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Nguyễn Thị Thanh Dương 
 

Xong phần rán mỡ chờ cho mỡ nguội 
chị Bông đổ cả tóp mỡ và mỡ nước vào 
lon “guigoz”, chị Bông để yên chảo trên 
bếp để rang thịt. Đây là món thịt ba rọi 
rang mặn.  
Thế là xong hai món sau cùng để mang 
đi thăm anh Bông đang tù cải tạo.  
Món mỡ nước dùng để xào nấu thì ít mà 
chủ yếu là món để anh Bông ăn dần. 
Chỉ cần chút mỡ nước với vài miếng tóp 
mỡ rắc vào chút muối là trở thành món 
mặn ngon lành dù ăn với cơm độn hay 
mì sợi luộc, khoai mì luộc.  
Thịt ba rọi ướp đủ gia vị tiêu hành muối 
đường rang mặn thì “cao cấp” hơn lon 
mỡ nước, trước đó chị Bông đã làm một 
lọ ruốc to rang rất kỹ để khó bị hư hỏng 
và một lo muối mè, muối tiêu...  
Thằng Bi ngồi xem mẹ làm, nó thèm 
thuồng đòi ăn thịt, chị Bông đã bảo con: 
- Lúc khác nhà mình ăn, thịt này để 
dành đi thăm bố ngày mai...  
Bi vùng vằng trách mẹ: 
- Con mình không cho mà cho người ta.  

Chị Bông bật cười trước câu nói của 
con, bố nó chỉ là “người ta” xa lạ.  
Chị đành chịu thua con, lấy cho nó bát 
cơm với thịt ba rọi rang mặn còn nóng 
trên bếp dù củi lửa đã tắt.  
Chị Bông sinh Bi ngày 13 tháng 8 năm 
1975, bố nó không có nhà cho đến ngày 
hôm nay thì trách gì đứa trẻ lên 5 chẳng 
thân tình với người cha vắng mặt. Mặc 
dù chị Bông đã nhiều lần kể cho nó 
nghe về bố, cho nó nhìn những tấm 
hình cũ của bố nó, nhưng trong đầu óc 
trẻ thơ thì những hình ảnh ấy cũng xa 
vời như truyện cố tích.  
 
Ngày 22 tháng 9 năm 1975 cả miền 
Nam Việt Nam đổi tiền, tiền Việt Nam 
Cộng Hòa sẽ đổi lấy tiền do ngân hàng 
Việt Nam phát hành. Thằng Bi mới 
được một tháng chín ngày tuổi, nó còn 
bé bỏng quá chị Bông không thể bế nó 
theo, phải nhờ một bác hàng xóm trông 
nó để chị đi đổi tiền.  
Chị Bông sống chung với đại gia đình 
nhà mình, mẹ mất, nhà toàn đàn ông 
con trai, bố và các cậu em, còn mấy 
đứa em gái thì nhỏ chẳng biết gì, chẳng 
ai có thể trông Bi được.  
Địa điểm gởi tiền là trụ sở phường gần 
nhà nên bà hàng xóm đã hai ba lần 
chạy đến tìm chị Bông và lo lắng: 
- Thằng Bi cứ gào khóc tôi dỗ mãi 
không nín. Chỉ sợ nó khóc nhiều quá… 
hết hơi. Chị về nhà cho nó bú một tí 
được không? 



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

195 
 

Chị Bông vẫn đứng xếp hàng và phải 
năn nỉ bà hàng xóm một hơi dài: 
- Bác ơi, thời gian đổi tiền nhà nước cho 
có hạn, tiền mình đã ít mà không đổi kịp 
thì coi như trắng tay lấy gì mà sống. Trẻ 
con càng khóc càng… nở phổi bác 
đừng lo, nó lạ người nên khóc chứ 
không đói sữa đâu, cháu cho nó bú no 
rồi mới đi mà.  
Khi chị Bông đổi tiền xong về đến nhà 
thằng Bi vẫn còn thỉnh thoảng khóc tức 
tưởi y như đứa bé bị mẹ bỏ rơi, chị 
Bông ôm ấp con vào lòng một lát là nó 
im ngay. Bà hàng xóm phải khen: 
- Gớm, thằng con chị Bông mới một 
tháng tuổi mà khôn lanh quá. Đúng như 
chị nói thì ra nó lạ hơi mẹ nên gào khóc 
phản đối tôi đấy.  
Chị Bông vừa nghĩ về con vừa làm tiếp 
công việc của mình, món thịt rang mặn 
cũng bỏ vào lon 
“Guigoz” như 
món mỡ nước, 
cái lon “Guigoz” 
thật tiện lợi, nắp 
đậy kín khó đổ 
thức ăn ra 
ngoài. Ấy thế 
mà có lần chị 
đã làm đổ khi đi 
thăm chồng. 
Dù chưa nhận 
được giấy phép 
đi thăm nuôi 
của chồng từ trại cải tạo gởi về, chị 
Bông đã sắm sửa dần dần, chứ mua 
sắm một lúc thì tiền đâu ra, chị dặn chị 
Hai Pháo hàng xóm, người chuyên 
buôn hàng từ Tây Ninh về, khi thì mua 
ký đường thẻ, đường Thốt Nốt, lúc thì 
mua cân nếp, đậu xanh. 

Mì sợi, bánh mì thì chị Bông phơi khô ở 
nhà và để dành sẵn nên khi nhận được 
giấy thăm nuôi là chị Bông đã có đủ cả 
chưa kể các món hàng từ bên phía nhà 
chồng gởi cho nên lần nào đi thăm nuôi 
anh Bông cũng là hai bao tải như ngươi 
đi buôn lậu... thời buổi khó khăn.  
 
Ngày mai chị Bông sẽ đi thăm chồng tại 
trại cải tạo Z30C, Hàm Tân Thuận Hải. 
Ngày mai chị Bông sẽ cho hai con đi 
thăm bố, đây là lần đầu tiên Bi được đi.  
Tờ mờ sáng 3 mẹ con đã có mặt ở điểm 
hẹn tại ngã ba Hàng Xanh, nơi chuyến 
xe than sẽ đón khách toàn là những vợ 
tù cải tạo đi thăm chồng tại địa điểm 
Hàm Tân.  
Thời gian đầu sau khi anh Bông cũng 
như các sĩ quan cấp úy đi trình diện nhà 
nước cho gởi gói quà bằng đường bưu 

điện về một địa 
chỉ chẳng biết 
ở nơi đâu ngoài 
địa chỉ hòm 
thư. Ngày hôm 
ấy đi ra bưu 
điện gởi quà 
chị Bông đã 
khóc vì tủi thân, 
miền Nam thất 
thủ mà chồng 
chị và bao 
người trở thành 
kẻ tù tội đáng 

thương và vợ con, cha mẹ anh em của 
họ ở cái xã hội chủ nghĩa này bỗng 
mang bản lý lịch đen tối như đêm 30 
khó mà ngóc đầu lên nổi... 
Sau này chị Bông được biết anh đã ở 
Long Khánh, rồi đổi về Thành Ông Năm 
Hốc Môn thì chị Bông mới nhận được 
giấy đi thăm chồng lần đầu tiên.  
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Ôi, ngày vui mừng cũng là ngày nước 
mắt, khi gặp anh, ngồi cùng anh nơi dãy 
ghế giữa đám đông thăm nuôi chị Bông 
đã khóc ngon lành, quá cảm xúc chị đã 
luống cuống đánh đổ cả lon “Guigoz” 
mỡ, mỡ dây bẩn ra quần áo chồng và 
vợ nhưng chả ai kịp lau chùi kỹ, chỉ lau 
sơ sơ rồi lo nói chuyện kẻo hết giờ.  
Về đến nhà chị 
mới tiếc lon mỡ, 
chị tự trách mình 
vụng về làm 
chồng mất một 
món ăn... 
Chị chỉ được 
thăm chồng một 
lần ở Thành Ông 
Năm thì anh lại 
chuyển trại về 
Hàm Tân Thuận 
Hải cho đến bây 
giờ.  
 
Chiếc xe than 
chạy đi trong 
sương mờ gió sớm, thằng con lớn ngồi 
bên cạnh còn thằng Bi ngồi trong lòng 
mẹ ngủ tiếp. Gió thốc qua lưng chị Bông 
cảm giác lạnh lùng, nhất là khi xe chạy 
qua những cánh rừng cao su thăm 
thẳm...  
Chị Bông nhìn cảnh bên đường, thỉnh 
thoảng có những cục than đỏ hồng từ 
thùng than của xe rơi xuống lăn trên 
đường như những đốm mắt đỏ trên nẻo 
đường đi, những đốm mắt đỏ vì thương 
nhớ và mòn mỏi chờ mong của những 
người vợ tù đi thăm chồng...  
Trời sáng dần, đến Long Khánh có 
những vườn chôm chôm chín đỏ bên 
đường, xe than dừng bánh tại một vườn 
chôm chôm cho mọi người xuống nghỉ 

và mua trái cây. Hành khách xúm xít 
vào vườn hái chôm chôm hay mua 
chôm chôm đã hái sẵn bày ngoài bàn 
bên lề đường.  
Hai đứa con chị Bông lần đầu tiên được 
thấy cây chôm chôm có trái chúng nó 
thích quá, thằng anh bảo thằng em: 
- Đi thăm bố vui nhỉ Bi 

Bi hí hửng nói với 
mẹ: 
- Con thích đi 
thăm bố để hái 
chôm chôm mẹ 
ơi… 
Ba mẹ con ôm ba 
bịch chôm chôm 
đầy ắp lên xe để 
tiếp tục cuộc hành 
trình.  
Khi xe đến Hàm 
Tân tất cả hành 
khách xuống xe 
với hành lý của 
mình. Xe than đi 
tiếp đến Phan 

