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Mưa rơi chiều nay vắng người 
Bên thềm hắt hiu, thương nhớ nào nguôi... 
 

 
Hải Bằng-HDB  

 
Mưa rơi ngoài trời 
Mưa cả trong lòng tôi 
Khi nhớ tới một người 
Thuở ấy bên tôi ngồi 

 
Thuở ấy, chưa xa lắm, chỉ mới khoảng 
ngoài mười năm thôi, tôi gặp Tiểu Thu 
trong khuôn viên đại học. Tôi đã học ở 
đây được hai năm rồi, còn nàng thì mới 
chập chững bước vào đại học nên còn 
nhiều nét của “con nai vàng ngơ ngác, 
đạp trên lá vàng khô” và vì thế, tôi đã có 
nhiều dịp giúp nàng vượt vài khó khăn 
ban đầu như làm bài nhà hay thực hành 

trong Lab. Chúng tôi trở nên đôi bạn 
thân thiết.  
 
Cái thú nhất của tôi khi bước qua 
ngưỡng của đại học là thấy mình thật 
sự đã trưởng thành. Tôi không còn 
phải lệ thuộc nhiều vào cha mẹ nữa vì 
tôi có thể xin học bổng hay mượn tiền 
để ăn học thoải mái cho đến khi ra 
trường. Cái không khí và các sinh hoạt 
đặc biệt của các trường đại học Hoa Kỳ 
làm tôi thực nếm được cái mùi vị ngọt 
ngào của cái gọi là Tự Do, Tự Lập, Tự 
Trọng, và chẳng có gì phải sợ hãi cả.   
 
Trước đây khi còn ở nhà với cha mẹ, 
mọi sinh hoạt đều do cha mẹ lo lắng cho 
hết nên đôi khi cảm thấy “bị lệ thuộc quá 
đi” mặc dầu biết rõ rằng những gì cha 
mẹ lo cho đều là quý cả. Nhưng từ cái 
ngày dọn vào ở trong “đom” (ký túc xá), 
có phòng ăn, phỏng ngủ, phòng học, có 
tiền tiêu riêng của mình (mượn); mình 
“tự do” bày biện, trang trí. Ôi, cái cảm 
giác “tự lập, tự quản” sao mà nó thú vị 
thế! Tuy ở nhà, cha mẹ cũng chẳng bao 
giờ cấm đoán gì, nhưng sao lại không 
có cảm giác “thú vị” như ở trong “đom” 
này. Cái trống vắng, cái đơn độc, nhưng 
có nhiều bạn cùng trang lứa, cùng đơn 
độc, cùng muốn được hưởng “tự do trọn 



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

169 
 

vẹn” đã làm cho tôi quyết định vay tiền 
học mặc dù nhà cha mẹ tôi ở rất gần 
trường. Tôi nhớ mẹ tôi nói: “Nhà gần xịt 
trường. Con mướn phòng làm chi cho 
phải mắc nợ?” Nhưng mẹ tôi đã không 
hiểu rằng trong bấy lâu sống rất vui 
trong gia đình với cha mẹ, anh chị em, 
tôi vẫn hằng mong giờ phút được sống 
hoàn toàn độc lập, riêng tư để tự khám 
phá, tự giải quyết công việc của riêng 
tôi, tự do giao tiếp, để là một “cá thể 
hoàn toàn tự do”. Nay đã vào tuổi 
trưởng thành rồi – cái tuổi của riêng tư, 
của độc lập – tôi phải tập sự làm “người 
lớn”, tự quản lấy mình chứ. Ðó là cái thú 
mà cũng là một nhu cầu cần thiết của 
tuổi trưởng thành. Nền giáo dục của 
nước Mỹ có ưu điểm là giúp sinh viên 
vay tiền học cho đến khi ra trường có 
công ăn, viêc làm rồi mới phải trả. Cho 
nên cái ngày vay được “loan” để ra ở 
“đom” là một trong những ngày thật 
hạnh phúc của tôi ở tuổi thành niên. Chỉ 
mãi sau này tôi mới nhận thức thêm 
rằng: để tôi có được cái gọi là “tự do 
hoàn toàn”, thật sự đã có nhiều “hy 
sinh” từ nơi cha mẹ tôi là đã phải nén đi 
những nỗi lo lắng, thương con còn khờ 
dại vì cha mẹ tôi chưa quen với cái tinh 
thần tự lập của người Mỹ. Nhưng cuộc 
sống “độc lập” đem lại cho tôi nhiều điều 
lợi hơn là hại và trước mắt là tôi không 
còn ỷ lại vào ai khác hơn là tôi. 
 
Trở lại, tôi tự biết tôi không phải là một 
thanh niên điển trai mà có thể nói là tôi 
xấu trai nữa. Nên tôi thực sự đã chưa 
dám ngỏ lời tán tỉnh cô nào mặc dầu 
tình cảm yêu đương đã chớm nở trong 
tim tôi. Tiểu Thu cũng không phải là một 
thanh nữ đẹp gái, nhưng có nhiều nét 
“dễ thương”. Dường như tạo hóa phú 

đều cho tất cả những người con gái và 
con trai mới vào tuổi dậy thì những nét 
duyên dáng để thu hút nhau nếu không 
thì thế giới của tuổi trẻ sẽ không có gì 
sôi động lắm.  Có cô thì có bàn tay búp 
măng; có cô có mái tóc dài mượt mà; có 
cô ít nói, mang nét buồn xa vắng. Có 
chàng thì mái tóc đúng mốt; quần áo 
thời trang; ăn nói có duyên; …Tất nhiên 
những cái duyên này chỉ xuất hiện khi 
còn ở tuổi biết yêu đương và nó sẽ tàn 
đi theo với thời gian.  
 
Có lẽ vì cảm thấy cái duyên ngầm của 
nhau nên tôi và Tiểu Thu đã có nhiều 
lần tỏ ra “hai bên cùng liếc, hai lòng 
cùng ưa”. Phần tôi, tôi tự biết mình 
không có những tiêu chuẩn “con nhà 
giầu, đẹp trai, học giỏi” nên từ lâu tôi 
không dám tỏ tình với ai. Nay gặp Tiểu 
Thu, thấy nàng “cùng cỡ” với tôi nên tôi 
bạo dạn hơn một chút. Có lẽ nàng cũng 
vậy, tự biết mình nhan sắc bình thường 
nên cũng chẳng tỏ ra “kén cá, chọn 
canh” nhiều.  
 
Chúng tôi đã có nhiều dịp đi chung với 
nhau dự các buổi party của trường; có 
nhiều buổi đi chơi trong sân trường vào 
những ngày thu nắng vàng rực rỡ với 
cây lá đổi màu. Tình cảm yêu đương đã 
nhen nhúm và càng ngày chúng tôi 
càng trở nên thân thiết, gắn bó với nhau 
nhiều hơn. Chúng tôi đến nhà nhau 
dùng cơm và cha mẹ anh chị em hai 
bên trở nên thân thiết. Nhưng rồi làm 
sao để ngỏ lời đây? Có lần tôi hỏi cha 
mẹ tôi rằng hai người đã quen nhau và 
ngỏ lời như thế nào. Mẹ tôi nói: 
 
Thời đó, đến tuổi biết yêu, trai gái bắt 
đầu biết sửa soạn cho dễ nhìn. Các cô 
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không có phấn hồng thoa mặt thì bôi 
màu hồng ở các bao nhang (hương); 
còn các cậu trai thì quần tây, áo dài tay, 
đầu chải láng cóng. Còn tỏ tình thì viết 
thư dấu trong tập vở; hay nắm tay nhau 
rồi tỏ tình. Trường hợp của ba con thì 
ba tỏ tình trong “cuốn nhật ký bỏ quên” 
cho mẹ đọc được. Bây giờ các con văn 
minh hơn, tỏ tình cũng dễ hơn hồi đó. 
Con thấy cũng thế thôi ạ, tôi nói. Con 
biết Tiểu Thu mến con, nhưng cả hai 
vẫn còn e dè chưa ai dám nói ra.  
Mẹ biết con và Tiểu Thu đã mến nhau 
nhiều nhưng chưa có cơ hội. Vả lại con 
là con trai, con phải tấn công trước, phải 
tạo điều kiện thuận lợi bằng cách tỏ ra 
săn đón hơn, “nịnh đầm” hơn một chút; 
phải tỏ ra rằng con thật sự quý Tiểu 
Thu, và nhất là con phải có một quà 
tặng nho nhỏ nào đó.  
 
Tôi nghe lời mẹ nên tỏ ra săn đón Tiểu 
Thu hơn; ngày lễ lạc đều có quà tặng. 
Kết quả, Tiểu Thu tỏ ra “đặc biệt” với tôi 
hơn. Thấy chúng tôi quan hệ với nhau 
quá nhiều, việc học có vẻ hơi bị sao 
lãng, cha tôi gọi tôi ra một chỗ và nói: 
Ba thấy lúc này con học hơi sao lãng. 
Ngày trước lúc ba còn đi học, hễ mà ba 
sao lãng một chút là điểm xuống ngay. 
Ba muốn con nên lo sự học trước kẻo 
tốt nghiệp với số điểm thấp thì khó kiếm 
việc làm đấy.  
Mẹ tôi chen vào: 
Vả lại, con nên nhớ rằng tốt nghiệp đại 
học là quan trọng, nhưng kiếm được 
việc làm còn quan trọng hơn. Nếu 
không có việc làm như người ta, con sẽ 
buồn nản lắm rồi sinh ra nhiều chuyện 
đấy. Con phải lo việc học trước đi. Phải 
“Ðại Ðăng Khoa” (đỗ đạt) rồi mới tính 

được chuyện “Tiểu Ðăng Khoa” (lấy vợ) 
nhé! 
 
