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Anh tôi dầu tuổi tám ba 
Trong người bộ phận, vẫn là thanh niên  
Chị tôi hóm hỉnh hỏi liền 
Sao mình không biết - chàng thanh niên hà??? 
 
Thấy vậy tôi bật & ha ha :-) 
Bộ phận son trẻ đấy là con chchchch... Tim [1] 
Tẽn tò bà chị im lìm 
Nguýt một cây số ... chẳng thèm nhìn tôi 
 
Cảm ơn bữa tiệc nhộn cười 
Ăn mừng sinh nhật bên người ông anh 
Cuối năm bè bạn họp hành 
Cùng tiễn ông Táo - về dinh của Trời  
 
Vài câu để kỷ niệm thôi 
Thay dòng nhật ký - vì lười viết văn 
 
NVDL (01-30-2016) 
 

 
 

[1] Anh tôi rất trẻ trung như 
khi đôi tám trăng tròn lúc chơi 
xì dzách và hay nói láị. Anh 
bảo thủ lĩnh & ban cố vấn quá 
ngu (sì tí pụt nói lái lại là sì tú 
pịt) khi thương thuyết với Iran 
và chệt cộng về biển Đông. 
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Người Đẹp Ơi! Mắt em tình quá đó. 
Ai nhìn vào rồi cũng đắm hồn say. 
Gia đình hanh phúc, anh chúc em ngay. 
Để con tim bớt bồi hồi xao xuyến. 
 
Máu xôn xao như trẻ lại mấy lần. 
Cho tình người lãng du tìm mộng ảo 
Dẫu cho người đời có trách chê thiếu đạo 
Bởi tuổi đời đã lỡ chuyến đò ngang. 
 
Gia đình, cây đại thụ mọc ngay hàng. 
Sao còn ngả nghiêng lung lay trước gió? 
Em đẹp như hoa đào rực màu trước ngõ 
Chỉ nhìn rồi khen ngợi khiến em vui 
 
Chứ đâu dám ngoảnh nhìn hay quay lại? 
Để rồi buồn con đường ngắn trần gian? 
Trải hồn thơ say tâm trạng ngổn ngang 
Vuốt mắt lệ chào em tôi đi nhé. 
 
Thương Việt Nhân 
Maryland 10/2015 
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Ngô Minh Hằng 
  

 
- Chị người Việt Nam hả chị? 
Nghe tiếng hỏi như reo của người ngồi 
bên cạnh, một phản ứng tự nhiên, Hân 
ngưng viết, rời mắt khỏi quyển vở, 
ngước lên hướng về phía tiếng nói để 
tìm người hỏi câu hỏi. Qua chiếc mũ vải 
rộng phủ xuống che một phần trán, Hân 
bắt gặp một đôi mắt nửa như vui mừng, 
nửa như ngạc nhiên của người phụ nữ 
tuổi chừng không quá bốn mươi. 
Hân chưa kịp trả lời thì người phụ nữ đã 
tíu tít như chim: 
- Chuyến đi này ít người Việt quá chị. 
Thấy chị từ nãy, nghi là người Việt Nam 
nhưng em không dám chào, sợ không 
phải thì quê xệ. Tò mò lén ngó vào cuốn 
vở, thấy chị viết tiếng Việt nên em mới 
dám hỏi đó. 
Hân nhìn người đồng hương mỉm cười: 
- Chào chị, vâng, tôi người Việt. 
- Chị du lịch Việt Nam ăn Giáng Sinh à? 
Sao sớm thế? Bây giờ mới là đầu tháng 
11 thôi mà! Chắc chị ở lại chơi lâu hả 
chị? 