Thiết và sẽ quay lại đón khách vào buổi 
chiều, đưa khách trả về thành phố Sài 
Gòn.  
Chị Bông đã đi thăm chồng vài lần tại 
Z30C nên có nhiều kinh nghiệm, chị đã 
quen con đường từ đây đi bộ vào trại 
nhưng sẽ gian nan cho hai đứa con, con 
đường đầy cát bụi, mỗi bước đi là bàn 
chân chìm trong cát. Thương con quá...  
Chị trả giá kỳ kèo từng đồng một với 
đám xe thồ để thuê họ thồ hai bao tải 
quà.  
Người thồ xe buộc hai bao tải vào hai 
bên chiếc xe đạp và dắt xe đi theo chị 
Bông vào trại.  
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Thằng lớn vừa đi vừa thỉnh thoảng túm 
áo mẹ vì sợ ngã, chị Bông bế thằng Bi 
trên tay... 
Cổng lán trại hiện ra như cổng thiên 
đường vì nơi ấy sẽ có niềm vui gặp gỡ 
cho bao người chờ mong, người trong 
tù và người đi thăm tù... 
Chị Bông nhìn cây Phượng non nơi 
cổng trại, cây Phượng cao mới hơn đầu 
người, lá xòe ra xinh đẹp xanh tươi đu 
đưa thật hồn nhiên trong gió.  
Sau khi trình giấy tờ nơi cổng trại mẹ 
con chị Bông lê lết mang hai bao đồ vào 
lán gần ngay đó. Hai con chị Bông gặp 
trẻ con nhà khác thế là chúng chơi 
chung với nhau nhanh chóng cũng như 
các phụ nữ cũng nhanh chóng làm quen 
chuyện trò với nhau trong khi chờ đợi 
gặp gỡ người thân.  
Chị Bông đi rảo một vòng quanh lán, lán 
là dãy nhà hình chữ L làm bằng tre nứa 
mái lợp lá, nền đất nện chắc, dĩ nhiên là 
công sức của những người tù cải tạo. 
Nơi sau lán có mấy hố xí, nơi đầu lán có 
cái giếng bên cạnh nhà bếp để cho thân 
nhân tù có thể rửa ráy và nấu nướng.  
Những người giàu có hay người cầu kỳ, 
họ mang theo nồi niêu bát đũa và 
những thức ăn tươi ngon đắt giá để nấu 
tại bếp này, chốc nữa người tù của họ 
sẽ được ăn một món ăn ngon đặc biệt 
nào đó.  
Một tiếng sau mọi người trong lán nhốn 
nháo mừng rỡ bảo nhau người tù đang 
ra, họ đổ xô ra ngoài cửa lán chờ vì từ 
xa đang có đoàn người đi đến, dòng 
người xám xịt trong buổi trưa trời quang 
mây tạnh.  
Chị Bông gọi hai con và ba mẹ con cũng 
chen chân lóng ngóng bên thềm lán. Chị 
dặn dò con: 

- Lát nữa gặp bố hai con ôm bố, chào 
bố nhé.  
Thằng anh hứa: 
- Vâng ạ.  
Còn thằng em thì nghi ngại: 
- Nhưng bố có quen con không? 
Chị Bông phải dỗ dành: 
- Bố quen và thương Bi lắm đó...  
Chị Bông căng mắt ra tìm chồng trong 
đám đông khi họ đã dừng lại trước sân 
lán, ông nào cũng xơ xác như nhau từ 
mặt mũi, vóc dáng đến áo quần. Khó 
mà hình dung ra trước kia họ là ai.  
Nhiều người tù nhận ra thân nhân trước 
khi thân nhân nhận ra họ.  
Anh Bông đang đứng trước mặt vợ con, 
thằng con lớn đã quen mặt bố, nó ôm 
chầm lấy bố vui mừng. Chị Bông bế Bi 
lên đưa cho anh Bông, nó lạ lẫm mắc 
cở nhưng không dám phản đối, cả nhà 
kéo nhau vào lán thăm nuôi cùng với 
hai bao đồ.  
Trong lán thăm nuôi kê một dãy bàn dài, 
gia đình chị Bông được bố trí ngồi ngay 
đầu bàn mà nơi đầu bàn có công an 
đứng canh nên vợ chồng trao đổi câu 
chuyện hết sức cẩn thận, chị Bông 
không lãng phí thời gian vào đề ngay, 
chị nói nhỏ bên tai chồng “Họ đến nhà 
khuyên em đi kinh tế mới thì chồng sẽ 
mau về anh ạ”.  
Anh Bông vội vàng đáp lại: “Không, em 
đừng bao giờ đi kinh tế mới mà khổ 
thân, hai việc chẳng có liên quan đến 
nhau. Vợ một thằng tù bạn anh đã đi 
kinh tế mới cả năm nay mà có thấy ai 
cho nó về đâu.” 
Thằng Bi nãy giờ vẫn ngồi im thin thít 
trong lòng bố. Chị Bông muốn con tự 
nhiên và thân thiện hơn với bố nên bảo 
nó: 
- Bi hát cho bố nghe một bài đi.  
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Bi thích hát và hay hát, nghe thế nó tụt 
ngay ra khỏi lòng bố, đứng xuống đất và 
hồn nhiên nói: 
- Con hát bài đêm qua em mơ gặp bác 
Hồ cho bố nghe mẹ nhé. 
Ôi, Bi biết gì về bác Hồ mà mơ gặp bác 
ttrong khi nó chưa bao giờ ước ao mơ 
gặp bố nó. Vì có anh công an đứng gần 
nên chị Bông chẳng biết nói gì hơn. 
Bi hát xong được bố mẹ khen nó sung 
sướng lắm. Vợ chồng chị Bông tiếp tục 
nói chuyện bao nhiêu điều muốn nói dịp 
này cứ tuôn ra không kịp… 
Bỗng có tiếng khóc thất thanh của thằng 
Bi ở đâu đó: “Mẹ ơi, mẹ ơi…” thì ra hai 
anh em Bi đã chạy đi chỗ khác chơi mà 
vợ chồng chị Bông mải xúm đầu vào 
nhau nói chuyện không ai để ý. Thằng 
anh đã về đúng chỗ cũ với bố mẹ, thằng 
em đang bị lạc nên khóc ầm lên như 
thế.  
Chị Bông phải vội vàng đứng dậy đi tìm 
con theo tiếng khóc của nó, thằng bé đã 
đi sang lán thăm nuôi bên kia và quên 
đường trở về vì cách bài trí đều giống 
nhau, cũng cái bàn dài, cũng đầy người 
ngồi nói chuyện mà không thấy bố mẹ 
đâu cả.  
Nó làm phí mất của bố mẹ mấy phút 
giây vàng ngọc.  
Mười lăm phút thăm nuôi ngắn ngủi, 
mười lăm phút phù du đã bay vèo. Anh 
công an dõng dạc tuyên bố đã hết giờ, 
các thân nhân ra về để cải tạo viên còn 
thu xếp hành trang về trại.  
Mọi người lại nhốn nháo đứng lên, nắm 
níu tay nhau, nước mắt và nụ cười lẫn 
lộn. Anh Bông nhân lúc lộn xộn này vội 
dúi vào tay chị Bông một mẩu giấy cuộn 
tròn và nói nhỏ: “em đứa thư anh Đức 
về cho người nhà theo địa chỉ trong 
thư”. 

Chị Bông cũng vội cất mẩu giấy vào 
trong giỏ xách và hỏi lại cho chắc ăn 
“Anh Đức ở Phú Nhuận hả anh?” 
Anh Bông chỉ kịp chớp mắt trả lời vì anh 
công an đã đến gần.  
Anh Bông cột dây vào hai miệng bao tải 
và xỏ vào hai đầu cái đòn tre để chuẩn 
bị gánh quà về trại. Anh lại đi bộ gần hai 
cây số đường rừng để về trại, cũng như 
chị lại đi bộ hai cây số đường cát nóng 
để rời lán. Giữa hai vợ chồng là con 
đường ngược chiều xa nhau vời vợi.  
Chị Bông dắt tay hai con đứng nhìn đám 
tù nhân cải tạo trước khi rời lán: 
- Hai con nhìn kỹ bố đi. Lâu lắm chúng 
ta mới được đi thăm lần nữa.  
Thằng Bi bao giờ cũng nghi ngại: 
- Mẹ ơi, con thấy bố mình cũng giống bố 
người ta, sao ai cũng xấu và nghèo thế 
mẹ? 
Thằng anh thì hỏi một câu thực tế: 
- Bao giờ bố về? 
- Bao giờ bố học tập tốt thì sẽ về con ạ.  
Ra đến cổng trại chị Bông nhìn cây 
Phượng non vẫn đang rung rinh trong 
nắng gió, lòng chị bỗng ngậm ngùi, hoa 
Phượng mai này còn được nở hoa, 
được tự do khoe nhan sắc với đời, 
những người tù cải tạo thì đang lầm lũi 
bước trở lại trại tù và không biết được 
ngày mai, không biết được ngày về cho 
nên chị Bông đã không thể trả lời được 
câu hỏi của thằng con lớn. 
Đi bộ trên con đường đầy cát lần trở về 
hình như chị Bông bước chậm hơn lần 
đến, cát níu kéo từng bước chân chị 
Bông. Hành lý không còn mà lòng chị 
mang nặng nỗi buồn.  
Chuyến xe than đã đợi sẵn, chủ xe kết 
hợp buôn nước mắm từ Phan Thiết về 
Sài Gòn vì chuyến về xe rộng, hành 
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khách không còn hành lý cồng kềnh 
nữa.  
Chị Bông nhìn lại con đường đầy cát 
dẫn vào lán trại. Tạm biệt anh, tạm biệt 
Z30C Hàm Tân Thuận Hải. Hẹn anh 
một ngày tao ngộ nhưng không phải tại 
nơi này… 
Ngồi trên xe hai con chị thấm mệt lim 
dim ngủ. Trẻ con thật vô tư.  
Chị Bông nhớ lại từng phút giây gặp gỡ 
chồng, tất cả đến rồi đi như một giấc 
mơ.  
Chị nhớ đến mẩu giấy nhờ chuyển của 
người tù tên Đức. Chị đã một lần mang 
thư đến nhà này rồi, chị đạp xe từ Gò 
Vấp lò mò tìm địa chỉ, là một căn nhà to 
đẹp kín cổng cao tường, khi chị bấm 
chuông cửa một người hé cổng thò đầu 
ra nghe chị nói họ cám ơn và nhận thư 
xong lạnh lùng khép cánh cổng lại.  
 Lần này anh Đức lại nhờ chuyển thư 
nữa, chị cũng vì bạn chồng, vì sự tin 
cậy chờ mong của người trong tù gởi 
gấm mà đến nhà này lần nữa dù thái độ 
khi nhận thư người thân của họ chẳng 
mấy mặn mà. 
Không biết người trong ngôi nhà to đẹp 
ấy là người thân thế nào với anh Đức 
mà để anh thiếu thốn cứ phải gởi thư 
xin thêm đồ tiếp tế và dặn dò nhớ đi 
thăm anh... 
Có lần chị Bông cũng chuyển thư cho 
vợ một bạn tù cùng với anh Bông, nhà 
này ở cư xá Lữ Gia, chị Thành vợ anh 
Thân cảm động khi nhận được thư 
chồng.  
Chị Bông quen chị Thành từ đó. Thỉnh 
thoảng chị Thành đạp xe đến nhà chị 
Bông chơi, cả hai cùng tuổi, cùng cảnh 
nên dễ thân nhau. Trong tù hai ông thân 
nhau thế nào thì chị Bông và chị Thành 
cũng thân nhau thế đấy.  