Tôi thấy nhận xét của cha mẹ tôi có lý, 
nên hai năm cuối khóa tôi và Tiểu Thu 
bớt hẹn hò và lo cho bài vở nhiều hơn. 
Kết quả tôi tốt nghiệp điểm cao. Và, 
may mắn thay lúc đó công ăn việc làm 
mở ra nhiều quá, sinh viên tốt nghiệp 
đều được các công ty đến tận trường 
mời ký hợp đồng. Thật sung sướng quá. 
Sau này tôi khám phá ra rằng đó chỉ là 
kế hoạch “thả con săn sắt, bắt con cá 
rô” của nhóm tài phiệt. Ối! từ một anh 
chàng “nho sinh” còn ăn bám cha mẹ 
hay vay tiền mà học, nay bỗng có một 
tháng 4 hay 5 ngàn đồng một tháng 
trong nhà băng, cuộc sống huy hoàng 
mở ra như là một buổi bình minh rực rỡ 
muôn màu, thật là thần tiên quá. Tôi rất 
tự tin và tính đến chuyện “mua nhà, sắm 
xe mới” và đủ mọi thứ, không hề nghĩ 
rằng đồng tiền mình kiếm ra đang từ từ 
chui lại vào nhà băng với giấy giao kèo 
ký trả nợ góp với hạn kỳ tới 30 năm!  
 
Có công ăn việc làm và có nhà cửa 
đàng hoàng rồi, tôi bắt đầu nghĩ tới hôn 
nhân. Tôi còn nhớ một hôm chúng tôi 
tham dự một buổi dã hành (hiking). Lúc 
chúng tôi xuống được nửa đường đồi 
thì trời bỗng rắc mưa. Không có chỗ 
nào tránh mưa cả, hai chúng tôi ngồi 
xuống lưng đồi chịu trận. Tiểu Thu ép 
sát người vào tôi. Tôi lấy nón che mái 
tóc của nàng. Trong giây lát tôi thấy 
nàng như một con chim nhỏ đáng 
thương. Hơi thở của nàng làm cho tôi 
cảm thấy ấm lên. Trời bỗng tạnh mưa. 
Tôi chưa kịp nói gì thì Tiểu Thu đã vùng 
dậy chạy biến xuống chân đồi, cười như 
nắc nẻ. Tự nhiên tôi nảy ra câu hỏi liệu 
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có một ngày nào đó nàng cũng sẽ hết 
nương tựa vào tôi và rồi bất chợt bỏ tôi 
như hôm nay chăng?  
 
Sau lần đi chơi đó, tôi 
quyết định viết thư cho 
Tiểu Thu: “… Anh muốn 
cưới em. Anh mong em 
nhận lời. Anh sẽ thưa với 
ba má anh đến nói với ba 
má em …” Tôi nhận được 
thư hồi âm ngay: “Em chờ 
đợi lời cầu hôn này từ lâu 
rồi. Anh nói với ba mẹ anh 
tiến hành lẹ lên nhé!”  
 
Chúng tôi làm lễ cưới khá 
linh đình vì cả hai đều 
rủng rỉnh bạc tiền. Cuộc 
sống ban đầu đầy hạnh 
phúc chứa chan. Nhưng 
từ khi sống chung, từ khi 
có nhiều tiền trong băng, 
con người của hai đứa chúng tôi có 
nhiều thay đổi sâu xa. Tiểu Thu đi mua 
sắm hay tham dự các cuộc vui với bè 
bạn nhiều hơn, lại nuôi chó nữa. Còn tôi 
thì không thích giao du nhiều vì cái vẻ 
bề ngoài không bảnh trai và ăn nói vụng 
về. Tôi thích trồng cây cảnh, làm vườn, 
coi TV, không thích mua sắm và không 
ưa nuôi chó hay mèo. Giữa hai chúng 
tôi hầu như không có điểm nào 
chung. 
 
Càng ngày cá tính của chúng tôi càng lộ 
ra và chẳng mấy khi ai chịu nhường 
nhịn ai cả. Cả hai chúng tôi đều tận lực 
phát huy hệ quả của lý tưởng tự do là 
“tự ái, tự lập, tự nhiên, tự tung, và tự 
tác” đến mức mà mỗi người trở nên là 
một thế giới riêng biệt. Chúng tôi hoàn 

toàn không biết rằng chúng tôi đã bị 
“virus” của “chủ nghĩa cá nhân”, hậu 

quả của tinh thần tự do 
quá trớn, nó biến con 
người chúng tôi thành 
một thứ “siêu vị kỷ”. Rõ 
ràng văn minh là con giao 
hai lưỡi nó cắt phạm vào 
cả phần tâm cảm của 
chúng tôi và chúng tôi còn 
quá trẻ để mà hiểu ra lẽ 
đó. Chúng tôi đã sống 
quá cứng nhắc, quá ư là 
máy móc, sách vở; chúng 
tôi trở thành một thứ “Nho 
Sĩ mới” của thời đại – ưa 
nói tiếng Anh và khoái ăn 
hamburger, pizza, ... và 
hầu như muốn đoạn 
tuyệt với căn cước của 
nòi giống mình trong khi 
đó, thực tế chúng tôi vẫn 
không thể hội nhập 100% 

vào xã hội Mỹ được vì còn nhiều yếu tố 
khách quan khác. 
 
Cuộc sống lứa đôi của chúng tôi càng 
ngày càng tệ và càng tệ hơn nhất là khi 
tôi bị thất nghiệp và lâu rồi không kiếm 
được việc làm mới. Nàng thật sự đã 
không còn nể trọng tôi như ngày nào. 
Không có công ăn việc làm, tôi hầu như 
không còn uy tín nữa; tôi như con diều 
gặp buổi trời không có gió. Tôi đau khổ 
mà nàng hầu như không có gì chia xẻ gì 
với tôi cả. Ngôi nhà tôi mua phải trả lại 
cho nhà băng. Tôi trở về sống tạm với 
ba má tôi. Còn nàng về sống tạm với bà 
chị. Cũng may là chúng tôi chưa có con. 
Thỉnh thoảng gặp nhau là lại có xung 
khắc. Tôi ghi trong nhật ký của tôi: 
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Nếu anh biết em sẽ thay đổi nhiều  
Như thế thì anh đã chẳng mơ yêu 
Ðể hôm nay ta cay đắng đủ điều 
Nén trong lòng nhiều nỗi buồn chẳng 
nói 
 
Và rồi cái gì phải đến đã đến: bất chợt 
một hôm nàng đến tìm tôi và đề nghị ly 
dị. Tất nhiên là tôi phải chấp nhận bởi vì 
tôi còn có gì nữa đâu để mà lôi kéo 
được nàng nữa đây? Tôi nhớ đã đọc 
đâu đó vài câu thơ: 
 
Khi còn yêu, anh là châu ngọc 
Khi hết yêu, anh là vỏ ốc bên song 
Khi còn yêu, anh là lẽ sống 
Khi hết yêu, anh là ác mộng đêm trường 
Khi trong tim, hình ảnh để tôn thờ 
Ðã tan vỡ thì tình yêu cũng mất 
 
Cuộc chia tay của chúng tôi xẩy ra đột 
ngột khiến tôi nhớ lại cảnh nàng vụt bỏ 
chạy xuống đồi ngày nào khi cơn mưa 
vừa dứt và thấy như đó là điềm báo 
trước duyên số của chúng tôi. Tôi lấy tờ 
viết nhạc ghi xuống một tình khúc đang 
dâng trào trong cõi lòng tan tác của tôi: 
 
Gặp em, như gặp một cánh chim. Chim 
bay rồi, tâm hồn anh tan nát. Em đi rồi, 
hai phương trời xa cách. Mắt hoen mờ, 
lệ thắm ướt mi anh. 
Gặp em như gặp một áng mây. Mây của 
trời, gió làm cho xa cách. Chuyện chúng 
mình, ai làm cho cách xa? 
Cánh chim trời, em vỗ cánh bay cao. 
Anh ở lại làm vì sao theo dõi. Soi dặm 
đường mình em dấn bước chân đi. 
Bước chân ngày năm xưa. Tan trường 
về chúng mình chung lối. Anh đưa em 
về, mình đếm bước dưới sao … 
 

Nhưng rồi tôi lại không gửi lá thư đi vì 
nghĩ rằng Tiểu Thu sẽ dè bĩu; vả lại, tôi 
nghĩ thời gian cũng chưa đủ dài để tâm 
tính nàng chuyển hóa. Ba bốn năm sau, 
tôi vẫn còn lưu giữ lá thư đó để làm một 
chứng cớ cho mối tình tôi yêu nàng như 
là tiếng gọi của định mệnh. Cho đến 
nay, đã gần mười năm trôi qua, tôi đã 
có việc làm mới nhưng vẫn chưa có ý 
lập gia đình lần nữa; còn nàng hình như 
vẫn còn sống độc thân. Chúng tôi có đôi 
lần gặp lại nhau ở một party nào đó. 
Nàng cũng có một lần ghé lại thăm ba 
mẹ tôi như để bày tỏ một chút ân tình 
chưa thể quên được đối với ba mẹ và 
chị hai của tôi. Ðôi khi tôi tự hỏi tại sao 
chúng tôi là xa nhau nhỉ? Phải là chúng 
tôi không có duyên nợ sống đời với 
nhau?  
Mặc dầu năm tháng đã trôi qua khá lâu, 
tôi cố tìm quên trong việc làm hay trong 
các trò chuyện với các bạn gái mới, 
nhưng tôi không thể quên được mối tình 
đầu đời với Tiểu Thu. Tôi như một con 
chim bị trúng một mũi tên nên thấy cành 
cây cong nào cũng hoảng sợ. Phải nói 
là tôi có nhiều mặc cảm và uẩn ức. Tôi 
có thể có hạnh phúc - thật sự hạnh phúc 
- với một người vợ khác được không?  
 
