 
này thì tớ thông cảm với những người 
Mỹ phản chiến. Xin nói rõ, tớ chỉ đồng 
cảm cho những người không núp dưới 
các mưu đồ nào khác mà chỉ đơn thuần 
xót xa khi thấy sinh mạng người Mỹ bị 
cướp mất, bị tàn phá ở một xứ sở khác. 
Nhưng 
Tớ không chấp nhận khi vì phản chiến 
đó mà họ 
- Trở thành công cụ tuyên truyền của 
phe cánh chính trị và dĩ nhiên của 
CSVN 
- Miệt thị những người lính Mỹ chiến 
đấu tại Việt Nam 
và trên hết: không chấp nhận khi họ 
hoặc mù quáng (vì chưa thực sự tìm 
hiểu đúng về cộng sản) hoặc cố tình 
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(biết cộng sản là gì nhưng vẫn tảng lờ 
cho mục đích riêng) để đứng về phía 
cộng sản từ đó sỉ nhục người dân Việt 
Nam, người lính Việt Nam Cộng Hòa. 
Cả miền Nam Việt Nam đã bị “bán 
đứng” qua bàn cờ giữa Mỹ, Tàu và Nga. 
Hơn thế, trong chiến dịch rút lui, quốc 
hội Mỹ khi đó (đa số là đảng Dân Chủ - 
phản chiến), lại càng không quan tâm 
đến số phận người lính và người dân 
miền Nam. Đó là hành vi phải nói là tồi 
bại. Nếu không có hàng trăm ngàn 
người Việt Nam liều mạng bỏ nước ra đi 
làm chấn động toàn cầu 
thì nhóm nghị viện “phản 
chiến” đó đã chẳng phải 
bẽ mặt trước thế giới mà 
đi tới các chương trình 
nhân đạo cứu vớt người 
Việt để … vớt lại mặt mủi. 
Có một số người cho rằng 
những thế hệ người Việt 
định cư tại Mỹ là mắc nợ 
Mỹ. Tớ không nghĩ vậy. 
Đó là quả báo mà Mỹ phải 
trả (cùng với nhiều quả 
báo khác chẳng hạn Mỹ 
đã để mất quyền kiểm 
soát tại vùng Đông Nam Á 
vào tay Trung cộng). Nói 
cho thẳng thắn: cái quả 
báo mà Mỹ phải trả qua 
việc chấp nhận cho người 
Việt tị nạn và định cư 
không đủ để bù đắp lại 
những mất mát, đau 
thương mà cả dân tộc 
Việt Nam đã phải gánh 
chịu sau khi “đồng minh 
tháo chạy”. Người Việt 
Nam có cần hay muốn 
sang Mỹ không? Chắc 

chắn là không. Chẳng ai muốn rời bỏ 
quê cha, đất mẹ sống xứ người nếu 
không vì những lý do chẳng đặng đừng. 
Và lý do đã buộc người Việt Nam phải 
cắt ruột xa quê là: tỵ nạn cộng sản. Cái 
nạn cộng sản đó đã chẳng xảy ra nếu 
Mỹ đã biết tôn trọng miền Nam Việt 
Nam đúng nghĩa với hai chữ “đồng 
minh”. 
Trong cuốn phim tài liệu mang tên “The 
Day the '60s Died” dù cuộc chiến đã qua 
rất lâu và nhiều tài liệu bị bạch hóa, 
nhưng các sinh viên trường Kent hay 
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giới phản chiến lúc trước khi phỏng vấn 
trong phim vẫn không một lời tạ lỗi dành 
cho người Việt và nước Việt. Ừ, mà 
ngay với chính người lính Mỹ của họ, họ 
còn chưa nói xin lỗi thì làm gì họ nghĩ 
tới Việt Nam. Trong các cuộc biểu tình 
phản chiến của họ, Việt Nam chỉ là một 
loại slogan cho họ hò hét khích động 
chứ thực tâm trong họ không còn giá trị 
nào khác. 
Người Việt cũng không cần họ xin lỗi. 
Chúng tôi vẫn sống và vẫn vươn lên từ 
đau khổ ngút ngàn. Chúng tôi thực ra sẽ 
là những người thay cho thế hệ họ mà 
nói về giá trị của tự do. Bởi chúng tôi 
hiểu hơn họ nhiều về giá trị đó bằng 
chính máu và nước mắt thực sự của 
chúng tôi. Còn họ chỉ biết tự do qua 
sách vở, qua các thú sống được một 
nhà nước dân chủ như Hoa kỳ tạo ra và 
bảo đảm có sẵn để họ thụ hưởng mà 
thôi. 
Nếu quý vị phản chiến vì quý vị muốn 
giữ gìn mạng sống cho dân Mỹ vậy còn 
mạng sống cho dân Việt chúng tôi thì 
sao? Quý vị có thể đả đảo phản đối các 
chính sách của Nhà Trắng nhưng sẽ là 
một sự xúc phạm nếu quý vị đem lá cờ, 
đem hình tượng CSVN ra trong cuộc 
biểu tình. Vì hành động đó chính là tiếp 
tay cho một chế độ phi nhân bản – hoàn 
toàn ngược lại với ý niệm tự do, dân 
chủ mà quý vị rầm rộ hét hò phản đối 
chiến tranh. 
Chắn chắn bây giờ không ít quý vị cũng 
đã “sáng mắt” như không ít chính người 
Việt chúng tôi từng mù quáng theo cộng 
sản. Vậy quý vị hãy nói lên sự thật đi 
chứ đừng hèn nhát vòng quanh cụm 
chữ “yêu chuộng hòa bình”. 