Nhà chị Thành ở cạnh nhà cha mẹ ruột, 
cùng làm nghề sản xuất miến. Khi anh 
Thân đi tù cải tạo chị Thành không làm 
miến nữa, ba mẹ con chị sống trong sự 
đùm bọc của gia đình. 
Chiếc xe than vẫn chạy đều đều trên 
đường, càng lúc càng xa Z30C Hàm 
Tân Thuận Hải.  
 
Chị Bông thẫn thờ nhìn con đường dài 
đang chạy lùi phía sau, những cục than 
đỏ hồng trong thùng xe than vẫn thỉnh 
thoảng rơi trên đường, lần này những 
cục than cháy đỏ ấy như những ánh 
mắt lưu luyến thiết tha của những người 
chồng người cha từ trong trại tù cải tạo 
Z30C Hàm Tân Thuận Hải đang dõi 
theo vợ con họ trên đường về nhà.  
 

Nguyễn Thị Thanh Dương 
(Viết cho tháng Tư 2016) 
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Ngày nào bỏ xứ nặng lời thề 

Chưa “giải cộng” xong sẽ chẳng về 

Quốc biến, nếm muôn trò nhục nhã 

Gia vong, gặp vạn cảnh ê chề 

Băng rừng thí mạng nhiều gian khổ 

Vượt biển liều thân lắm não nề 

Nay hí hửng xênh xang áo gấm 

Lòe người hưởng thú được tung hê 

 

Nhất Hùng 

Hoa Thịnh Đốn 25/02/2016 
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Ta muốn người về thăm quê ta 
Dòng sông thương mến nặng phù sa 
Thăm vườn trái ngọt bao cành trĩu 

Thơm ngát chiều xanh, bưởi trổ hoa 
 

Ta muốn người về thăm mẹ cha 
Như lòng hoài vọng đứa con xa 

Chiều xuân dừng bước bên thềm cửa 
Nghe nhịp tim vui bỗng vỡ òa! 

 
Phải chi người về thăm một lần 

Sông dài rơi nắng xuống bâng khuâng 
Ngắm con đò dọc chiều qua bến 

Nghe tiếng chèo khua mỗi lúc gần 
 

Nếu được xuôi thuyền đêm trăng đầy 
Chở người qua những bến hương bay 

Thì đời chắc đẹp hơn là mộng 
Đổi cả trăm năm lấy một ngày! 

 
Ở đó có đàn em đã lớn 

Mà trong lòng ta mãi ấu thơ 

Có lũ học trò thân mến lắm 
Dẫu xa, chưa nhạt bớt bao giờ! 
Có cội bằng lăng hoa tím ngát 
Góc vườn hiu quạnh mộ em ta 

Hai đứa ngồi trong chiều thinh vắng 
Nghe tiếng côn trùng ru thiết tha 

 
Rồi sớm mai ra cành còn sương 

Nghe hương Nguyệt Quế đẫm trong vườn 
Sẽ thấy đời tươi như nắng sớm 

Khi đầu sông rạng ánh chiêu dương 
 

Ở đó là thiên đường của ta 
Mong ước có lần người ghé qua 

Nhưng ta thừa biết là hư ảo 
Người sẽ muôn đời vẫn cách xa! 

 
Người chẳng là chi, đâu đã yêu 
Mà sao cho ước với mơ nhiều 

Ôi chao! Tình chỉ là huyễn mộng 
Ta sẽ muôn đời vẫn hắt hiu. 
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Lê Thị Nhị 
 
Mây đang dạo bước trên đường phố, 
dọc theo bãi biển, để ngắm hàng hóa và 
kẻ qua người lại thì có tiếng gọi ơi ới ở 
phía sau: 
- Cô Mây! Cô Mây! 
Rồi một người đàn ông trạc ngoài ba 
mươi, diêm dúa trong bộ quần áo thể 
thao màu trắng chạy đến trước mặt 
Mây, cười toe toét: 
- Cô nhớ con không? Con là thằng 
Sừng đây! 
 Mây cũng cười thật vui. Hình ảnh Sài 
Gòn và khu chợ trời nhộn nhịp trong 
những năm đầu mất nước chợt lướt 
nhanh trong trí nàng. Mây cười, nói: 
- Phải Nguyễn Văn Sừng, đảng trưởng 
đảng chôm chỉa ở khu Nguyễn Thông 
không? 
Người đàn ông tên Sừng cười hăng 
hắc: 
- Cô hay thật! Con không ngờ cô nhớ cả 
gia phả của con nữa! Nhưng bây giờ 
tên con là Bill, không còn là thằng Sừng 
nữa! 
- Vậy thì chào anh Bill, không ngờ lại 
gặp anh ở đây. Trong đời, có mấy 
người đặc biệt như anh? Tôi phải nhớ 
chứ! 
Sừng hơi khựng lại vì cách sưng hô của 
Mây, chàng đề nghị: 
- Cô cứ gọi con là con hay là Sừng và 
xưng là cô như ngày xưa, con thích 
hơn. 
Mây ngắm nghía Sừng rồi đáp: 

- Anh lớn rồi, lại có vẻ “oai” nữa. Xưng 
hô như vậy coi bộ không ổn. 
Sừng cười hồn nhiên: 
- Với cô, con vẫn là thằng Sừng năm 
xưa, cô ạ. 
Môt người đàn bà khá đẹp và hai bé gái 
khoảng chín, mười tuổi vừa đi tới, Sừng 
giới thiệu: 
- Đây là cô Mây hồi xưa ở khu Nguyễn 
Thông và đây là Quỳnh, vợ con và hai 
cháu Thu Vân, Thanh Vân. 
Quỳnh reo lên: 
- A! Cô Mây! Thỉnh thoảng nhà em có 
nhắc tới cô. Hôm nay được gặp cô có lẽ 
nhà em mừng như trúng số! 
Sừng nói với vợ: 
- Hơn cả trúng số nữa đó! Bây giờ em 
đưa các con đi phố, đi càng lâu càng 
tốt. Ba mẹ con muốn mua gì thì mua, để 
anh mời cô vào quán uống nước và nói 
chuyện xưa tích cũ. 
 

* 
 
Mây đẩy cánh cửa sắt, dồn sát vào một 
bên rồi xếp lại những hàng hóa trên một 
cái bàn thấp kê ở ngay phía cửa ra vào. 
Nàng làm những công việc này tỉ mỉ 
như một cô bé đang chơi những món đồ 
chơi lạ. Một nỗi buồn tủi dấy lên trong 
lòng khi Mây nhớ đến thầy cô và các 
bạn. 
Từ nay, Mây đã phải chính thức nghỉ 
học để lăn vào đời, kiếm tiền nuôi mẹ 
ốm đau và ba đứa em nhỏ. Từ ngày bố 
Mây đi tù, mà người ta gọi là đi “học tập 
cải tạo” thì cả nhà chỉ trông vào mình 
nàng. Đồ đạc trong nhà đã bán đi gần 
hết. Cũng may, nhà nàng ở mặt đường 
nên Mây cũng bắt chước những người 
hàng xóm buôn bán để kiếm tiền chi tiêu 
trong gia đình. 
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Có tiếng cãi vã vọng sang từ gian hàng 
kế bên: 
- Đồ quỷ sứ chúng mày! Bước đi chỗ 
khác để cho tao buôn bán. Mới bảnh 
mắt ra đã đến ám quẻ rồi. Tao thì đập 
cho một trận bây giờ. 
- Tụi tôi đứng ở ngoài này, kệ cha tụi tôi 
chớ, mắc mớ gì tới bà? 
- Mắc mớ chớ sao không? Tụi bay rình 
rình lúc tao sơ ý lại ăn cắp, ăn trộm. Ai 
còn lạ gì tụi bay. 
- Này, bà đừng có vu khống đó nghe. 
Chừng nào bắt được tận tay tụi này ăn 
cắp hãy hay. Bà nói láo, nói lếu, tụi tôi 
đập bể tiệm bà ra thì đừng có trách. 
- À, tụi bay giỏi nhỉ? Dám dọa tao đấy 
phải không? Tao mà thưa công an thì 
tụi bay ở tù mút chỉ nghe các con. 
- Nhà tù làm chó gì có chỗ mà chứa 
những đứa như tụi tôi mà bà dọa cho 
mất công! 

Lời qua tiếng lại một hồi rồi hai bên 
cũng ngưng chiến. Mây nhớ đến lời dặn 
dò của bà Tú ở tiệm kế bên: “Bán hàng 
ở đây, cô phải để ý mấy đứa nhỏ bụi 
đời, chúng ăn cắp như ranh ấy.” 

Mây vừa nghĩ tới đó thì ba bốn đứa trẻ 
đã “viếng” gian hàng của nàng. Chúng 
chỉ độ khoảng chín, mười tuổi. Cả mấy 
đứa đều ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu 
nhưng trông rất khỏe mạnh. Một thằng 
bé có đôi mắt sáng và cái trán cao nhô 
ra, đưa tay sờ sờ vào cái đồng hồ báo 
thức, nhìn Mây và hỏi: 
- Cô mới mở tiệm hả? 
- Ừ, cô mới mở được mấy ngày. 
Thằng bé có vẻ thành thạo: 
- Ở đây, thường thường buổi chiều 
đông hơn buổi sáng, bán hàng “đã” lắm! 
Một nét vui thoáng xuất hiện trên khuôn 
mặt khắc khổ và bướng bỉnh của thàng 
bé. Có lẽ, nó đang nghĩ tới những buổi 
chiều đông đúc, một cơ hội cho bọn 
chúng “làm ăn”. 
Mây chỉ vào một cái ghế kê ở lối đi vào 
và nói: 
- Ngồi chơi đi em, mới sáng ra cũng 

chưa có khách khứa gì đâu. 
Thằng bé mở lớn đôi mắt nhìn 
Mây. Nó có vẻ thương hại cho cô 
chủ tiệm ngây thơ đã không biết 
“thân thế và sự nghiệp” của bọn 
chúng. Nó đứng im một lúc rồi 
lẳng lặng ngồi xuống. 
Mây hỏi: 
- Gia đình em vẫn ở Sài gòn hay 
mới từ đâu tới? 
- Con ở miền Trung mới vô 
nhưng con không có gia đình. 
Hình như thằng bé không muốn 
nhắc đến chuyện cũ, nó vội vã 
đứng lên: 