Ai sẽ cho tôi tình yêu để rồi tôi sẽ không 
còn lẻ bóng? 
Ai sẽ cho tôi tình yêu để rồi không bỏ tôi 
chạy trốn? 
Ai, ai sẽ cho tôi tình yêu để rồi cùng tôi 
về chung một lối? 
Ai sẽ cho tôi tình yêu, cùng tôi nhìn một 
hướng, cùng tôi ăn một món, cùng tôi 
hát một bài, cùng tôi là những nốt đàn 
hòa cùng nhịp điệu? 
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Trong một đêm dài nhung nhớ, tôi đặt 
bút viết cho nàng một lá thư: 
 
Tiểu Thu …, 
 
Anh viết cho em 
lá thư này và mở 
đầu chỉ bằng hai 
chữ Tiểu Thu 
mộc mạc thôi là 
bởi vì anh muốn 
viết y như những 
lá thư anh từng 
gửi cho em khi 
anh mới quen em 
và lúc đó anh 
chưa dám ghép thêm nhũng chữ yêu 
hay thương hay quý. Bây giờ anh cũng 
vẫn không thêm một chữ nào khác 
ngoài hai chữ Tiểu Thu bởi vì anh nghĩ 
dù có thêm vào bất cứ từ nào thì cũng 
không đủ để nói lên tình yêu thương 
của anh đối với em. Chỉ Tiểu Thu thôi – 
mùa thu nhỏ bé của anh – là đủ rồi. 
Tình yêu của anh đối với em vẫn còn 
nguyên vẹn đầy tròn như ngày anh mới 
quen em. Nó vẫn còn trong sáng như 
nắng trải trên lưng đồi của những buổi 
dã hành – hiking - ngày xưa, tuy duy 
nhất chỉ có một đám mưa bất chợt 
không chờ mà đến đã ám ảnh tình yêu 
với hình ảnh em vụt chạy xuống đồi khi 
trời trở nắng trở lại.  
 
Suy nghĩ cặn kẽ thì sự chia tay của hai 
chúng ta là do nhiều nguyên do ở nơi 
anh, ở nơi em, và ở hoàn cảnh xung 
quanh chúng ta nữa. 
Trước hết phải nói ngay là cả hai 
chúng ta đã không được trang bị tốt 
trước khi thành hôn. Ðó là một sự 
thiếu sót quan trọng trong cuộc sống. 

Chúng ta hầu như hoàn toàn còn “ngây 
thơ” chưa có biết rõ ý nghĩa và mục 

đích lập gia đình 
là để làm gì; chưa 
xác định rõ giá trị 
của gia đình và 
làm gì để bảo vệ 
gia đình êm ấm.   
 
Phải, chúng ta đã 
lập gia đình đơn 
giản là vì sự lôi 
kéo của tính dục 
đang phát triển 
sung mãn trong 
cơ thể khiến 

những chất yêu đương trong con người 
được tiết ra làm cho tâm thần chúng ta 
ngơ ngẩn và chỉ muốn đi tìm một người 
khác phái để tỏ tình. Chúng ta cũng đã 
không ý thức được rằng xã hội càng 
ngày càng tiến bộ đòi hỏi các thành viên 
của xã hội phải trau dồi những nghệ 
thuật sống chung để hôn nhân không 
bị gẫy đổ khiến con cái bị đau khổ vì 
thiếu cha hay mẹ.  Ði làm thì chúng ta 
có những kỹ thuật để làm tròn nhiệm vụ. 
Nhưng lập gia đình thì chúng ta lại thiếu 
nghệ thuật để bảo vệ hạnh phúc gia 
đình, do đó đã có nhiều cuộc hôn nhân 
đỗ vỡ.    
 
Ở gia đình cũng như trong nhà 
trường, chúng ta không được dạy 
cặn kẽ về hôn nhân. Các tôn giáo cũng 
chỉ dạy những điều đạo đức và luân lý 
căn bản. Không có sự phân tích sâu 
rộng để tạo một niềm tin vững chắc về 
đạo đức hôn nhân. Mà đã không có 
niềm tin vững chắc thì làm sao chúng 
ta có thái độ và hành động tích cực 
để bảo vệ gia đình? Cho nên khi lập 



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

174 
 

gia đình, chúng ta đã không biết làm 
cách nào khả dĩ chống đỡ những cơn 
mưa to, gió lớn, hay bão bùng xẩy tới 
trong cuộc sống chúng đầy va chạm 
không thể không xẩy ra.  
 
Gần đây anh đem tâm sự này nói với ba 
anh. Anh hỏi: 
Thưa ba, làm sao ba và mẹ vẫn có thể 
tiếp tục sống chung khi hầu như ngày 
nào cũng đều có những xung khắc xẩy 
ra? 
Ba anh mỉm cười, trầm ngâm, rồi thong 
thả nói: 
Khi mới lấy nhau, ba và mẹ không để ý 
đến những xung khắc do cá tính của 
mỗi người một khác. Nếu được biết 
trước những cá tính của nhau xung 
khắc thì ba và mẹ đã không nên lấy 
nhau. Nhưng khi mới yêu nhau thì chưa 
có cơ hội nhận thấy những xung khắc 
của nhau, vả lại tìm được một người 
hợp tính tình không phải là dễ. Cho nên 
vấn đề là cả hai cần có nghệ thuật sống 
chung để dù có xung khắc vẫn có thể 
sống chung với nhau được tuy là không 
được hạnh phúc lắm. 
Anh vội hỏi: 
Vậy thưa ba, nghệ thuật đó như thế 
nào? 
Cuộc sống văn minh là một cuộc 
sống có nghệ thuật và chính vì thiếu 
nghệ thuật trong hôn nhân mà con số 
ly dị ở Hoa Kỳ cao hơn các nước 
khác. Những nghệ thuật căn bản chung 
trong hôn nhân thì vẫn còn giá trị. Ðó là 
khi đã chấp nhận cuộc sống chung thì, 
trong chừng mực nào đó, phải chấp 
nhận cá tính của người khác; có 
nghĩa là phải hòa mình, phải biết chia xẻ 
quan điểm hay sở thích của người khác. 
Ba thích bàn về chính trị; mẹ lại dị ứng 

với vấn đề thiết yếu này; ba thích nghe 
nhạc trẻ; mẹ lại chỉ thích cải lương; ba 
thích du lịch, mẹ chỉ thích ở nhà. Những 
xung khắc đó ban đầu làm cho ba khó 
chịu lắm và có lúc ba muốn sống riêng. 
Nhưng vì nghĩ đến lợi ích của các 
con nên ba phải tìm cách hóa giải. 
Các cách mà ba áp dụng thường là rất 
linh động tùy theo hoàn cảnh và đối 
tượng. Trước hết là ba cố gắng tìm 
sách báo cho mẹ đọc để học hỏi thêm 
hầu tư tưởng của mẹ chuyển biến trước 
đã. Rồi ba phải tỏ ra hết sức nhẫn nhịn 
– luôn luôn niệm câu “Tâm vô ngã chấp” 
- để tập buông bỏ dần cái “tôi” của mình 
mà chiều theo sở thích của mẹ hầu cho 
mẹ thấy vui và đồng thời thấy là mẹ 
cũng cần phải chia xẻ tối đa quan điểm 
và sở thích của ba. May thay, sau khi 
đọc sách, dự các buổi thuyết giảng, mẹ 
đã chuyển biến rất nhiều, tuy cá tính 
vẫn còn đó nhưng cường độ của cá tính 
bớt đi nhiều; ba cũng thấy vui khi đã tự 
xuống dây đàn của ba để hợp với dây 
đàn của mẹ thành ra bản nhạc “Mình 
với Ta” nghe êm ái hơn trước.  
Con và Tiểu Thu xa nhau có thể chỉ vì 
không ý thức được rằng có duyên số vợ 
chồng với nhau là một hạnh phúc mà 
không phải là ai cũng có, thì chúng con 
cần phải cố gắng bằng mọi cách bảo vệ 
hạnh phúc đó bởi vì gia đình không 
những là một nơi hưởng hạnh phúc 
tuyệt vời của một cuộc “sống có đôi” và 
“chết còn con cái”, nhưng đồng thời 
cũng là nơi có nhiều thử thách cho tâm 
linh được thăng hoa. Nói tóm lại, tất cả 
nghệ thuật là đều nhắm vào làm cho 
người ta vui và thoải mái. Thế thôi. 
 
Tiểu Thu: 
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Anh đã bỏ ra nhiều ngày để trầm ngâm 
suy nghĩ - thiền đấy - về những điều ba 
anh chia xẻ. Anh rất tiếc là những chia 
xẻ này đã không đến với anh và em khi 
chúng ta thành hôn. Chúng ta quả là đã 
quá tự mãn và đã thiếu trang bị cho 
mình trước khi lao vào cuộc thám hiểm 
khu rừng Tình Ái đầy quyến rũ nhưng 
cũng đầy thử thách. Chúng ta đã tự có 
những quyết định thiếu sáng suốt và 
phải chấp nhận hậu quả. Nhưng hy 
vọng những lời sám hối cũng có thể 
làm cho cường độ của hậu quả bớt 
gay gắt đi. 
 
Cả hai chúng ta xa nhau chỉ vì tự ái, chỉ 
vì cái “tôi tăm tối” của chúng ta lớn quá. 
Nếu chúng ta sớm biết tìm đến bóng 
mát của cây bồ đề để dẹp bỏ cái tôi 
đáng ghét đi thì có thể chúng ta đã sống 
hồn nhiên hơn, giản dị hơn, bao dung 
hơn, và bình an hơn. Phải không em? 
Vâng, cả hai chúng ta đều đã quá cố 
chấp; đã quá tự tin và tự cao; làm nô lệ 
cho những tham vọng thấp kém để rồi 
tâm hồn càng ngày càng xa cách cội 
nguồn; quên rằng tất cả rồi cũng sẽ rơi 
vào cõi hư vô.  
 