Vâng, đây là đất nước tôn trọng tự do – 
trong đó có tự do ngôn luận. Quý vị có 
thể nói điều mà quý vị nghĩ. Nhưng im 
lặng trước tội ác là đồng lõa với tội ác. 
Và cái tội đồng lõa sẽ nặng hơn nếu quý 
vị biết nhưng vẫn bẻ cong sự thật theo 
chiều hướng của quý vị. Hành vi đó 
không thể nào chấp nhận ở một đất 
nước không chỉ mệnh danh là xứ sở 
của tự do mà còn bảo vệ cho tự do. Bởi 
hành động đó là phi nhân bản. 
Tớ chỉ chân thành tri ơn những người 
dân, người lính Mỹ thực sự đã đứng về 
phía Việt Nam Cộng Hòa cho tới giờ 
phút chót tại tòa đại sứ Mỹ hoặc ngoài 
hải phận Việt Nam. Họ đã dám cãi 
mệnh lệnh của thượng cấp để hoặc ở 
lại hoặc cứu giúp người dân Việt Nam. 
Họ hiểu rõ hơn quý vị không chỉ riêng về 
cộng sản sẽ trả thù mà là giá trị của sinh 
mạng con người, của tự do. Và với 
những người Mỹ ấy thì họ không bao 
giờ nghĩ tới hai chữ “nợ ơn”. Bởi họ với 
chúng tôi thực sự là “đồng minh” và 
trong quân đội chúng tôi có câu “huynh 
đệ chi binh” – tương trợ nhau là việc 
làm rất ư là hiển nhiên, không gì phải 
ầm ĩ phô trương. 
Nếu ngày xưa quý vị phản chiến vì quý 
vị yêu chuộng hòa bình và giá trị sống 
của con người thì ngày nay, biết về 
những tội ác của cộng sản, tại sao quý 
vị lại im tiếng? Đó chẳng phải đánh đổ 
mọi thứ mà quý vị từng rát cổ kêu gào 
khi biểu tình sao? Câu hỏi này tớ cũng 
đặt cho cả chính những người Việt 
chúng tớ từng xuống đường biểu tình 
trước 1975 nhưng giờ đây thì lại lặn biệt 
tăm tích. 
Ở Việt Nam chúng tôi thường kết luận 
rất đơn giản: Rõ là đồ dzỏm!  
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Không là bạn, cũng chẳng quen, chỉ biết 
nhau qua một lần gặp gỡ giữa bạn bè 
và được giới thiệu: “M, đại gia từ Việt 
Nam qua du lịch”. Chính xác hơn không 
phải đi du lịch mà sang thăm con đang 
du học tại Hoa kỳ và “tìm đường định cư 
hợp pháp”. 
Trên bàn tiệc, hiểu 
ngầm nhau, cho 
nên chẳng ai đề 
cập đến chuyện 
quốc gia đại sự sợ 
phiền vị chủ nhà 
hiếu khách nếu có 
“xung đột tư tưởng” 
xảy ra. Cũng đỡ khi 
vị đại gia này không 
thuộc dạng “đu dây 
điện” hoặc “chém 
gió” như vài vị đã từng gặp qua. Ông ta 
không nói gì nhiều về thân thế tại Việt 
Nam. Chỉ được rỉ tai cho biết, bố ông 
từng là bộ đội trong giai đoạn “chống 
Mỹ” để rồi giờ đây gia tộc ông nắm khá 
nhiều kế hoạch đầu tư, mua bán kếch 
xù, nên giàu … “hợp pháp” (dĩ nhiên là 
hợp pháp theo định hướng CSVN). 
Rượu được vài tuần ngà ngà say. 
Chuyện trò trên bàn của cánh đàn ông 
càng trở nên náo nhiệt hơn, “cởi mở” 
hơn. Đến lúc này, đại gia M đã không 
còn dè dặt như trước. Ông bắt đầu 
chém gió (dù trong nhà chả có một ngọn 
gió cỏn con nào). Ông kể về những 
chuyến đi ngoại quốc chỉ để chơi golf và 
chỉ chơi ở những sân có tên tuổi. Ông 
chê thức ăn, thức uống quốc nội khó 
đảm bảo vệ sinh, phải mua thịt bò, hải 