- Thôi, chào cô, bọn con phải đi tìm cái 
gì ăn sáng. 
- Em tên gì nhỉ? 
- Con tên là Sừng 
- Thỉnh thoảng, Sừng ghé cô chơi nhé. 
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Trong khi Mây nói chuyện với thằng bé 
tên Sừng thì một đứa trong bọn đã luồn 
tay xuống dưới gầm bàn, lấy một vật gì, 
rồi lảng ra chỗ khác. 
Buổi chiều hôm ấy, thằng Sừng trở lại, 
nó hỏi Mây: 
- Tại sao sáng nay cô biết bọn con ăn 
cắp mà cô không la và bắt lại? 
- Cô đâu có biết! Thế bọn em ăn cắp 
của cô thật à? 
- Cô nói xạo! Bạn con bảo cô nhìn thấy 
mà cô làm bộ ngó lơ. 
- Cô đâu có điên như vậy. 
Thằng Sừng cười phá lên: 
- À, thì ra cô điên thật! Biết tụi con là 
dân bụi đời, đến ăn hàng ở tiệm cô mà 
cô còn bắc ghế cho 
ngồi. Ban đầu, con 
tưởng là cô không biết 
chứ, con ngu thật! 
Từ hôm đó, Mây có một 
người bạn nhỏ tên là 
Sừng. Thằng Sừng 
thường dặn dò đám 
đàn em: 
- Tụi mày không được 
loạng quạng ở tiệm cô 
Mây nghe chưa! Đứa 
nào không nghe lời tao, 
tao khai trừ ra khỏi 
đảng thì đừng có trách. 
Ít lâu sau, thằng Sừng mang đám đàn 
em đi làm ăn ở nơi khác. Thỉnh thoảng 
nó trở lại thăm Mây, khi thì biếu nàng 
gói xôi, khi thì vài trái bắp, khi thì mượn 
nàng chút tiền để chi dùng cho cả bọn. 
Lần nào, nó cũng trả lại rất sòng phẳng. 
Một lần, Mây đề nghị với thằng Sừng: 
- Cô cần người phụ bán hàng, con về 
làm cho cô được không? 
Thằng Sừng suy nghĩ một lúc rồi lắc 
đầu: 

- Không được cô ạ. Con phải lo cho tụi 
bạn, không có con, tụi nó như rắn không 
đầu. 
Thằng Sừng buồn rầu tiếp: 
- Con lớn rồi, con có thể giải nghệ. 
Nhưng lũ nhỏ thì vô phương cô ạ. Ngoài 
việc ăn cắp ăn trộm, chẳng biết làm ăn 
gì! Ai mà mướn hả cô? 
Một đêm, gia đình Mây đang ngủ thì có 
tiếng đập cửa rầm rầm: 
- Cô Mây! Cô Mây! Con là Sừng đây, 
mở cửa cho con với! 
Mây mở cửa, thằng Sừng chạy ào vào 
nhà với khuôn mặt tím bầm và cánh tay 
be bét máu. Nó thở hồng hộc, nói không 
ra hơi: 

- Con bị công an đánh. Cô cho con trốn 
ở đây nhé?  
Mây khóa cửa cẩn thận, nói rất nhỏ: 
- Nói khẽ chứ, để cô tắt đèn, kẻo họ 
thấy con thì nguy lắm! 
Sáng sớm hôm sau, Mây chở thằng 
Sừng ra bến xe, mua cho nó một vé đi 
Đà Nẵng theo lời yêu cầu của nó. Trước 
khi lên xe, thằng Sừng rơm rớm nước 
mắt: 
- Cô nói với tụi nhỏ bạn con là con 
thương tụi nó lắm, nhưng con phải đi vì 
ở lại họ sẽ giết con mất! 
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Từ đó, thằng Sừng đi biệt tăm biệt tích 
cho tới ngày hôm nay, tình cờ Mây gặp 
lại nó nơi xứ lạ, quê người. Ngoài cái 
trán nhô và đôi mắt sáng, người đàn 
ông trước mặt nàng không còn một vẻ 
nào của thằng Sừng năm xưa. 
Mây ngồi yên bên ly nước cam vàng 
óng, mắt nhìn ra biển, lắng nghe Sừng 
kể lại cuộc đổi đời của nó… 
 
Một sự mầu nhiệm đã đưa đẩy Sừng 
leo lên con tàu vượt biển vào một đêm 
không trăng. Đêm hôm ấy, Sừng đang 
nằm trốn ở một bụi cây, ngủ khò sau 
một ngày lang thang bán đậu phọng 
rang trên bãi biển thì có những tiếng 
chân chạy thình thịch vang lên. Đã quá 
quen với sinh hoạt của vùng biển, nên 
Sừng biết ngay đây là một toán người 
vượt biên. Sừng giở mình định ngủ tiếp, 
nó bỗng nghe có tiếng trẻ con khóc thút 
thít, gọi mẹ nho nhỏ: 
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? 
Sừng nghe như tiếng kêu khóc của 
chính mình mấy năm về trước. Năm bảy 
mươi lăm, nó cũng bị thất lạc bố mẹ 
trong lúc chạy giặc như cô bé này. Và 
từ đó, nó sống lây lất nơi đầu đường xó 
chợ với những đứa bạn cùng cảnh ngộ. 
Sừng dụi mắt, ngồi phắt dậy, chạy theo 
cái bóng đen nhỏ xíu. Nó bồng cô bé lên 
và bảo: 
- Để anh bồng, đuổi theo mẹ em cho kịp 
nhé! 
Không đợi cô bé trả lời, Sừng bế thốc 
cô bé lên, cắm đầu mà chạy. Tiếng 
sóng biển vỗ ầm ầm trong đêm khuya 
tịch mịch. Gió rít lên từng cơn, thổi phần 
phật chiếc áo khiến Sừng cảm thấy lành 
lạnh. Bầu trời tối đen, thỉnh thoảng có 
một vài vì sao ở thật cao và thật xa. 

Chẳng bao lâu Sừng đã thấy đoàn 
người đang xô đẩy nhau leo lên một con 
tàu được giấu sát bờ biển, phía sau lùm 
cây um tùm. Nó bồng cô bé, len vào 
đám đông. Rồi nó bị kéo lên tàu. Tiếng 
khóc, tiếng kêu la, tiếng gọi nhau ơi ới. 
Máy tàu bị trục trặc. Mọi người nín thở 
chờ đợi. Mãi thật lâu sau mới có tiếng 
oang oang từ trên boong tàu vọng 
xuống: 
- Trời hừng sáng rồi, mọi người muốn đi 
luôn hay quay về? 
Những tiếng hét “đi luôn, đi luôn!” vang 
lên.  
Từ lúc lên tàu, cô bé vẫn ôm cứng lấy 
cổ của Sừng mà khóc. Một người ngồi 
bên, nhận ra cô bé, la to lên: 
- Chị Liên ơi! Có bé Quỳnh ở trên tàu 
này! 
Một người đàn bà từ đằng xa, vừa khóc 
vừa nói: 
- Cám ơn Trời Phật! Quỳnh ơi! Con ơi! 
Mẹ đây này! 
Cô bé tên Quỳnh được chuyền từ tay 
Sừng qua tay nhiều người để đến với 
mẹ. Lúc này Sừng mới nhận ra là một 
bàn chân của mình đã dẫm phải miểng 
chai, máu hãy còn rỉ xuống sàn tàu. 
Sừng thò tay vào túi quần lấy ra một cái 
khăn mùi xoa màu xanh lá cây cũ kỹ, nó 
buộc chặt vào chân để cầm máu. Sừng 
cảm thấy cồn cào trong bụng. Thì ra hồi 
tối, vì quá mệt, nó đã lăn quay ra mà 
ngủ, không kịp ăn uống gì. Sừng hy 
vọng một lát nữa, họ phát thức ăn cho 
những người trên tàu, nó sẽ được ăn 
ké. Nó chợt nhớ mấy đứa bạn. Ngày 
hôm nay, không thấy Sừng, chúng nó 
sẽ tưởng Sừng bị bắt, thế nào chúng 
cũng đi tìm mấy tên công an, hối lộ mỗi 
tên một bao thuốc lá Vàm Cỏ để chuộc 
Sừng ra như mọi lần. Không tìm được 
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Sừng, chúng sẽ tưởng Sừng bị bắt, giải 
đi xa hoặc bị bắn chết và liệng xác ở 
đâu đó rồi. Sừng thấy áy náy trong lòng. 
Giá mà có thể quay trở lại thì tốt quá! 
Chưa bao giờ nó có ý định vượt biên, 
mặc dù nó biết có nhiều người nghèo 
vẫn thường “canh me”, chờ khi có tàu 
vượt biên là leo đại lên, hoặc gánh và 
chôn giấu giùm vài thùng dầu là có thể 
được đi theo. Hồi nãy, Sừng chỉ muốn 
giúp cô bé tìm mẹ mà thành ra bị kẹt 
cứng trong cái hầm tàu này. 
Con tàu chạy được một hồi lâu. Đã có 
nhiều người kêu khát nước. Một người 
đàn ông, dáng người nhỏ bé với cái đầu 
hói và cặp mắt ti hí, ở trên boong tàu đi 
xuống, đứng ở cầu thang ra lệnh: 
- Mọi người phải ngồi yên tại chỗ, lát 
nữa ra đến hải phận quốc tế mới được 
phát nước uống. 
Tiếng máy tàu chạy xình xịch. Tiếng trẻ 
con khóc hu hu. Tiếng người lớn nói 
chuyện ồn ào hoặc cầu kinh, niệm Phật 
râm ran tạo thành một âm thanh hỗn 
độn. Hình như trong cơn nguy hiểm, tất 
cả mọi người đều trở thành con ngoan 
của Chúa, của Phật, của các đấng linh 
thiêng. Họ mong được Chúa thương, 
Phật độ, được các đấng linh thiêng giúp 
cho con tàu được thuận buồm xuôi gió, 
để họ có thể đến được bến bờ. 
Khi được báo tin là đã ra đến hải phận 
quốc tế, mọi người reo hò ầm ĩ. Có 
tiếng vọng xuống, ra lệnh: 
- Những người nào quá mệt được lên 
boong tàu, những người khác ngồi yên 
tại chỗ. 
Sừng đỡ một cụ già lên boong tàu và ở 
lại đó. Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng 
lung linh đổ xuống mặt nước xanh biếc. 
Giữa cái mênh mông của biển cả, con 
tàu nhỏ xíu như một chiếc lá, nhồi lên, 