Anh biết nơi em vẫn còn một chút dư 
âm của tình yêu đối với anh bởi vì anh 
đã cố gắng hết sức để làm cho em vừa 
lòng đấy chứ? Nhưng rồi những biến cố 
chung quanh, như bị mất việc chẳng 
hạn, đã tác động lên tâm tư, tình cảm 
của chúng ta quá mạnh mà chúng ta lại 
thiếu kinh nghiệm để đối phó. Chúng ta 
thực sự đã không làm chủ được chúng 
ta như chúng ta tưởng. Về điểm này, 
chúng ta cần phải học thêm nhiều bài 
học quan trọng trong xã hội để bổ túc 
những bài học trong nhà trường để 

chúng ta có thể biết được đích thực 
chúng ta là ai và phải làm gì. 
 
Anh tin rằng em vẫn còn nhớ nhiều kỷ 
niệm giữa hai chúng ta. Những ngày 
đầu anh chỉ dẫn em làm bài; những buổi 
cùng các bạn tổ chức hội hè trong 
trường; những ngày ăn những món quê 
hương cha mẹ hay anh chị nấu; những 
ngày tham dự dã hành. Ðó là những kỷ 
niệm đẹp nhất của đời người, của thuở 
còn đi học ở đó có những chia xẻ vô tư. 
Hồi tưởng lại những ngày vui có anh và 
có em đó làm cho anh thấy anh đã sống 
những ngày có ý nghĩa.  
 
Giờ đây thì chúng ta đã xa nhau gần 10 
năm rồi đấy nhỉ. Duyên số của chúng ta 
đã hết. À, mà em có tin ở chuyện duyên 
số không nhỉ? Anh thì đã bắt đầu tin rồi 
đấy. Vạn vật không thể tự nhiên mà có. 
Anh còn có thể tin tới cả những cái nhà, 
cái xe, cái bàn, v.v. cũng là những vật 
được an bài cho chúng ta cả đấy. Vũ 
trụ hẳn là phải xuất phát từ một 
nguồn gốc cùng với những định luật 
để nó tự tồn. Nguồn đó là Ðại Nguồn, 
là Ðại Mẫu, là Ðạo. Cũng như chúng ta, 
chúng ta cũng sinh ra từ một nguồn là 
mẹ của chúng ta. Ðó là những điều đã 
được nói trong những triết thuyết.  
 
Chúng ta đã có duyên nợ với nhau 
nhưng chúng ta lại tự lựa chọn sống xa 
nhau. Không biết duyên nợ đã hết 
chưa? Anh chúc em sớm có một cuộc 
sống có đôi tròn đầy hạnh phúc. Giờ 
đây, chúng ta chỉ là những người bạn 
thôi. Ðược chứ? 
  
Anh, 
~*~ 
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Tôi gửi ngay lá thư đi vì sợ để lâu rồi lại 
không dám gửi đi nữa. Tôi hy vọng 
nàng sẽ hồi âm ngay vì nàng mau mắn 
trong việc viết lách lắm. Nhưng tôi đã 
lầm. Hơn một tháng trôi qua, không thấy 
có hồi âm, tôi cố gắng tìm quên không 
nhớ tới chuyện đó nữa. Tôi dự định đem 
chuyện duyên số vợ chồng ra hỏi ý kiến 
với ba mẹ. Từ khi trưởng thành đến 
nay, tôi chưa bao giờ đem những 
chuyện này, chuyện nọ ra thảo luận với 
ba tôi cả. Một cuốn sách nào đó tôi đã 
đọc có bàn về một thứ tâm lý e dè hay 
sợ hãi của con cái đến tuổi trưởng 
thành khi nói chuyện với cha mẹ. Tâm lý 
này bắt nguồn từ sự kiện cha mẹ 
thường tỏ ra áp đảo con cái bằng 
những câu nói có tính cách “cả vú lấp 
miệng em” [không cho con nít la, khóc] 
như: “Trứng khôn hơn vịt”; “Hỉ mũi chưa 
sạch mà biết gì!” Tính áp đảo này riết rồi 
tạo nên những chủng tử (gene) trong 
dòng máu khiến cho con cái không thấy 
thích thú nói chuyện hay đi chơi với cha 
mẹ nữa. Biết thế nên tôi quyết định bỏ 
mặc cảm đó và mạnh dạn nói với ba mẹ 
tôi: 
Thưa ba mẹ, con có một chuyện muốn 
hỏi ý kiến ba mẹ. Vậy chiều nay, khi ăn 
cơm, con sẽ nói với ba mẹ. Ðược không 
ba mẹ? 
Ðược chứ. Ba tôi trả lời. Ba rất mừng là 
con đã không còn coi ba mẹ xa xách 
nữa. Nhiều lần ba muốn chia xẻ kinh 
nghiệm sống với con nhưng con có vẻ 
không sẵn sàng nghe ba nói. Ba rất 
mừng con nay đã thay đổi lối suy nghĩ.  
Chiều hôm đó, trên đường về, tôi tạt 
vào tiệm mua một chai rượu vang, còn 
đồ ăn thì chắc chắn mẹ tôi đã làm rồi. 
Bữa ăn chỉ có 4 người: ba mẹ tôi, chị 

tôi, và tôi. Chị tôi đã ngoài 35 làm bác 
sĩ, khá xinh đẹp mà vẫn chưa có “ý 
trung nhân” [người yêu], kể cũng lạ.  Ba 
tôi tỏ ra vui mừng khi thấy có chai rượu 
vang hiệu Bordeaux của Pháp (ba tôi 
từng quen uống loại rượu này). Nhấp 
một mgụm rượu xong, ba tôi nói: 
 
Trước khi con nêu ra câu hỏi, ba cần 
nói trước rằng tất cả những điều ba nói 
đừng coi đó là chân lý, là đúng, trừ phi 
điều đó thuộc phạm vi toán học. Chúng 
ta thảo luận chứ không tranh luận. 
Tranh luận thì phải có trọng tài quyết 
định đúng sai. Ðây là thảo luận, ai cũng 
có quyền nêu ý kiến của mình để mọi 
người biết và tự quyết định theo hay là 
không theo. Rồi, bây giờ con có điều gì 
muốn hỏi? 
Thưa ba mẹ, và thưa chị. Con muốn hỏi 
đây là con người ta lấy nhau có duyên 
số không? Mà nếu có duyên số thì con 
người ta không có quyền tự do quyết 
định gì sao? Và chuyện đổ vỡ của gia 
đình con có phải là vì con và Tiểu Thu 
đã không có duyên số ăn ở trọn đời với 
nhau?  
 
Ba tôi còn đang suy nghĩ chưa kịp nói 
thì mẹ tôi đã cất tiếng: 
 
Mẹ tin là có duyên số. Ðây là một vấn 
đề hết sức huyền bí. Cuộc sống vợ 
chồng rất quan trọng vì nó mang tính sứ 
mệnh là bảo tồn nòi giống cho nhân loại 
và đó chính là một ý muốn quan trọng 
của Tạo Hóa. Mẹ tin vợ chồng là có 
duyên số bởi vì mẹ tin ở thuyết Luân 
Hồi, đó là cơ hội cho ít nhất là hai người 
có cơ hội trả nợ ân tình với nhau; cuộc 
sống của hai người phải sống để trả nợ 
cho nhau do từ những việc làm của kiếp 
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trước. Thuyết Luân Hồi là một thuyết 
tiến bộ nhất của nhân loại, nó là một 
hệ quả tất nhiên của thuyết Nhân Quả; 
nghĩa là việc mình làm hôm nay, mình 
phải gánh hậu quả và phải trả. Nếu 
không trả hết trong kiếp này, thì phải trả 
trong kiếp sau. Nếu không còn kiếp sau 
thì làm sao có nhân và có quả? 
Tôi xen vào: 
Mẹ nói có duyên số định sẵn, vậy con 
người không thể tránh hoặc 
thay đổi duyên số sao? Và 
nếu thay đổi được thì làm 
sao thay đổi được số mệnh 
hay nhân quả? 
Mẹ tôi đưa mắt nhìn ba tôi 
như muốn ba giúp câu trả 
lời. Ba tôi chỉ chờ đợi có 
thế. Ông lên giọng nói: 
Theo ba, tránh duyên số 
thì không thể được; 
nhưng thay đổi một phần 
thì có thể được. Con 
người ta sống để trả hay 
hưởng những gì mình đã 
tạo ra. Ðấy chính là câu nói: “Ðức năng 
thắng số” hay cụ Nguyễn Du trong 
Truyện Kiều cũng nói: “Có Trời mà cũng 
có ta. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ 
tài.”  Ðời người được đóng Khung rồi. 
Nhưng, trong cái Khung đó, trong cuộc 
sống để trả hay hưởng đó, con người có 
tự do hành động theo ý muốn của mình 
và còn chịu sự chi phối của môi trường 
sinh hoạt nữa. Như vậy, một hành động 
của con người có 3 tác nhân cơ bản: 
Luật Trời, ý chí của con người, và các 
định chế của xã hội. 
Ðến đây thì chị tôi cất tiếng góp ý: 
Thưa ba mẹ. Thuyết Nhân Quả là một 
thuyết của Khoa Học. Thuyết Luân Hồi 
là thuyết của Tôn Giáo. Thuyết Ý chí Tự 

Do là thuyết của Triết Học. Thuyết Nhân 
Quả thì đã rõ ràng. Người bình dân 
thường gọi đó là luật Quả Báo. Thuyết 
Ý Chí Tự Do thì cũng thể hiện rõ ràng là 
mọi người thường có tự do để quyết 
định hành động. Riêng về thuyết Luân 
Hồi thì vẫn còn là vấn đề của Tin hay 
Không Tin. Tin thì là Có, không tin thì 
Có cũng là Không.  
 