sản từ nước ngoài về cho gia đình vân 
vân và vân vân … Khoe chán, ông xoay 
sang phê và chê tư bản Hoa kỳ. Ông 
bảo ở Việt Nam nhiều nơi khi Tết đến 
giăng đèn và bắn pháo bông đẹp và 
nhiều hơn ở Mỹ. Ngay tại thủ đô Mỹ mà 

sao đón năm mới 
buồn chán chả tiệc 
tùng pháo bông đèn 
đuốc rực rỡ. Ông 
bảo đi New York 
thấy đường phố đầy 
ổ gà, khu “quảng 
trường Thời Gian” 
(tức Time square – 
tớ phải mất vài giây 
suy gẫm mới 
nghiệm ra) chỉ có 
cao ốc với màn ảnh 

rộng nhưng không chăng đèn đường 
“hoành tráng” như ở Sài gòn. Ông thất 
vọng tưởng ngày quốc khánh Mỹ (July 
4th) sẽ rềnh rang tưng bừng diễn hành 
hoặc có đầy cái “nhất”, cái “đỉnh”, cái 
“siêu” như ở Việt Nam nhưng chẳng 
thấy gì ngoài việc bắn pháo bông. Ông 
nhận xét ngay cả dịp Noel ở Sài gòn và 
nhiều thành phố ở Việt Nam tưng bừng 
rộn rịp hơn ở Mỹ. Ông còn mạnh dạn 
trong tràng cười hả hê khi đề cập tới 
các kiều nữ chân dài dễ dàng tìm thấy 
tại nhiều hộp đêm bên quê nhà hơn là ở 
Mỹ. Nói chung là ông thất vọng khi 
tưởng ở Mỹ phải hơn Việt Nam về tất cả 
mọi mặt. 
DMCS, chịu hết nổi. Một vài người trên 
bàn tiệc đã tỏ ra khó chịu. Tớ vội nhã 
nhặn chen vào góp tí gió … hoặc cho 



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

141 
 

ông ta có thể chém 
tiếp hoặc cho thổi 
lửa bùng thêm lên. 
“Bác ạ, Bác biết rồi 
đấy Mỹ nó chả phải 
nghèo như Việt 
Nam. Nó giàu hơn 
Việt Nam nhiều phải 
không ạ. Nhưng dù 
giàu nó vẫn xài tiền 
cho đúng. Những gì 
mà nó xài có vẻ vô 
lý là bị dân chửi, dân 
phản đối ghê lắm. Ví 
dụ bỏ tiền để chống thức ăn gây béo 
phì, bỏ tiền để cho tù ở Guantanamo 
Bay được có sân chơi giải trí, bỏ tiền lo 
cho học sinh ở xứ nào đó chứ chẳng 
phải xứ Mỹ có bằng cao học, thậm chí 
ngay cả chi phí tốn kém cho các chuyến 
công du của mông sừ tông tông. Bác 
thấy đấy, nhiều cái nó xài tiền tuy nghe 
phi lý nhưng lại có mục đích hơn là bỏ 
tiền giăng đèn, bắn pháo hoa, hoặc đua 
nhau làm những cái nhớn, cái hoành 
tráng chỉ để ghi vào sách kỷ lục. Quan 
chức, chính phủ Mỹ mà xài tiền kiểu các 