nhồi xuống theo những con sóng nhấp 
nhô, hãi hùng. Thỉnh thoảng, một đàn cá 
voi nối đuôi nhau trồi lên, lặn xuống, 
trông thật gần và thật đáng sợ! 
Cuộc hành trình gian lao và đói khát rồi 
cũng trôi qua. Sau ba ngày ba đêm lênh 
đênh trên biển, con tàu cặp bến tại hòn 
đảo Pulau Laut của Nam Dương. Hòn 
đảo thơ mộng với những hàng dừa cao 
chạy dài theo bãi biển. Hòn đảo ấm áp 
tình người với những người dân hiền 
hòa, chất phác. Sau đó, mọi người 
được chuyển sang đảo Sedanau, KuKu 
và cuối cùng là đảo Galang. 
Những buổi học tiếng Mỹ, những bữa 
cơm Cao ủy no đủ, những trưa hè đùa 
giỡn với sóng biển rồi cũng qua đi. 
Sừng được một gia đình người Mỹ bảo 
trợ về Washington D.C., Thủ đô của 
nước Mỹ. 
Từ đó, Sừng không còn là chú bé bán 
đậu phọng rang trên bãi biển Đà Nẵng. 
Tình thương của cha mẹ nuôi, cuộc 
sống êm đềm, tiện nghi và một quá khứ 
khổ đau đã là những yếu tố để tình cảm 
và trí tuệ của Sừng phát triển mạnh mẽ. 
Sừng say mê học, đối với Sừng, học là 
một đam mê, là một khám phá. Sau khi 
tốt nghiệp trung học với một số điểm rất 
cao, Sừng được hầu hết các trường Đại 
học nổi tiếng nhận vào học. Sau khi đắn 
đo mãi, Sừng đã chọn trường 
Georgetown. Để tiện việc học hành, 
chàng thuê một căn phòng trong một 
cao ốc ở gần trường. Hằng ngày, Sừng 
đi bộ đến trường, mãi khuya mới về 
nhà. Cuối tuần, chàng về thăm bố mẹ 
nuôi và gia đình Quỳnh, cô bé mà Sừng 
đã bồng trong chuyến vượt biên ngày 
nào. Sừng cũng dành thời giờ để đi dự 
những buổi sinh hoạt của cộng đồng 
Việt Nam trong vùng. Những sinh hoạt 
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này đã trở thành một nhu cầu cần thiết 
trong đời sống của chàng. 
Thời gian qua mau… Sừng đã thành 
công trên xứ Mỹ. Quỳnh đã trở thành vợ 
của chàng và họ đã có hai cô con gái. 
Để nhớ ơn Mây đã giúp đỡ mình trong 
cơn hoạn nạn, Sừng đã đặt tên các con 
là Thu Vân và Thanh vân. 
Sừng ngưng kể chuyện, giọng đầy xúc 
động: 
- Nếu đêm hôm đó, cô không cho con 
trốn tại nhà và cho con vé xe đi Đà 
Nẵng thì không biết đời con bây giờ sẽ 
ra sao cô nhỉ? 
Mây cười dòn tan: 
- Số tử vi của anh khá thì không có tôi 
giúp anh cũng sẽ được người khác 
giúp. Và cuối cùng, anh sẽ 
vẫn như ngày hôm nay thôi! 
Sừng nhăn mặt: 
- Cô lại gọi con là anh rồi! 
Hình ảnh thằng Sừng và đám 
bạn nhỏ chuyên ăn cắp, ăn 
trộm ở khu chợ trời Nguyễn 
Thông chợt trở về trong tâm 
trí Mây thật thân thiết và gần 
gũi. Mây đưa cho Sừng tấm 
danh thiếp, mỉm cười thân 
mật: 
- Chủ Nhật tuần sau, Sừng 
mang vợ và hai con đến nhà 
cô ăn cơm nhé!  
 
Ra khỏi quán nước, Mây lững thững đi 
xuống bãi biển. Mọi người, đủ các sắc 
dân trên thế giới, có cả những người 
Việt Nam của nàng, đang vui đùa thỏa 
thích với cát vàng, nắng ấm, làn nước 
xanh biếc và những con sóng bạc đầu 
đang đuổi theo nhau… 
Cái mênh mông của biển đã khiến Mây 
ngậm ngùi nhớ đến hơn nửa triệu người 

dân Việt Nam đã nằm trong lòng biển cả 
trên đường đi tìm tự do sau biến cố 
tháng Tư năm một ngàn chín trăm bẩy 
mươi lăm!  
Mây tự hỏi, đó có phải là cái giá để cho 
những cuộc đổi đời, những sự thành 
công của hàng triệu người Việt tỵ nạn 
đã may mắn đặt chân được trên những 
miền đất mới? 
 
Mây cũng tự hỏi, hàng triệu người dân 
Việt chết trong cuộc chiến Quốc Cộng, 
có phải là cái giá để có được một nước 
Việt Nam đang đứng trên bờ vực thẳm 
như ngày hôm nay?  
 
Những dấu chân của Mây trên cát đã bị 

những con sóng tràn vào, xóa nhòa đi 
chỉ trong giây lát! Nhưng đến bao giờ, 
đến bao giờ, những con sóng đó mới có 
thể xóa nhòa đi được những vết hằn 
của một giai đoạn lịch sử đau thương 
nhất, trong tâm trong trí của cả dân tộc 
Việt Nam? 
 

Lê Thị Nhị 
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Anh ngủ rồi, bây giờ em ngủ đi 
Ngủ ngoan nhé, anh ru em thầm lặng 
Ngủ đi bé cho ngày mai trời nắng 
Hoa nắng vàng, anh hái tặng riêng em... 
  
Bé nhớ đưa tay vặn nhỏ ngọn đèn 
Để ánh sao trời long lanh hơn nữa 
Ngước mắt lên em, nhìn qua khung cửa 
Sẽ thấy anh ngơ ngẩn đứng mong chờ 
  
Ta cách xa nhau đúng chín múi giờ 
Khi anh ngủ thì em còn thức đấy 
Bình minh lên anh vươn vai trổi dậy 
Anh ngủ rồi, giờ em hãy ngủ đi 
  
Trong giấc nồng em chớp khẽ làn mi 
Thế cũng đủ cho lòng anh đắm đuối 
Xuyên không gian - dù không gian vời 
vợi 

Anh thấy em cười trong giấc mơ hoa 
  
Anh ru nhẹ nhàng, trầm bổng, thiết tha 
Lời ru ấy, bài thơ em thích nhất 
Lời Mẹ Dặn, hãy là người chân thật 
Ghét hay yêu, luôn ngay thẳng tiếng 
lòng 
  
Và chẳng bao giờ ngòi bút được cong 
Không khuất phục trước bạc tiền, uy vũ 
Anh vẫn hát, bé ơi, em cứ ngủ 
Cho đêm xanh tròn giấc mộng xuân thì 
  
Anh ngủ rồi, giờ em nhé, ngủ đi 
Ôi lời nói dịu dàng âu yếm quá 
Em bỗng giật mình, gối chăn lạnh giá 
Nhận ra rằng là mộng đấy mà thôi 
  
Vui với người ta anh bỏ em rồi... 

 
Song Châu Diễm Ngọc Nhân 
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Nguyễn Phúc Sông Hương 
 
Chuyến xe ngựa chở tám hành khách. 
Người thư sinh khoảng mười tám đôi 
mươi và chú tiểu đồng vai đeo một túi 
nhỏ, lên xe sau nên ngồi phía ngoài 
cùng, đối diện với hai bà cháu mà cô 
cháu khoảng tuổi trăng tròn, mặc chiếc 
áo lụa màu mở gà khiêm tốn khiến vẻ 
đẹp dịu dàng phúc hậu của gương mặt 
trái soan càng thêm xinh xắn thùy mị. 
Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh chẳng 
phải vì con ngựa không đủ sức kéo mà 
vì gã xà ích vẫn chưa muốn rời khỏi 
kinh thành Huế quá sớm trong một buối 
sáng đầu xuân còn phảng phất hương 
khói pháo của những ngày Tết vừa qua. 
Mùi mức hạt sen, bánh đậu xanh từ tay 
nãi của chú tiểu đồng thơm lừng cả lòng 
xe khiến cô gái cứ chúm chím môi cười. 
Từ khi lên xe cho đến khi xe ra khỏi 
thành phố, hành khách chưa ai lên tiếng 
hỏi thăm trò chuyện. Thật ra thì người 
thư sinh nhiều lúc muốn hỏi thăm sức 
khỏe bà lão để nhân đó trò chuyện làm 
quen với cô gái xinh đẹp nhưng không 
hiểu sao chàng cứ mãi ngập ngừng. 
Đến bây giờ khi định mở lời thì xe đã 
qua chiếc cầu gỗ, dừng lại trước chợ 
Kim Long. 
- Đến rồi hả con? Bà lão hỏi cháu. 
- Dạ thưa mệ, đến rồi. Cô gái trả lời bà 
và nhẹ nâng vạt áo dài, bước xuống xe. 
Cô ngước nhìn bà rồi đưa tay đỡ lúc bà 
khom người bước xuống. Một bàn chân 
bà giẩm lên vạc áo gấm dài của mình 
khiến bà suýt bị ngã nếu người thư sinh 