Về Luân Hồi hay vấn đề tái sinh thì con 
có đọc một cuốn sách nói về cuộc đời 
của ông Edgar Cayce, một bác sĩ 
người Mỹ, sinh năm 1877 tại 
Hopskinville, bang Kentucky, Hoa kỳ và 
qua đời năm 1945. Ông nổi tiếng là một 
con người có khả năng “soi kiếp” qua 
phép thôi miên để biết kiếp trước của 
các bệnh nhân, từ đó tìm được nguyên 
nhân của một số bịnh tật. Hiện nay có 
khoảng 30 ngàn ca [case] chữa bịnh 
bằng “Thần Nhãn” của ông lưu trữ tại 
Virginia Beach cho công chúng tham 
khảo. Như vậy, những trường hợp soi 
kiếp của ông Cayce chứng tỏ là có luân 
hồi, và luân hồi cho con người cơ hội tự 
cải thiện để tiến hóa, nghĩa là cái biết 
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hay cái thức của con người không mất 
đi mà được lưu trữ và truyền lại kiếp 
sau.   
Riêng đối với trường hợp hôn nhân, đó 
là một mối liên hệ mang tính sứ mạng 
mà Thượng Ðế tạo ra nhằm bảo tồn nòi 
giống nhân loại và là một môi trường tốt 
nhất để tự thanh lọc bản thân qua câu 
“Thứ nhứt là tu tại gia”.  
Qua những cuộc soi kiếp, ông Cayce 
khẳng định rằng không có một mối 
liên hệ quan trọng nào trong đời 
sống mà lại do sự ngẫu nhiên hay 
tình cờ cả và không có một cuộc hôn 
nhân nào bắt đầu từ số không mà đó 
là một sự nối tiếp của một câu 
chuyện đã có từ lâu và mọi cặp vợ 
chồng đều có nhân duyên với nhau 
từ kiếp trước. Tuy nhiên, trong vấn đề 
hôn nhân hay trong tất cả những vấn đề 
khác, con người đều có tự do quyết 
định lựa chọn hành động: làm hay 
không làm. Và chính sự lựa chọn này 
tạo nên “nghiệp” mới mà họ phải gánh 
chịu. Do đó để có một lựa chọn tốt hay 
một quyết định sáng suốt, con người 
cần phải có một quá trình tu tập 
hướng thiện hay được dìu dắt bởi 
một môi trường tốt. Vâng, đó là vài 
nhận thức của con muốn chia xẻ với ba 
mẹ và em con. 
 
Ba mẹ tôi cùng gật đầu tỏ ý tán thưởng. 
Bất chợt tôi lên tiếng cật vấn chị tôi: 
Thế em muốn hỏi chị. Tại sao chị cũng 
xinh đẹp; lại có nghề nghiệp vững chắc, 
mà đến nay, duyên số của chị vẫn còn 
trắc trở? Em thấy chị cứ sống cô đơn 
mà thấy thương chị quá. Hay là chị quá 
kén chọn?  
Chi tôi mỉm một nụ cười rất có duyên, 
nhỏ nhẹ nói:  

Không, chị không quá kén chọn. Chị 
thừa biết là “Kén quá thì ở giá”. Có lẽ tại 
duyên số của chị chưa mở ra; vả lại, 
nghề nghiệp của chị cũng giới hạn con 
số người chị có thể lựa chọn. Hơn nữa, 
chị xưa nay vốn sợ một cuộc sống bị 
ràng buộc. Nếu được soi kiếp, có lẽ 
trong kiếp trước, chị đã sinh vào một gia 
đình mà cha mẹ chỉ mơ ước con cái 
thành đạt với học vị bác sĩ, tiến sĩ và 
không muốn con mình lọt vào gia đình 
người khác, cho nên chị đã không nặng 
nợ ân tình với ai.  
Nói tới đây, chị tôi bật cười ha hả như 
để câu nói của mình thật chỉ là câu hài 
hước thôi. 
 
Cho rằng câu chuyện đã đủ để kết thúc, 
ba tôi lên tiếng:  
 
Thôi, bữa nay chúng ta thảo luận như 
thế là đủ rồi. Ba rất vui, mẹ chắc cũng 
hài lòng vì chúng ta đã có những chia 
xẻ hữu ích. Ðiều quan trọng là chúng ta 
đều có chung những niềm tin cơ bản đối 
với cuộc sống. Chúng ta tin rằng con 
người không phải chết là hết chuyện. 
Chúng ta tin rằng mọi hành động đều 
gây những hậu quả và con người phải 
gánh chịu hậu quả của những gì mình 
đã tạo ra trong kiếp này hay kiếp khác. 
Nếu tin có luân hồi, con người sẽ tái 
sinh để có cơ hội trả nghiệp, thì có thể 
con người sẽ sống có đạo đức hơn và 
đó chính là ý nghĩa tiến hóa của xã hội 
loài người. Ngược lại nếu không tin có 
Thượng Ðế, thần thánh nào cả; chết là 
hết, không có luân hồi; thì con người sẽ 
sống đầy thác loạn, sẽ tự cho mình là 
Thượng Ðế, và sẽ có nhiều giết chóc 
không gớm tay. Ðây chính là sự thật đã 
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xẩy ra trong chế độ vô thần cộng sản 
chủ nghĩa đấy.  

* 
Hôm đó trời vào xuân rất đẹp và linh 
tính báo cho tôi biết là có thư của Tiểu 
Thu gửi. Quả nhiên, tôi đã nhận được 
thư hồi âm. Tiểu Thu viết: 

 
Anh, 
… 
Em vô vàn xin lỗi anh vì tội chậm trể hồi 
âm thư anh. Anh biết hông? Thư anh tới 
đúng lúc em phải đi xa cho công việc 
của sở và công việc lôi cuốn em khiến 
có lúc em không còn có thì giờ để ăn 
nữa.  
Anh nhắc lại những kỷ niệm xưa làm em 
thật nôn nao, bùi ngùi quá. Có lẽ anh đã 
nói đúng: chúng ta có duyên số nhưng 
đã không chọn sống trọn đời, chung quy 
cũng vì cả hai đã quá tự ái, đã không 
làm chủ được lý trí. Hơn nữa, chúng ta 
đã không có một cái gì chung để cùng 
chia xẻ, mà đã không có gì chung để 
cùng chia xẻ thì làm sao có thể sống 

vui bên nhau được? Mẹ em và ba em 
cũng thế: chẳng có bao giờ “get along” 
với nhau cả. Thế nhưng cả hai hai đều 
biết nhẫn nhịn. Còn anh với em đã 
không biết nhẫn nhịn vì đã bị “cá nhân 
chủ nghĩa” mê hoặc. Ðâu có ý thức 
được rằng nhẫn nhịn là mẹ của tồn tại?   

Vâng, chúng ta sẽ 
là bạn với nhau 
thôi. Là bạn tốt có 
lẽ cũng là một 
cách để trả nợ ân 
tình từ những kiếp 
trước, phải không 
anh? 
Cũng chúc anh sẽ 
tìm được nhiều 
hạnh phúc trong 
nhẫn nhịn.  
 
Mùa Thu Nhỏ của 
Anh, hí! hí! … 
 
Ðọc xong lá thư, 

tôi tưởng như mình đang được nghe lại 
khúc hát mà Tiểu Thu đã hát khi chúng 
tôi mới quen nhau: 
 
Anh có nghe, mùa thu mưa giăng lá đổ?   
Anh có nghe, nai vàng hát khúc yêu 
đương? 
Và anh có nghe, khi mùa thu tới, mang 
ái ân, mang tình yêu tới. 
Anh có nghe, nghe hồn thu nói: Mình 
yêu nhau nhé! 
... 
 
Tất cả mới có đó mà nay đã không còn 
nữa. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng thật là xa 
xăm … 
 

Hải Bằng-HDB  
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Tặng anh Lê Mai Lĩnh, và các chiến sĩ đã cùng anh đấu tranh cho miền Nam Việt Nam 
  

Anh hy sinh cuộc sống 
Sả thân vào bom đạn 
Anh hy sinh tuổi đời 
Mong hòa bình cho người 
Có ai ngoài mẹ cha 
Đau lòng con đi xa 
Có ai ngoài vợ hiền 
Nhớ chồng trong triền miên 
Có ai ngoài con thơ 
Trông bố về ngẩn ngơ 
Cám ơn người chiến sĩ 
Cầm súng giữ tự do 
Bảo vệ Nam Việt Nam 
Trong xâm lăng bạo tàn 
Đêm đêm anh có nhớ 
Tiếng mẹ ru ngày nào 
Tiếng con thơ thỏ thẻ 
Tình yêu đương vợ chồng 
 
Ngày ngày anh có mơ 
Một mai hết chiến tranh 
Quê hương hưởng thái bình 
Nhân dân hằng no ấm  
Đoàn tụ với gia đình 
Anh hết còn đơn cô 
Nào anh có ngờ đâu 
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Ngày chiến tranh chấm dứt 
Nước rơi vào tối tăm 
Non nhìn cảnh lầm than 
Nhà nhà thêm ly tán 
Sầu đau ôi muôn vàn 
Đọa đày anh phải chịu  
Nhục nhằn anh phải cam 
Gian nan anh phải gánh 
Nợ nước trả bao lần 
Vinh danh người chiến sĩ 
Phụng sự cho toàn dân 
 
Trong lao tù khổ ải 
Anh là vật hy sinh 
Cho tự do hòa bình 
Vì anh tôi được sống 
Trong thế giới hòa bình 
Trong thế giới tự do 
Vì anh tôi cần nói 
Cám ơn người anh hùng 
Cầu mong đường anh bước 
Bớt đi nhiều chông gai 
Mang đến nhiều bình yên 
Nhiều yêu thương dịu dàng 
Nhiều bướm vàng hoa thắm 
Làm lành vết thương lòng 
Chúc anh sẽ luôn vui 
Dưới ánh nắng chiều tàn 
Đêm khuya khi thiếp giấc 
Thiên thần hòa nhạc vang 
 
Diệm Trân 
Mồng 1 tháng 11 năm 2015 
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Xế chiều có bữa cơm chung 
Bên nhau, ngồi dưới bóng rừng cây cao 

Gió chiều dịu mát, lao xao 
Mỏng manh sợi khói, ngọt ngào hương bay 

 
Xuôi thuyền neo dưới bóng cây 

Nghe hồn mát rượi cũng đầy bóng râm 
Rong rêu dưới đáy hồ trầm 

Nhẹ tay khỏa nước, hồi tâm máu về 
 

Xa đời, lánh cõi nhiêu khê 
Bỏ nhân gian với thị phi, buộc ràng 

Bên nhau, ngày cũng dịu dàng 
Nắng bâng khuâng nhạt, hồ mang mang 

chiều... 
 