bác thì chắc chắn đã 
bị dân hốt từ lâu rồi. 
Khi còn ở VN, tớ có 
nghe câu gì nhỉ. À 
phải rồi, “chơi nổi lấy 
tiếng ngu”. Chắc bác 
biết câu đó chớ. Bởi 
vậy Mỹ hay dân Mỹ 
tuy chưa từng nhận 
là đỉnh cao trí tuệ 
nhưng lại chẳng 
thuộc hàng ngu nên 
bác mới tốn kém đưa 
con cái sang du học”. 

Dĩ nhiên, kết quả của cuộc “mạn đàm” 
ra sao các bạn có thể đoán ra. Tớ chỉ 
thấy nao lòng (mà nói theo các bác là 
“bức xúc”) khi hoàn cảnh đất nước mình 
nằm trong sự điều hành của những cái 
đầu mít đặc nhưng lại thích chơi nổi lấy 
tiếng ngu. Biết bao nhiêu tiền của đổ 
vào làm những thứ “hoành tráng” để 
được ghi vào sách kỷ lục thế giới nhưng 
lại không dùng tiền đó để cứu trợ thiên 
tai, cứu giúp dân nghèo (cũng thuộc 
hàng kỷ lục) hoặc mở mang, phát triển 
những trường học, cơ sở hạ tầng tại 
các “vùng xa, vùng sâu”. Kỷ lục cho Việt 
Nam không là những cái bánh chưng, 
bánh xèo, sân golf v.v... to lớn, hoành 
tráng mà kỷ lục cho Việt Nam là những 
cái bao vượt suối của dân nghèo vì 
không có cầu, của những con người 
nghèo khó hay tàn tật vẫn còng lưng 
làm việc hơn cả chàng Nick Vujicic. 
Những điều tương tự đó là những kỷ lục 
thật sự đáng cho thế giới biết và cho 
quý vị quan chức phải suy gẫm …  
 

Hoàng Vi Kha 
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Xưa kia hoàng thượng Nhân Tông 

Bỏ thành lên núi cho lòng thảnh thơi 

Thái Nguyên sắc nước hương trời 

Sinh bao mỹ nữ cho người thế gian! 

Theo vua lại có một đoàn 

Ba trăm cung nữ nhịp nhàng theo sau 

Nhìn lên thấy núi quá đầu 

Đường về thì lắm khổ đau vô cùng 

Hoàng thượng ơi! Có biết không? 

Chúng em thác xuống đáy lòng Mường Sô 

Năm chàng đốn củi nhào vô 

Thật may cứu được năm cô cung tần 

Đem về mới thấy tủi thân 

Nhà xơ xác lá, cung tần làm sao? 

“Các anh là bậc tài cao 

Xin cho chúng thiếp được vào nâng khăn.” 
 

Quốc Hưng – VA 15/01/2016 
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Quảng Ninh có lắm mỏ than, 
Công nhân đen đủi lúc tan giờ làm 
Về nhà lại thấy một nàng 
Tóc dài như suối em đang gội đầu. 
Thôn cung nữ Quảng Ninh sao? 
Mường Lè xứ Thái biết bao là nàng 
Nước ta xưa cũng quá sang 
Biết bao thôn nữ như đoàn thiên nga. 
Thật tình khi mới nhìn qua, 
Tưởng rằng tiên nữ hôm qua mới về. 
Mới hay thôn nữ miền quê 
Ngày xưa đẹp thế bây giờ ra sao? 
Mấy lời xin hỏi đồng bào 
Ngày xưa đẹp thế, ra sao bây giờ? 
Bây giờ tỉnh lại thành quê 
Lang thang khắp xứ, đường về nơi đâu? 
 
Quốc Hưng – VA 15/01/2016 
 

 
 