ngồi cạnh cửa không kịp nhanh tay giữ 
bà lại. 
- Mệ có chi không mệ? Cô gái hoảng 
hốt hỏi và đưa cả hai tay ra đở bà lão, 
vô tình chạm tay người thư sinh. Cô 
lúng túng, e thẹn nói: “Thưa ông, may 
mà có ông giúp”. 
- Thưa cô, Không có chi. Nụ cười và 
ánh mắt đầy cảm tình của người thư 
sinh khiến đôi má cô gái ửng hồng. 
Người thư sinh bước xuống theo bà lão, 
nhìn chú tiểu đồng và nói: “Mình cũng 
xuống đây”. 
Chú tiểu đồng mở to đôi mắt ngạc nhiên 
nhìn chủ: 
- Thưa thầy, không phải mình đến chùa 
Thiên Mụ gặp Hòa Thượng trụ trì như 
thầy đã định hay sao? 
- Mình xem chợ Kim Long trước rồi đến 
chùa Thiên Mụ sau cũng được. 
- Dạ, thưa thầy, em biết rồi. Chú tiểu 
đồng bước xuống xe với nụ cười hóm 
hỉnh, liếc nhìn thầy mình và cô gái Kim 
Long đang đứng bên nhau. 
Bà lão chăm chú nhìn người thư sinh, 
nỡ nụ cười móm mém, nói: 
- Mai chừ mà quên cám ơn cậu. Nếu 
không có có bàn tay cậu đỡ thì chắc mệ 
đã bổ xuống đè cả con cháu bé ni rồi. 
Người thư sinh khẻ cúi đầu: 
- Dạ không có chi. Cũng nhờ cô đây 
đứng dưới, một mình tay cháu chắc giữ 
không kịp. 
Bà lão đặt bàn tay lên vai cô gái, mỉm 
cười: “Cháu cưng của tôi đây, tên Thùy 
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Như, đi mô cũng có nó đỡ đần. Còn 
cậu, nhìn có vẻ quan cách, lịch thiệp 
chắc thuộc con cháu danh gia vọng tộc 
ở kinh thành? 
- Dạ không dám, nhà cháu bình thường 
thôi thưa mệ. 
- Nói thiệt, nhìn hai thầy trò cậu, tui rất 
có cảm tình. 
Rất tiếc là tui 
không có đứa 
cháu trai nào 
để nó được 
quen biết với 
cậu, chỉ có mỗi 
một đứa cháu 
nội gái quý như 
ngọc ni thôi, 
nhưng nó nhút 
nhát lắm, chẳng 
chịu đi ra ngoài, 
không quen biết 
ai, chỉ biết 
phòng the, sách vở. Đã mười tám tuổi 
rồi mà như con nít… 
Nghe bà giới thiệu, Thùy Như luống 
cuống ôm vai bà kêu lên “Mệ! Mệ! 
Đừng… 
Chú tiểu đồng thì che miệng cười, khẻ 
hỏi Thùy Như: 
- Hèn chi trên xe, em thấy cô có vẻ thích 
bánh đậu xanh của em phải không cô? 
Mọi người cùng cười vui vẻ. Thư sinh 
nhìn bà lão, lễ phép thưa: 
 - Thưa mệ, chúng cháu trọ học ở kinh 
thành, hôm ni nhân ngày đầu năm lên 
thăm bái thầy trụ trì chùa Thiên Mụ. 
Nhân tiện xe dừng ở Kim Long, chúng 
cháu muốn vãn cảnh đẹp nơi này trước. 
Quay nhìn người con gái, chàng thư 
sinh mỉm cười, lịch sự: 
- Chung quanh đây có nhiều cảnh đẹp 
đáng thăm viếng lắm phải không thưa 

cô? Mong được làm quen và nhờ cô 
hướng dẫn. 
Cô gái ngước nhìn thư sinh, nhỏ nhẹ trả 
lời: 
- Dạ không dám, tui chỉ biết từ nhà ra 
chợ đây thôi, không biết chi nhiều mô 
thưa …ông. 

Bà lão nghe 
cháu nói, gật 
đầu nhìn thư 
sinh: 
- Nó nói thiệt 
đó, để lần khác, 
bây chừ mệ 
cháu tui phải về 
nhà, chúc hai 
thầy trò cậu vui 
vẻ ngoạn cảnh. 
Khi mô có dịp 
trở lại nơi ni thì 
nhớ đến thăm 
nhà nghèo mệ 

cháu tui nghe. Nhà có cây thị già ở tận 
cuối làng.  
Thùy Như cúi đầu chào hai thầy trò 
người thư sinh rồi cầm tay dẫn bà nội 
bước đi. Chàng thư sinh đứng nhìn theo 
cho đến khi bóng hai bà cháu khuất cuối 
con đường đất. 
Xóm làng Kim Long như bao xóm làng 
Việt Nam vùng nông thôn có ruộng 
đồng, lủy tre xanh bao quanh, chỉ khác 
hơn vì nhà cữa hầu hết được dựng lên 
bằng gạch, mái ngói, có rạch nhỏ dẫn 
nước từ con sông Hương vào nên 
ruộng đồng vườn tược quanh năm xanh 
tươi mát mẻ. Không biết có phải vì vậy 
mà đàn bà con gái nơi đây da trắng, má 
hồng, tóc đen mượt, mắt bồ câu nổi 
tiếng đẹp nhất đất Thần Kinh khiến các 
bậc công tử thuộc chốn quan trường, 
con nhà giàu có, các sĩ tử khắp nước về 
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Kinh đô thi tuyển đều tìm cơ hội đến 
Kim Long dệt mộng. 
Người dân nơi đây không mấy ngạc 
nhiên khi thấy hai thầy trò chàng thư 
sinh đi khắp các ngỏ đường xóm làng 
Kim Long. Gặp hai thầy trò, ai cũng cất 
tiếng chào, lòng thầm hỏi “Không biết 
chàng Lưu đi tìm cô tiên nữ nào đây?” 
Đi tìm nhà có cây thị thật tình không khó 
nhưng tìm được nhà rồi có dám vào hay 
không? Một văn nhân công tử phong 
thái như chàng, chắc chắn không thể 
quá đường đột đến nhà một người con 
gái mới quen trên một chuyến xe.  
Ngồi ở góc quán chợ bến đò Kim Long 
ngắm cảnh sông nước, đò xe, sinh hoạt 
làm ăn buôn bán của người dân, hai 
thầy trò mỗi người một tâm trạng. Chú 
tiểu đồng thì vui vì được tha hồ ăn bánh 
khoái, bánh bèo, không còn than thở 
mõi chân. Chàng thư sinh thì trầm 
ngâm, đôi mắt thường nhìn ra bến sông 
như chờ đợi ai đó. Nhìn chủ, đôi lúc chú 
tiểu đồng tự nhủ: “Cô Thùy Như ở cuối 
làng chứ mô phải ngoài hướng sông 
Hương… 
Mãi đến xế chiều hai thầy trò mới ra bến 
xe ngựa trở lại kinh thành sau khi đã 
cùng nhau đi bộ đến chùa Thiên Mụ gặp 
sư trụ trì. 
Hôm sau chú tiểu đồng lại tay nãi theo 
hầu chủ. “Mình đến chùa Thiên Mụ 
trước để có thời giờ rộng rãi về Kim 
Long”. “Dạ em hiểu”. Chú tiểu đồng 
vâng dạ chủ với nụ cười vui. Tối hôm 
qua chú đã cho vào tay nãi nhiều bánh 
đậu xanh và mứt hạt sen là những thứ 
mà cô Thùy Như rất thích. 
Có lần chú tiểu đồng hỏi thầy: 
- Em chưa hề thấy thầy thương ai hơn 
cô Thùy Như, nhưng răng thầy không 

cưới cô, rước cô về kinh thành? Nghe 
tiểu đồng hỏi, thư sinh lắc đầu: 
- Ngươi chỉ cần biết ta thương cô ấy 
nhất là đủ rồi. Còn chuyện cưới cô ấy, 
rước cô ấy về kinh, ngươi tưởng cô ấy 
muốn như thế hay sao? 
Tiểu đồng trố mắt nhìn chủ: 
- Đàn bà con gái nghe thầy hỏi có ai mà 
không ưa? 
- Cô Thùy Như thì khác. Ngay cả món 
quà ta tặng, cô ấy cũng đã chối từ. 
Răng cô Thùy Như dại rứa. Để con… 
khuyên cô ấy cho. 
Thư sinh vổ vai chú bé, cười nói: 
- Cô ấy không thích vòng vàng, chuổi 
ngọc. Cô ấy nói món quà duy nhất mà 
cô ấy thích nhất trên đời là ta luôn luôn 
ở bên cạnh cô. 
- Úi chà chà, dể mà khó phải không 
thưa thầy? 
Thời gian qua chàng và nàng như hình 
với bóng. Đó là món quà duy nhất nàng 
xin và chàng đã tặng. 
Gã xà ích đón nàng lên xe, ông lái đò 
chợ đợi nàng ở bến Kim Long… Chàng 
đã hóa thân dưới nhiều hình thức, qua 
mắt bọn tay sai mật thám Pháp để ở 
bên nàng, để nàng hiểu, thấy được khát 
vọng và hoài bảo của chàng. Mất nước, 
dân khóc, vua cắn răng nhịn nhục đợi 
ngày. “Cầm hồ đoạt sáo nhân hà tại, 
thùy vị giang sơn tẩy bất bình?” (Cầm 
hồ đoạt sáo còn ai nữa, ai giúp giang 
sơn tẩy bất bình?) 
Bên cạnh chàng, nàng nghe được tiếng 
chim quốc kêu trong trái tim mình, nàng 
thấy được ngọn lữa căm hờn đang bùng 
cháy khắp cả núi sông… 
Bên cạnh nàng, chàng hiểu nơi nàng 
đến không phải là chốn hậu cung bao 
bọc bởi tường thành. Tường thành 
cứng hơn đá, phủ đầy băng giá. 
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Tiết Thanh Minh năm đó. Thùy Như một 
mình trông đợi chàng ở Kim Long. Xóm 
làng, bến nước lặng lẻ vì có lệnh không 
ai được ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng có 
tiếng súng từ hướng chùa Thiên Mụ, 
Văn Thánh vọng về, khiếnThùy Như 
thêm lo âu. Biết đâu chàng đang có mặt 
nơi đó. 
Còn chàng, bước chân trên đường phố 
kinh thành mà tâm hồn gởi hết đến Kim 
Long. Những chuyến xe ngựa chở 
khách bị chận đứng, 
lục soát và bị đuổi trở 
lại Huế. Đò không 
được lai vãng trên 
sông Hương. Chàng 
biết quân Pháp và 
bọn tay sai đã đánh 
hơi khắp vùng Kim 
Long. 
Dịp Tết vừa qua, 
không riêng gì vùng 
phía bắc kinh đô mà 
ngay tại phố thị, các 
vạn đò trên sông 
Hương cũng đã bị 
quân Pháp và tay sai 
lùng sục tìm kiếm dư 
đảng Văn Thân. Bây 
giờ “tiết thanh minh” 
khắp nơi trên bến 
dưới thuyền lại bị 
lùng sục. Không biết 
tin Dư đảng của vua 
Hàm Nghi còn sót lại đang có âm mưu 
tấn công tòa Khâm sứ Pháp là tin tức 
thật hay do tòa Khâm sứ tung ra để có 
lý do cô lập nhà vua trẻ, giữ nhà vua 
trong nội cung. Chính Khâm sứ Pháp 
Lévecque cùng với bọn quan lại thân 
Pháp đã hổn hào ép vua không được ra 
khỏi nội thành. Vua Thành Thái hết sức 