Đôi chuồn chuồn nhỏ còn yêu 
Bay qua, để lại ít nhiều hổ ngươi 
Hồn nhiên người cất tiếng cười 

Giấu ta má đỏ, tưởng lời trêu nhau 
 

Khi về, chợt đổ mưa mau 
Chậm chi chẳng khỏi nỗi sầu chia xa 

Châm chi ngày cũng chiều tà 
Chậm chi, mưa cũng tạnh và phân ly 

 

Cây cà rem ngọt cách chi 
Như hai đứa trẻ, vừa đi vừa cười 

Chia nhau một chút ngọt bùi 
Mà như chia cả một trời hồn nhiên! 

 
Mưa chiều hạt nhỏ, rơi nghiêng 

Ngập ngừng, đứng lại ngoài hiên, ngập 
ngừng... 

Trời mưa ướt nhánh hoa rừng, 
Ướt môi, ướt tóc, xin đừng ướt mi! 

 
Cây cà rem ngọt cách chi 

Để người nuối tiếc mà đi không đành 
Mưa chiều ướt áo ai xanh 

Đợi mưa, gửi lại khoé nhìn tươi vui 
 

Rạng ngời một nét môi cười 
Bỏ sau lưng cả khoảng đời trầm luân 

Khi về mưa vẫn lâm râm 
Giá mưa nặng hạt, người thăm ngại về! 

 
Đi rồi, chiều chợt lê thê 

Mưa không ướt áo mà nghe lạnh đầy 
Thương mà không thể cầm tay 

Theo nhau, chẳng thể theo hoài. Thì thôi! 

Lãm Thúy 
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Ngọc Hạnh 
 

Đầu tháng 12 mấy chị em 
rủ nhau đi Nam Mỹ 15 
ngày bằng du thuyền 
Celebrity Infinity. Cả nhóm 
18 người. Các anh chị em 
đến từ các tiểu bang khác 
nhau. Có nguời ở 
California, có chị từ 
Chicago, hay Arizona 
hoặc Atlanta, Maryland… 
Có 2 cặp mới với tôi 
nhưng tất cả đều dễ mến. 
Riêng vùng Virginia chúng 
tôi có 5 người. Mọi người 
đáp phi cơ đi Fort 
Lauderdale, Florida xong đến hải cảng 
nơi du thuyền cập bến. Mấy chi em cư 
ngụ Virginia rời nhà lúc 4g30 vì máy bay 
cất cánh lúc 6g15. Chị niên trưởng Lễ 
bảo chị loay hoay cả đêm nhìn lại đồng 
hồ thấy sắp đến giờ lên đường. Nhóm 
chúng tôi gọi chị Di ở Chicago là trưởng 
đoàn dù chị từ chối vì chị là người chọn 
tua, ghi tên mua vé thăm viếng thắng 
cảnh hay mua sắm tự túc Chị cũng là 
người kiểm điểm xem bạn bè lên xuống 
xe đầy đủ mỗi lần đi tua. Chúng tôi đã 
có mặt ở Florida khoảng 2 giờ sau khi 
phi cơ cất cánh. Chị em ngồi chuyện trò 
chờ các bạn các nơi khác đến để cùng 
lên du thuyền một lúc. Khoảng 11g30 
chúng tôi làm thủ tục check in, nhanh 
lắm vì ai cũng đã in sea pass trước ở 

nhà. Ngày nay tất cả giấy tờ tài liệu 
cuộc du ngoạn đều gởi qua email, khác 
với khoảng 5 năm trước, họ gởi qua 
bưu điện. Chúng tôi được mời thẳng lên 
lầu 11 dùng cơm trưa vì tàu đang làm 
vệ sinh các phòng.  Du khách trước có 
lẻ rời tàu lúc 10g.  
 
Du thuyền Infinity ra đời từ 2001, được 
sửa sang tu bổ lai năm 2015, chứa 
2170 hành khách, thủy thủ đoàn 999 
người. Thuyền trưởng là người Hy lạp, 
tham gia ngành hàng hải từ năm 1982. 
Ông là đời thứ ba trong gia đinh làm 
thuyền trưởng. Du thuyền có nhà giữ 
trẻ, 2 hồ bơi lớn, 6 nơi tắm nước nóng 
(hot tub), 26 chỗ dùng cho xe lăn, sân 
bóng rổ… Phòng tập thể dục rộng rãi 
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với nhiều dụng cụ tối tân có chuyên viên 
thể thao hướng dẫn, phòng chiếu phim 
và hí viện rộng lớn. Ngày nay phòng có 
cửa sổ trên tàu ít hơn là phòng có ban 
công (balcony). Du thuyên rời bến lúc 
5g00 thật nhẹ nhàng êm ái lúc ánh nắng 
chiều nhạt nhòa phản chiếu trên mặt 
biển xanh.  
 
Đại Cương: 
Cartagena là thành phố biển có hơn 
900.000 dân, có nhiều kiến trúc tôn giáo 
và di tích lịch sử. Vào thế kỹ thứ 16 
(1533) người Tây ban nha cai trị 
Cartagena. Ngày nay nơi này có hải 
cảng tiện nghi, là thành phố thương mãi 
và du lịch. Du khách đến Cartagena 
bằng đường biển hay đường hàng 
không. Đến Cartagena khách không cần 
đổi Mỹ kim ra tiền Colombia (Colombian 
Pesos). Người địa phương thích nhận 
Mỹ kim nhưng họ không quen với Euro. 
Các nhà buôn nhận thẻ tín dụng khi 
khách mua món hàng trị giá số tiền to 
cả ngàn mỹ kim. Tốt hơn bạn cho cơ 
quan tín dụng biết trước khi du lịch 
nước ngoài để khỏi bị từ chối lúc mua 
hàng hóa trả bằng thẻ tín dụng.  
 
Trước khi tàu ghé bến Cartagena một 
hôm tàu có buổi giới thiệu các thắng 
cảnh, nơi mua sắm và các sản phẩm địa 
phương. Tôi đi nghe buổi nói chuyện về 
bích ngọc (emerald), loài đá quý sản 
xuất ở Colombia. Theo thuyết trình viên 
trẻ tuổi có vẻ thành thạo về đá quý cho 
biết ngoài Colombia là nơi sản xuất bích 
ngọc tốt và nhiều nhất, Brasil và Congo 
cũng có mỏ bích ngọc. Loại đá quý này 
20 lần hiếm hơn kim cương và độ cứng 
kém hơn. Họ chiếu phim cho xem lúc 
người tìm ngọc dưới mỏ đến khi làm 

thành nữ trang, biết bao công trình. 
Miếng bích ngọc lấy từ mỏ nặng 48 
carats đến khi mài dũa cắt xén thành nữ 
trang chỉ còn 37.6 carats, giá từ 20.000$ 
đến 300$ một carat tùy theo màu sắc, 
độ trong, cách cắt viên ngọc sao cho 
long lanh (color, clarity, sparkle). Diễn 
giã cũng cho biết những người tên tuổi 
làm chủ và trọng lượng các viên ngọc 
lớn như: nữ hoàng nước Anh, ngân 
hàng Iranian, tài tữ điện ảnh Elizabeth 
Taylor, và Angelina Jolie. Viện bảo tàng 
Vatican có thánh giá bằng bích ngọc 
Colombia nặng 18 carats (Colombia 
Emerald Cross).  
 
Cà phê Colombia nổi tiếng trên thế giới. 
Các nơi bán hàng thường là 2 tầng lầu, 
có khi chỉ môt tầng. Bạn vào một tiệm 
có thể tìm thấy nhiều loại hàng hóa trừ 
tiệm nữ trang chỉ bán nữ trang mà thôi: 
vàng, bạc, kim cương, bích ngọc. 
Cartagena còn có những loại chim đẹp, 
lạ mắt, khỉ dạn dĩ chuyền trên cành và 
nhiều loại trái cây nhiệt đới: chuối, dừa, 
cam, xoài, dứa, ổi, đu đủ... Thức ăn họ 
thích các loại cá biển và thường có món 
chuối plaintain nấu với thịt, cá hay tẫm 
bột chiên. Tôi không biết loại chuối này 
có ăn được khi chín như chuối già hay 
chuối xiêm ngọt đậm? 
 
Tàu cập bến cảng Cartagena sau 2 
ngày 3 đêm nơi đại dương, trời xanh 
nước biếc, nhấp nhô những làn sóng 
bạc. Những ngày du thuyền ở biển, hồ 
bơi và các ghế xếp bên cạnh, trên 
boong tàu đầy du khách nằm đọc sách, 
phơi nắng, nghe nhạc... Nhóm chúng tôi 
có 4 người chơi mà chược, còn thì rút 
bất hay chuyện trò nên thì giờ qua mau, 
loay hoay đã đến giờ ăn trưa và chiều, 
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giờ xem trình diễn văn nghệ… Các du 
khách khác tập thể dục, xem chiếu 
phim, khiêu vũ, vào gian hàng bán quà 
lưu niệm mua quà hoặc tiêu tiền nơi 
sòng bạc… 
 
Cartanega, Colombia: Best of 
Cartagena  
Tàu cập bến 8giờ sáng. Trời trong và 
nắng ấm chan hòa. Hôm ấy khí hậu 
91độ F hay 33 độ C. Sau mấy ngày trên 
du thuyền ai cũng muốn lên bờ thăm 
viếng thắng cảnh dù theo tua du thuyền 
hay tự túc. Tôi đếm du thuyền có 15 tua 
dài ngắn tất cả, ngắn khoảng 2g30, dài 
khoảng 6 giờ. Giá vé thấp nhất 59$75 
đến cao nhất 189$. Chúng tôi đi tua du 
thuyền “Best of Cartagena” vé 69$75, 
dài 4 tiếng. Mọi người tập trung ở hí 
viện sau khi điểm tâm và lên xe bus 
khoảng 9g. Hơn 20 xe bus sắp hàng nơi 
bến cảng chờ đưa du khách đi các nơi 
xem thắng cảnh. 
Xe tư nhân, taxi, 
xe van đậu ngoài 
xa không được 
vào khu vực gần 
bến tàu. Nơi bãi 
đậu xe, trong 
vòng rào nhiều xe 
câu chạy tới lui, 
bốc xếp những 
thùng hàng to dài 
đặt lên những xe 
hàng khéo léo, 
chính xác vô cùng.  
  
Xe chạy khỏi bến cảng độ 15 phút thấy 
thành cổ (Fortress of San Felipe) to và 
đẹp nằm trên đồi cao. Hướng dẫn viên 
cho biết thành này to nhất Cartagena. 
Ông cho ngừng xe để du khách 15 phút 

chụp ảnh. Trẻ con, người lớn bán dạo 
xúm lại bán quạt, khăn, nón, bưu thiếp 
và nữ trang làm bằng xương thú hay đá, 
thủ công nghệ bằng bạc… 
 
Tôi thấy trên các con đường trên thành 
có người đi lên, đi xuống nhộn nhịp, có 
lẻ tua họ được phép viếng bên trong 
pháo đài, còn tua chúng tôi rẻ hơn nên 
chỉ đứng dưới mặt đường chụp ảnh 
phong cảnh bên ngoài pháo đài. Hết 15 
phút mọi người lên xe đi tiếp. Hai bên 
đường xe chạy khi đi qua các nhà trệt, 
hay các cao ốc khang trang, trước sân 
cây kiểng xanh tươi vui mắt. Hoa trồng 
bên đường, trong vườn hoa rực rỡ màu 
sắc, nhiều nhất là hoa giấy đỏ, tím, hoa 
trang màu hồng nhạt. Hoa điệp vàng và 
đỏ đầy cành không thấy lá. Ở các dãy 
phố lầu họ trồng dầy hoa nơi ban công. 
Hoa kỳ mùa đông nhưng Cartagena đầu 
mùa hè.  

 
Xe ngừng truớc 
các tiệm bách hóa, 
nữ trang… Du 
khách được tự do 
30 phút. Cách đây 
khoảng 5 năm tôi 
đã qua nơi này, 
thấy nhiều cao ốc 
hơn trước và còn 
đang xây cất thêm. 
Du khách tấp nập, 
các cửa hàng bán 

bích ngọc đầy khách hàng, giá tương 
đối nhẹ nhàng hơn ở Hoa kỳ. Các cửa 
hàng bách hóa đông du khách. Họ mua 
các tượng điêu khắc người bản xứ, các 
bức họa, các thiếu nữ đội giỏ hoa to 
bằng gốm, các hình tượng tôn giáo 
bằng gỗ tốt, khăn trải bàn bằng đăng 
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ten, ao thun có hình ảnh địa phương… 
Thì giờ qua mau. Ông hướng dẫn dùng 
tiếng sáo để mời mọi người lên xe. Các 
hướng dẫn viên có người dùng lá cờ 
nhỏ, có người dùng cây dù đưa lên cao 
để tâp họp du khách, ông này dùng 
tiếng sáo. Khi ông thổi sáo chúng tôi 
biết ông ở đâu. Ông đưa đi qua các khu 
phố nhỏ 1, 2 tầng lầu thấy sinh hoạt 
đường phố. Có người hóa trang thành 
thanh niên da đen, bà lão mặc y phục 
thời xưa, hay thiên thần đứng yên như 
tượng, ai chụp ảnh với họ xong thì bỏ 
tiền vào nón hay cái hộp gần đó. Ngoài 
ra các họa sĩ đường phố vẽ phong cảnh 
thật nhanh, trong 5, 7 phút đã xong bức 
tranh nhỏ. Có nguời trải tấm nylon rộng 
trên lề đường hay 
trên tường bán 
các lọai nữ trang 
bình dân hay túi 
sách: Vòng tay, 
chuổi đeo cổ, hoa 
tai, nhẫn các loại, 
quạt giấy, bưu 
thiếp.  
 
Hướng dẫn viên 
đưa chúng tôi đi 
xem 2 nhà thờ to 
và trang nghiêm, 
đẹp lắm. Bên trong nhà thờ có nhiều 
tượng, tranh ảnh xưa với các sự tích tôn 
giáo. Ở nhà thờ gần cả tiếng, đi tầng 
trên tầng dưới, phía trước phía sau. 
Gần sân sau nhà thờ có vườn cây cảnh, 
có cổ thụ ở giữa, lối đi đẹp, có bóng 
mát. Một số chị em trong nhóm và tôi trở 
ra sân trước ngồi chờ trên băng gần 
vườn cây chuyện trò, không theo hướng 
dẫn viên đi vòng quanh lên xuống cầu 
thang từ phòng này sang phòng khác 

như các bạn. Cartagena có 5 nhà thờ, 
nhà thờ St Peter lớn thứ nhì thành phố. 
Phần lớn du khách đến Cartagena đều 
được đưa đi viếng một hay hai nhà thờ 
vì đẹp và cổ kính để thưởng thức, 
chiêm ngưỡng các nơi tráng lệ thờ 
phượng Chúa, cách trang hoàng,  công 
trình xây cất từ các thế kỷ trước nhưng 
được gìn giữ tốt gần như nguyên vẹn. 
Dân chúng tự hào về các kiến trúc này. 
  
Chúng tôi ra phía sân trước nhà thờ, 
rộng rãi, sạch sẽ, đông đúc... Bên lề 
đường gần nhà thờ có quán nhỏ bán 
những hình Chúa, Đức Mẹ, những xâu 
chuỗi có thánh giá, sách tôn giáo loại 
nhỏ, bưu thiếp in hình các nơi trong nhà 

thờ... Trước sân, 
những người bán 
dạo bán nhiều 
thứ linh tinh, tận 
tình mời du khách 
chiếu cố. Một cô 
gái da đen duyên 
dáng mặc y phục 
bản xứ, váy màu 
đỏ trắng xòe 
rộng, đầu đội 
thúng trái cây 
nhiều màu sắc: 
xanh, đỏ, tím, 

vàng… Ai chụp ảnh với cô trả 1$ hay 2$ 
tùy ý. Cô cho biết làm nghề này từ lúc 
17 tuổi, giờ có lẻ cô đã 30 tuổi. Ra khỏi 
nhà thờ đi về phía quảng trường thấy 
trên mặt đường lát đá(?) ở vỉa hè nơi 
khu phố xinh đẹp toàn hình các giai 
nhân đoạt giải hoa hậu hay á hậu ở 
Colombia từ nhiều năm trước đến nay. 
 
Chúng tôi trở về du thuyền khoảng hơn 
13 giờ, trể hơn giờ dự đinh chút ít. Ông 
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hướng dẫn được du khách biếu thêm 
chút ít tiền tip, ông vui mừng và chúc 
chúng tôi thượng lộ bình an. Các bạn tôi 
có người lấy tua dài 6 tiếng vì bạn nghĩ 
không có cơ hội trở lại Nam Mỹ lần thứ 
hai nên tận dụng thời gian, xem nhiều 
nơi cho bỏ công.  
 
Du thuyền rời bến 17 giờ đi về hướng 
kênh đào Panama, con kênh nổi tiếng 
thế giới về sự tốn kém và lợi ích giao 
thông. Mặt trời lúc ấy đỏ rực chân trời 
phía Tây và sẽ biến mất lúc 17g40. Bến 
tàu chỉ có 1 du thuyền chúng tôi, ngoài 

ra toàn tàu hàng to, chất đầy những 
thùng hàng khổng lồ hay những tàu nhỏ 
nhỏ đánh cá. Trên không trung từng đàn 
hải âu vổ cánh bay về tổ... Dĩ nhiên với 
4 giờ ngắn ngủi chúng tôi không được 
xem nhiều nơi như màn khiêu vũ dân 
gian lúc 16 giờ nơi thương xá hay nhấm 
nháp cà phê đặc biệt ở Colombia như 
báo chí ngợi khen. Vì thế bài viết chỉ để 
quý độc giả giải trí trong thì giờ nhàn rỗi 
mà thôi.  
 

Ngày 22/12/15 
Ngọc Hạnh 

 
 

 

 
 

Em tuyết chẳng mời cũng đến thăm, 
Tuyết rơi phủ kín chốn xe nằm. 