tức giận nhưng đành nhịn nhục vì sự an 
nguy của lực lượng Văn Thân mà ngài 
đã chuẩn bị cho cuộc tấn công quân 
Pháp khi Lévecque vào Saigon. 
Tấn công đánh đuổi quân Pháp là ý 
nguyện của toàn dân. Với nhà vua trẻ 
đây là lý tưởng phải thực hiện cho 
được. Tháng ngày qua nhà vua hóa 
trang vân du đây đó đều nằm trong chủ 
đích đó. Ngài đã lợi dụng hai chữ “háo 
sắc” mà người ta gán cho ngài để làm 

một công hai việc “cho 
trái tim nhỏ bé riêng 
mình và cho trái tim vĩ 
đại của núi sông”. 
Một tháng sau Tiết 
Thanh Minh, khi tình 
hình lắng dịu, những 
chuyến xe ngựa lại 
bắt đầu xuôi ngược 
Phú Xuân, Kim Long, 
và vùng xa hơn nữa 
như Văn Thánh, Bảng 
Lảng. Khách lên xe 
ngày nào cũng đông, 
đặc biệt là khách trạc 
tuổi chàng thư sinh, 
chuyến xe ngựa nào 
cũng có vài người. 
Hầu hết họ là sĩ tử 
các nơi về kinh đô trọ 
học và dự thi. 
Một đêm tối trời khi 
vạn đò Đông Ba đã 

ngủ yên có chiếc ghe câu chở hai người 
rời bến. Ghe ra giữa dòng sông, bơi 
ngược lên, qua khỏi chùa Thiên Mụ, 
Văn Thánh, đến vùng nước Bảng Lảng 
giữa núi rừng thâm u. Vùng sông này 
rộng và sâu, là nơi hội tụ hai dòng tả và 
hữu trạch của sông Hương. Nơi này 



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

213 
 

ban đêm quân Pháp chưa bao giờ dám 
đặt chân đến. 
Tiếng nước chảy róc rách bên mạn đò, 
rừng đêm lặng lẻ, thỉnh thoảng có tiếng 
cú rúc từ hai bờ khiến cảnh vật càng 
thêm u trầm hoang vắng. 
Đến ngay vùng nước sâu, gã chèo ghe 
buông chèo dừng lại. Người đàn ông 
đầu chít khăn đen ngồi ở đầu mũi ghe 
buông cần câu, đứng dậy, đôi mắt 
hướng về bờ tả ngạn nơi có vài ánh lửa 
khi tỏ khi mờ. 
Rồi có ánh đèn hiệu từ trên bờ. Vài phút 
sau có hai chiếc ghe câu nhỏ, mỗi chiếc 
chở hai người bơi đến. Hai ghe câu áp 
sát vào mạn ghe câu. Cả bốn người 
trên ghe cùng cất tiếng: “Chúng thần bái 
kiến hoàng thượng chủ tướng”. 
- Giờ lịch sử đã gần kề, các anh em 
phải cẩn trọng. 
- Chúng thần rất cẩn trọng. 
- Ta đến, mang theo vò rươu này nhưng 
không phải để uống. Vua ném vò rượu 
xuống dòng sông, giọng hùng hồn: 
- Chúng ta sẽ cùng uống cạn vò rượu 
này sau khi dành lại chủ quyền đất 
nước. Nếu không rượu sẽ biến thành 
nước mắt. Tất cả nghĩa sĩ của ta thề 
hoàn thành sứ mạng thiêng liêng này. 
- Nghĩa sĩ chúng thần xin thề. 
Bốn chiếc ghe câu quay mũi vào bờ. 
Chiếc ghe còn lại theo con nước xuôi 
dòng. 
Đến vùng Kim Long, nhà vua đứng dậy, 
nhìn lên xóm làng đang ngủ yên, giọng 
xúc động: “Thùy Như, ta xin lỗi em.” 
- Không cần ghé bến Kim Long. Khi nào 
đến Phu Văn Lâu thì báo cho ta biết. 
Nước xuống nhanh, đêm vơi dần. 
Không gian thật lặng lẻ, nghe cả tiếng 

cá quẩy bơi ngược dòng. Cho mãi đến 
gần sáng, đò mới trôi về đến bến Phu 
Văn Lâu. Người chèo đò ngái ngủ giật 
mình, cất tiếng thưa: “Dạ bẩm đã về đến 
bến kinh thành.” Vua thở dài nhìn trời, 
nhìn cổng Ngọ Môn còn phủ bóng tối. 
Một tháng sau vua Thành Thái bị khâm 
sứ Pháp thông đồng với Hội Đồng 
Thượng Thư triều đình Huế truất phế 
với lý do nhà vua bị bệnh điên sau đêm 
thả thuyền trên sông Hương. Nhà vua 
không còn quyền hành, không được ra 
khỏi Đại Nội một mình bất cứ lúc nào. 
Sau gần mười năm bị đày ải khỏi quê 
hương, từ Capsaint Jacques đến Quần 
đảo Reunion bên Phi Châu, năm 1953 
“nhà vua điên An Nam” được về thăm 
Huế. Vua được gặp lại tất cả những 
người thân yêu củ, ngoại trừ cô gái Kim 
Long Thùy Như đêm năm nào nhà vua 
đã lỗi hẹn. 
Cô gái Kim Long đã bạc trắng mái đầu 
quá sớm sau đêm ngồi chờ trên bến 
Kim Long đến gần sáng mà không thấy 
người yêu như đã hẹn. Nàng đã khóc 
quá nhiều năm, đã nghe nhiều lần tiếng 
còi tàu chở người đi đày hú hồi còi vĩnh 
biệt. 
Năm 1954 Cựu Hoàng Thành Thái ra đi 
vĩnh viễn vào thế giới bên kia. Sông 
Hương những ngày tháng đó sóng bạc 
lăn tăn vỗ nhẹ đôi bờ và chân cầu 
Thành Thái như đang kể lại một chuyện 
tình. 
 

Nguyễn Phúc Sông Hương 
 

*Cầu Tràng Tiền là hậu thân của cầu 
Thành Thái được xây dựng năm 1897- 
1899 thời vua Thành Thái. 
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(Cảm hứng khi đọc Thơ Nhất Hùng – Tập 1) 
 

Vận nước lênh đênh dạt đến đây, 
Nhất Hùng “giầy tháo” chuyện làm thầy (1) 

Không ai chịu mướn vào tay thợ 
Hội ảnh hòa thơ: đẹp lại hay. 

 
Đặc sắc thơ Đường, câu bát cú, 
Than thân lưu lạc quá chua cay 
“Cư thê” phải dựa nhờ bà xã (2) 
Lải nhải: “Anh còn nợ kiếp này”. 

 
Tài hèn: mãi nhục hờn vong quốc 
Đắc tội thiên thu: nuốt lệ trào 

“Đá nát”: không quên tình bội nghĩa (3) 
Vàng tan: chẳng vị kỷ vơ vào. 

 
Đời nhiều hệ lụy:  sớm buông tha, 
Chất chứa sân si: khổ, chóng già, 
Kính vợ, yêu con: tròn phu phụ, 
Làm lành, tránh dữ: vận đen qua. 

 
Thơ Đường tỏa sáng một tâm lành! 

 
Nguyễn Phương Thúy, 12/22/2015 

http://nguyenpthuy.jigsy.com 
 

“Thầy giáo trái thời phải tháo giầy” trích bài “Thân Cư 
Thê” trong Thơ Nhất Hùng – Tập 1 

Số “thân cư thê” 
“Đá nát không quên nghĩa đất người” trích bài “Đất 

Khách Cuối Thu”trong Thơ Nhất Hùng – Tập 1 
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Trịnh Bình An 
 
Tôi không biết nhiều về Doãn Quốc Sỹ. 
 
Nhưng tôi thường nghĩ về ông qua 
truyện cổ tích Hồ Thùy Dương. 
 
Đó là năm tôi lên 10. Trong nhà, có thấy 
vài cuốn tạp chí Sáng Tạo không biết 
của ba hay các anh chị mua về. Tiếng 
Việt dễ học quá nên con nít cũng có thể 
đọc ké sách người lớn. Nhưng dĩ nhiên, 
đọc mà không hiểu gì hết. 
 
Tôi nhớ mình cũng đọc truyện kịch Ba 
Chị Em của Thanh Tâm Tuyền. Cũng 
không hiểu, chỉ cảm thấy một không khí 
rờn rợn âm u khá… hấp dẫn. 
 
Nhưng Hồ Thùy Dương thì nhớ khá kỹ. 
 
Chỉ vì đó là truyện cổ tích, mà đứa con 
nít nào lại chẳng mê truyện cổ tích. 
 
Tôi đọc truyện, biết ngay con cáo trong 
truyện là Hồ Chí Minh. 
 
Con nít gì mà lanh dữ vậy? 
 
Dạ, có gì quá khó đâu, chữ "hồ" nghĩa 
là "con cáo". Đó có lẽ là một trong 
những chữ Hán Việt mà con nít miền 
Nam học được sớm nhất. 
 
Tôi nhớ những cuốn tập viết thời đó, 
trang bìa sau có in những câu truyện 

bằng tranh. Những bức tranh bé xíu chỉ 
bằng bao quẹt, mực in xanh đỏ có khi 
lem nhem, vậy mà đã khắc vào trí não 
tôi thật rõ. Một trong những truyện tranh 
ấy là mối tình Tô Đắc Kỷ - Bá Ấp Khảo. 
Hai người yêu nhau nhưng Đắc Kỷ bị 
tiến cung cho Trụ Vương. Chính nhờ Tô 
Đắc Kỷ lén giúp đỡ nên Bá Ấp Khảo và 
cha là Chu Văn Vương mới trốn thoát 
được để về sau đem quân chinh phạt 
vua Trụ.  
 
Nhưng trong truyện Phong Thần thì Đắc 
Kỷ lại là một con cáo thành tinh có chín 
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cái đuôi, nên còn được gọi là Cửu Vỹ 
Hồ Ly.  
 
Truyện Đắc Kỷ hồ ly độc ác lóc thịt Bá 
Ấp Khảo có lẽ hấp dẫn hơn truyện Đắc 
Kỷ tiểu thư hiền lành cứu thoát người 
yêu, nên cải lương, hát bội đều khai 
thác sự tích hồ ly tinh. Và đứa nhỏ mê 
coi hát tuồng như tôi, vì thế, không thể 
không biết con cáo chính là con "hồ". 
 
Vào những năm 1970 thì mấy ai có họ 
"Hồ" ngoài… Hồ Chí Minh? 
 
Con cáo trong Hồ Thùy Dương chắc 
phải là nam, bởi vì mấy lần biến dạng 
thành người nó đều đội lốt ông đạo sĩ. 
Thế nhưng, dù tu luyện cỡ nào nó cũng 
không thể làm biến mất cái đuôi cáo lùm 
xùm, nên nó phải mặc áo rộng lụng 
thụng để che đi cái đuôi. 
 
Con cáo biết được nơi ẩn dấu một cây 
đũa thần. Nhưng nó không thể đụng tới 
nếu không có chín giọt máu người. Và 
nó nghĩ ra một âm mưu 
tàn ác. Nó hiện thành 
đạo sĩ, dụ dỗ ba người 
đàn ông ra tay sát hại 
người thân của họ với 
lời hứa họ sẽ làm chủ 
được đũa thần, sẽ dùng 
đũa thần cứu sống 
người thân trở lại và rồi 
sẽ đạt được mọi điều 
mong muốn khác. 
 
Than ôi! 
 
Ba con người mê muội 
ấy sau khi đã nhẫn tâm 
hạ sát người thân thì 

hăm hở đưa tay định cầm lấy đũa thần. 
Nhưng cây đũa đang tỏa sáng hào 
quang bỗng vụt trở nên xám xịt, lạnh 
ngắt. Chẳng có quyền năng huyền diệu 
nào bằng lòng phục vụ cho những kẻ 
tham lam và ngu si. Cả ba tuyệt vọng và 
tự sát. 
 
Chỉ có con cáo giảo quyệt, cuối cùng, 
đạt được tham vọng. Sau khi uống chín 
giọt máu người, nó vận công khiến cái 
đuôi cáo thụt hẳn vào trong, tan biến… 
Nhưng, nó không ngờ rằng cái đuôi tan 
vào máu lại khiến cho hơi thở trở nên vô 
cùng tanh hôi. Và mỗi khi nó thở ra thì 
khí độc tàn phá hết mọi loài cây cỏ, 
khiến cho chung quanh nó chỉ còn là 
một vùng đất chết. 
 
Giờ đây, khi thấy không còn cách gì sở 
hữu đũa thần huyền nhiệm lại còn bị gạt 
ra khỏi sự sống, con cáo càng trở nên 
độc ác, nó trút hết thù hận lên loài 
người. Nó tìm cách bắt loài người phải 
trở thành nô lệ của nó.  

 
Với tà thuật, con cáo 
nhìn thấu mọi tâm tư và 
dục vọng của con 
người. Ai muốn quyền 
chức, nó cho họ quyền 
chức; Ai muốn bạc tiền, 
nó cho bạc tiền; Ai 
muốn nữ sắc, nó cho nữ 
sắc. Vì vậy, chẳng mấy 
chốc nó tạo ra cả một 
triều đình với đám quân 
thần bu quanh, sẵn 
sàng làm tất cả những 
điều hồ ly sai bảo. 
 
Chưa thỏa lòng tham, 
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con cáo còn nghĩ ra cách đoạt lấy 
những đứa trẻ khỏi cha mẹ chúng từ khi 
vừa mới lọt lòng. Đám nhi đồng này 
được nuôi dưỡng ở nơi riêng biệt và 
không biết tới ai ngoài con cáo là vị "cha 
già" độc nhất.  
 
Mãi về sau, tôi mới nhìn ra sự thật trong 
những giòng chữ cổ tích. Sự thật làm 
rùng mình ớn lạnh. 
 
Cho đến ngày nay, thủ đoạn nham hiểm 
của cáo "Hồ" vẫn còn được đồng bọn 
áp dụng triệt để: mọi ham muốn tục tằn 
nhất của con người đều được thỏa mãn 
miễn họ đừng lên tiếng đòi đa nguyên, 
đa đảng, tự do, nhân quyền, và chống 
Tàu. 
 
Nhà thơ Lý Đợi gọi đó là "luộc". 
 
Sống ở Việt Nam ăn 
món luộc là tốt nhất 
Chưa tìm thấy thứ gì 
mà người Việt không 
thể luộc...  
Vậy nên: 
Sống ở Việt Nam ăn 
món luộc là tốt nhất  
Từ luộc xe honda, nhà 
đất, bằng cấp, chức 
tước... 
Từ luộc vệ sinh, an toàn 
thực phẩm, bảo hiểm... 
Từ luộc trí tuệ, thẩm 
mỹ, văn hoá, nhân 
tính... 
Từ luộc nhân quyền, tự 
do, tư tưởng, tâm linh... 
 
Còn đám con nít, thiếu 
nhi Khăn Quàng Đỏ, thì 

học được cái gì? 
 
"Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn 
Đảng ta". Vậy mà giờ đây các em cứ lơ 
mơ không rõ Nguyễn Huệ và Quang 
Trung là hai cha con hay là hai anh em! 
 
Tôi thật phục Doãn Quốc Sỹ, viết một 
câu chuyện ảo mà lại thành quá thực. 
Thế nhưng, những mưu mô hung hiểm 
của cộng sản không chỉ có thế… 
 
Hãy nhìn về Nghĩa Trang Quân Đội Biên 
Hòa. 
 
Sau khi chiếm được miền Nam, cộng 
sản đã phá hủy tất cả các nghĩa trang 
quân đội, riêng Nghĩa Trang Quân Đội 
Biên Hòa vì có quy mô quá to lớn nên 
cộng sản không làm gì được. Trải qua 
hàng chục năm, các công trình trong 

Nghĩa Trang như Cổng 
Tam Quan, Vành Khăn 
Tang, Nghĩa Dũng Đài 
cùng với 16.000 ngôi 
mộ vẫn còn đó.  
 
Nhưng, với dã tâm 
thâm độc, cộng sản đã 
thi hành một thủ đoạn 
hết sức tinh vi và tàn 
ác, đó là chúng cho 
trồng những loại cây to 
lớn ngay sát cạnh các 
mộ phần của người lính 
Cộng Hòa. 
 
Sau hơn 13 năm (từ 
2003 đến 2016) cây 
mọc ngày càng cao. 
Những cái cây lừng 
lững ấy thoạt nhìn ngỡ 
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đem lại bóng mát êm đềm cho nghĩa 
trang, nhưng càng nghĩ thêm càng thấy 
rùng mình ghê sợ. Thử hỏi đám rễ cái rễ 
con của chúng đang… ăn vào đâu? 
 
Trong quan niệm phong thủy mồ mả 
của người Á Đông, ngôi mộ còn được 
gọi là Âm Trạch, nghĩa là nhà ở dưới 
âm phủ, là nơi an nghỉ của những người 
đã khuất. Phong thủy trong mồ mả có 
liên hệ mật thiết với những người đang 
sống. Một gia đình có thể bị xào xáo, 
thậm chí lụn bại khi mồ mả của cha ông 
bị "động". 
 
Đứng hàng đầu trong các trường hợp 
xấu nhất về "động mồ", "động mả" là 
"Mộ chôn gần cây cổ thụ, để rễ cây đâm 
vào hài cốt thì con cháu bị mổ xẻ, bại 
liệt, đui mù, câm điếc, giảm thọ." 

 
Và như thế, thân nhân chỉ còn có một 
cách duy nhất là đút lót để cải táng hài 
cốt. Dần dà, mọi ngôi mộ đều phải "ra 
đi". Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đã 
bị đổi tên thành Nghĩa Trang Nhân Dân 
Bình An, và rồi trong tương lai không xa 

sẽ trở thành một khu thương mại hay du 
lịch nào đó. 
 
Câu chuyện Hồ Thùy Dương của Doãn 
Quốc Sỹ tuy có thực, có rùng rợn cách 
mấy cũng không thực, không rùng rợn 
bằng câu chuyện Nghĩa Trang Quân Đội 
Biên Hòa. 
 
Con cáo trong Hồ Thùy Dương tuy tàn 
nhẫn nhưng ít ra nó chỉ làm hại người 
sống.  Còn những con cáo "thành Hồ" 
ngày nay, táng tận lương tâm đến mức 
người chết chúng cũng không tha. 
 
Nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ Doãn Quốc 
Sỹ, vì ông đã nghĩ ra một đoạn kết thật 
tuyệt vời cho câu chuyện tưởng chừng 
vô vọng. 
 

Có một vị vua rất nhân 
từ đã tìm cách trừ khử 
con cáo tinh. Ông biết 
không thể xử dụng 
người lớn trong chiến 
đấu vì họ đều bị con cáo 
dùng tà thuật mê hoặc. 
Nhà vua bèn nảy ra 
sáng kiến lập một đội 
chiến sĩ tí hon. Đó là 
những em nhỏ mà vũ khí 
của các em chỉ là sự hồn 
nhiên, trong sáng và 
nhiệt tâm. Đúng như vị 
vua tiên đoán, con cáo 

vì không mua chuộc được các em nên 
cuối cùng đã phải thảm bại. 
 
Ngày nay, tuy những bộ mặt thô bỉ của 
bọn quan tham vẫn phủ trùm ma quái 
trên đất nước, nhưng đây đó đã lóe lên 
những khuôn mặt khả ái, tươi sáng của 
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những khuôn mặt đấu tranh thật trẻ - 
các em chính là đạo quân thiên thần mà 
hơn 50 năm trước Doãn Quốc Sỹ đã 
từng nghĩ tới với tất cả hy vọng. 
 
Xin được mượn lời của nhà văn Hoàng 
Khởi Phong: 
 
Tôi đã đọc Doãn Quốc Sỹ và mơ hồ 
nhận biết: Một tác phẩm lớn mở lối tới 
tương lai, khác với một cuốn tiểu thuyết 
hay, phục vụ cho thị hiếu bình thường 
của người đọc. (trích "Thay Lời Tựa 

dành cho tập truyện Cò Đùm của nhà 
văn Doãn Quốc Sỹ" - Hoàng Khởi 
Phong). 
 
Xin cảm tạ nhà văn Doãn Quốc Sỹ đã 
để lại tác phẩm Hồ Thùy Dương để nói 
lên những nỗi đau mà dân tộc đang phải 
gánh chịu, nhưng đồng thời mở lối tới 
một tương lai mới cho con người và đất 
nước Việt Nam. 
 

Trịnh Bình An 

 
 
 

 
 

 

 
 

Nhất Hùng ra mắt tập Đường thi 

Độc đáo làng thơ, tuyệt cách gì 

Từng chữ trình bày từng ý tưởng 

Mỗi bài diễn tả mỗi hành vi 

Hoa cài trăm đoạn bao huyền diệu 

Ngọc dát ngàn trang lắm dị kỳ 

Chúc được muôn người yêu mến mãi 

Những dòng tâm huyết, hạt lưu ly 
 

Ngô Minh Hằng 
 

 