Tuyết đẹp tuyệt vời màu trong trắng, 
Đêm đen sáng rực tợ trăng rằm. 

 
Ai khiến ai xui em đến đây? 

Giá lạnh mang theo suốt cả ngày. 
Áo dạ chăn bông chỉ đủ ấm, 

Cùng em mong mỏi sớm chia tay. 
 

Mời em thăm viếng chốn lân bang, 
Quanh năm tuyết phủ chẳng ai màng. 

Trượt băng thi thố tài năng trẻ, 
Có ngã lên em, họ chẳng than. 

 
Ngọc Hạnh 
Ngày 23/1/16 
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Chân bước vội mong lòng mình chậm lại 

Tuổi đời rồi đã quá nửa trần gian 
Mai níu lại, ngày không còn mốt nữa 

Sống vội gì, tháng tận cũng buồn khan. 
 

Tâm mộng cũ không gian sao quá rộng 
Để hồn mình quá hẹp cõi du miên 

Trong giấc ngủ thấy ta là Chúa Phật 
Bay lững trời cứu rỗi những linh oan 

Rồi vụt tắt trong tinh cầu u thẳm. 
 

Gọi hồn mình cốt tủy lạnh buồn tênh. 
Chân bước vội mong lòng mình dừng lại 

Vội vã gì, như một kẻ cuồng si 
Thôi ly rượu cũng đành say túy lúy. 

 
Đổi đời mình vào những trận cuồng suy 

Mai đốn ngã thân ta đời tơi tả 
Ân hận gì người đã bỏ đi xa 

Tay ngắn quá làm sao còn níu lại 
 

Lưỡi líu lo tiếng gọi đứt từng hơi 
Máu ngại ngùng muốn trở lại vào tim 

Nhưng huyết mạch những con đường tắc ngõ 
Bằng hữu cũ gọi tên mình giữa chợ. 

 
Thôi bước vội thì lòng mình cũng vội 

Trả lại đời những uổng phí quẩn quanh 
Giấc mộng đời quả thật quá mong manh 

Canh bạc tàn, ta là kẻ chịu thua… 
 

Trần Thế 
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Sáng hôm nay mặt trời hồng hơi muộn 
Đời thôi vui tha thiết cũng như thừa 
Trong chốc lát tìm lại giấc mơ xưa 
Em quá khứ còn hoa vàng rực rỡ 
  
Ngày đã cạn bước cùng lên hơi thở 
Thơ tình xa mang nặng dấu chân buồn 
Tiếng ai ca nhức nhối cả đầu non 
Và ký ức vo tròn mùa thương cũ 
  
Thuở gió bắc lạc loài từng con chữ 
Buổi chia tay run rẩy bóng thu tàn 
Đời đã muộn tiếc gì tiếng thở than 
Giây phút lạnh bên tình cờ còn lại 
  
Ngày mai hoa nợ nần còn trang trải 
Cuộc tình nào tính toán chuyện dông dài 
Lòng ân cần khắc khoải bóng hình ai 
Em trong đó tiếng ru hồng mộc mạc. 
 
Hoa Văn 
22/2/2016 
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NGUYỄN TÚ 
 
Cảm tác từ lời tựa bài hát của Nhạc Sĩ 
Hoàng Trọng được Hồ Hoàng Yến 
chuyển tải thật nồng nàn! ... Tôi cũng là 
người muốn đi tìm lại những mùa xuân 
đã mất trong cuộc đời, mùa xuân của 
những thâm tình, của kỷ niệm và của 
những yêu thương! Buổi chiều cuối năm 
qua đi, những ngày của năm mới đang 
tiếp nối... Rồi thời gian lại là những lớp 
bụi phủ lên mái đầu tóc xanh rồi sẽ bạc, 
bao người thân lần lượt ra đi! Định luật 
vô thường không dừng lại. Trên bàn thờ 
Gia Tiên bao 
nhiêu người 
thân của tôi chỉ 
còn hiện hữu 
bằng những 
khung hình vô 
tri đó!  
 
Ba của tôi thuở 
nhỏ không gần 
gũi, khi trưởng 
thành gặp một 
đôi lần, khi Ông 
ra đi không hay 
biết; ngày tôi về 
quê hương tìm lại chỉ còn nhìn được di 
ảnh trên bàn thờ đốt cho Ba một nén 
hương tưởng niệm! Ba tôi là một nhà 
báo có tài khôi hài không biết có phải 
trong tôi có một ít di truyền... Bên cạnh 
đó là ảnh của một người tôi cũng gọi là 
Ba đã có với tôi nhiều kỷ niệm ấm áp 
thời ấu thơ cho đến lúc trưởng thành là 

người kế phụ dễ thương đã cho tôi thêm 
một người anh không huyết thống là 
con riêng của Ba, vậy mà tôi và anh gắn 
bó với nhau bao năm dài với tình 
thương huynh đê thật lòng, tôi đã đặt 
anh ngồi cạnh Ba.  
 
Đến hai đứa em chết trẻ thời chiến 
tranh không một lời trăn trối, chị chưa 
được cơ hội gần gũi chăm lo chỉ còn có 
chút kỷ niệm thật sâu lắng chị luôn khắc 
ghi trong lòng khi em ra đi để lại cho chị 

gia tài là một 
chiếc ví nhỏ 
trong đó em còn 
giữ đủ những lá 
thư chị gửi và 
một tấm hình 
nét chữ em viết 
phía sau: "Chị 
và cháu luôn 
được an lành 
trong vòng tay 
của Chúa". Chị 
đã khóc hết 
nước mắt, đó là 
tấm ảnh hai mẹ 

con của chị tặng cho em lần cuối khi em 
về thăm. Và đứa em út còn nói đớt của 
chị đã khoe với bạn bè khi được Ba về 
thăm "hôm nay Ba tao về tạo như rồng 
lên mây"... chị em của chúng tôi tội 
nghiệp lắm, đều không có đủ đầy Ba Mẹ 
ở bên cạnh đâu, không có ai thương! 
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Còn nữa trên bàn thờ di ảnh thật trẻ của 
chồng tôi, thấm thoát đã hơn bốn mươi 
năm; anh ra đi bỏ lại cuộc đời này vợ 
dại và hai đứa con 
thơ! Kỷ niệm của 
chúng tôi nhiều 
lắm và thật đầm 
ấm, mỗi khi nghe 
lại những bài hát 
cũ bao hình ảnh 
xưa vẫn tràn về 
vụn vỡ. Tôi vẫn 
yêu anh như thuở 
nào, nỗi nhớ 
tưởng chừng như 
ngây dại ray rứt 
khôn nguôi. Tôi 
vẫn là người yêu 
của lính và nói với lính em đã làm tròn 
bổn phận làm Mẹ thay cha làm thân 
phụ, trả hiếu phụng dưỡng cha mẹ 
chồng... Bên cạnh anh còn có di ảnh 
của Ba và Má chúng ta đó. 
 
Mỗi ngày khói hương ấm cúng, bao 
nhiêu người thân yêu của tôi thay nhau 
rời bỏ, khi nào thì đến phiên tôi? Các 
con sẽ đặt ảnh của tôi chỗ nào trên bàn 
thờ đã đầy kín những chia xa? Ngày 
qua ngày tin của những bạn bè phân ưu 
đưa tiễn, có những lời hứa hẹn chưa 
thực hiện, những ước mơ gặp gỡ không 
thành, niềm hối tiếc nhớ thương day 
dứt! Có những lúc tưởng chừng như bất 
lực, thực sự bất lực trước định mệnh 
của vô thường. Cả đến lãnh vực tâm 
linh cũng gây hụt hẩng một ngôi Chùa 
trên miếng đất lành bỗng dưng tan biến. 
Cứ tưởng là không thể nào mới biết là 
không có điều gì vĩnh cửu..., càng 
chứng nghiệm thuyết nghiệp báo nhân 

quả thực chứng sự vô thường để thấy 
rõ lòng người tình đời đổi thay bạc bẽo.  
 

Tôi muốn tìm lại 
mùa xuân của 
những thân 
thương xưa cũ, 
của di vãng với 
bao kỷ niệm nồng 
ấm; nhớ như in 
những gì đã tương 
trãi với nhau trong 
đời. Để rồi chỉ biết 
kết luận một điều 
như nhạc Sĩ 
Hoàng Trọng đã 
kết: 
 

“Dù không mơ ước chuyện tương 
phùng, 
Tìm để mà tìm như thể thôi!” 
 

NGUYỄN TÚ 
VA, Mùa Xuân 2016 
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Bạn tôi thông thái hơn tôi 
Khi tôi nổi giận ... bạn ngồi lặng yên 

Viết lên tay một chữ THIỀN 
Kỳ chưa! Cơn giận đột nhiên chợt ... xìu 

 
Bạn tôi tóc muối nhiều tiêu 

Ánh mắt biết nói liu xiu khối người 
Đôi lần "bụi" đến bên tôi 

Bạn phác hoạ vội một đôi phất trần 
 

Bạn tôi thường ít nói năng 
Có lần hai đứa ngắm trăng trên đồi 

Thật lâu không nói ... nửa lời 
Bạn như tĩnh toạ, còn tôi pha trà 

 

 

 Bạn tôi lòng biển tâm hoa 
Không màng vật chất không sa đoạ đời 

Đóa sen chen giữa bùn hôi? 
Nhờ bùn sen mới đâm chồi nở hoa 

 
Bạn tôi ngọc ẩn đá già (*) 

Còn tôi gỗ mục mưa sa bụi trần 
  

Kiều Mộng Hà 
 

(*) còn gọi "thạch trung ẩn ngọc",  
một trong quý cách của khoa Tử Vi 

 
 