À, thì ra thế, cứ ai là người Việt mà đi 
đường bay dừng lại ở Hồng Kông thì 
ngay tức khắc, được cho là về "du lịch 
Việt Nam". Điều đó, Hân nghĩ có lẽ cũng 
thường thôi. Có thể người ta nghĩ rằng 
vì xa quê hương, lòng người ai cũng xót 
xa thương nhớ, nhất là lúc sau này, do 
sự ngọt ngào chiêu dụ của nhà cầm 
quyền Việt cộng, một số người Việt 
Nam ở nước ngoài đã bùi tai, nhẹ dạ tin 
vào sự đổi thay do họ quảng cáo, hớn 
hở đem tiền đầu tư để không lâu sau 
đó, mang thảm bại trở về. Ngày đi âm 
thầm, ngày về cũng âm thầm. Nhưng 
hai nỗi âm thầm lại khác nhau một trời 
một vực. Ngày đi âm thầm vì sợ đồng 
hương tị nạn biết mình thậm thọt về làm 
ăn với Việt cộng nên đi gần như trốn 
lén. Trốn lén trong âm thầm nhưng hớn 
hở hy vọng về những thành công trong 
tương lai. Một thành công to lớn về tiền 
bạc hoặc lẫy lừng về công danh. Nhưng 
nỗi âm thầm của ngày về thì lại cay 
đắng không cùng. Càng cay đắng hơn 
vì nạn nhân không dám thở than, thổ lộ 
cùng ai mà chỉ một mình nuốt hận, cay 
đắng vì phải bỏ của chạy lấy người. 
Mang thân về được vùng đất tạm dung 
là may mắn lắm, vì đã có bao người 
không những bị nhà nước CSVN tịch 
thu hết tiền của mà thân lại vướng ách 
tù đày. 
Một số khác không về Việt Nam để kinh 
doanh nhưng họ về vì họ đã mau chóng 
quên đi cuộc sống đau thương tủi nhục 
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do những người "chiến thắng" đã tạo ra 
cho họ và cho thân nhân, họ hàng, dân 
tộc họ sau ngày 30/4/1975. Quên con 
đường vượt biên gian khổ có đầy máu 
và nước mắt. Quên những tiếng thét hãi 
hùng tuyệt vọng chìm vào đại dương 
của những người thiếu nữ không may bị 
hải tặc hãm hiếp, bắt đi. Quên những 
đôi mắt cứng đơ, trợn trừng uất hận trên 
những khuôn mặt bê bết máu của 
những người đàn ông, thanh niên vì 
phản đối hành vi thô bỉ mà bị hải tặc 
giáng búa vào đầu. Quên những xác 
người nổi chìm theo sóng và làm mồi 
cho cá. Quên cả hình ảnh bi thương của 
những em bé bất hạnh nằm thoi thóp 
nhay vú mẹ khi người mẹ chỉ còn là cái 
xác rũ xuống bên bờ đảo san hô cùng 
với những mảnh vụn của xác con tàu. 
Họ quên hết và không ngần ngại đổi tất 
cả những ký ức đau thương của đồng 
loại, của dân tộc đó lấy tờ nhập cảnh về 
Việt Nam du lịch mọi miền danh lam 
thắng cảnh, để khoe áo gấm cho xóm 
làng thèm thuồng kính nể, để xóa đi 
hình ảnh thằng Cu con Tí nghèo hèn 
rách rưới ngày nào, để ăn chơi hưởng 
thụ vung đô la mua những giờ phút đế 
vương trên muôn ngàn nỗi nhục nhã 
khốn cùng của chính dân tộc mình, trên 
thân xác và tâm hồn ngây thơ tội nghiệp 
của những em bé gái mười sáu, mười 
lăm, của những nữ sinh bị cám dỗ bởi 
đô la và cuộc sống ăn chơi trụy lạc hoặc 
của những người mẹ khốn khổ cần tiền 
chạy chữa thuốc men cho đứa con đang 
đau ốm. 
Chắc là thành phần về du lịch Việt Nam 
tìm vui vừa kể đông hơn những người 
về kinh doanh nên sự việc thấy người 
Việt dừng lại ở phi trường Hồng Kông 
trước khi lên máy bay đi tiếp, người ta 

cho ngay là người ấy về du lịch Việt 
Nam, bởi vì hình ảnh những người về 
du lịch đó đã thành một ấn tượng thông 
thường. 
Nghĩ thế, Hân lại mỉm cười: 
- Dạ không, tôi không về du lịch Việt 
Nam. Tôi đi Philippine. 
Người thiếu phụ nhìn Hân ngạc nhiên: 
- Ủa, người Việt Nam mà sao chị không 
về Việt Nam mà lại đi thăm nước 
Philippine chi vậy? Phi có gì hay đâu mà 
chị thăm? Người Phi còn sang Việt Nam 
du lịch và mua đồ đó chị. Mà nước Phi 
cũng gần. Chị thăm Phi xong chị về Việt 
Nam chơi một chuyến đi. Mà chị ở đâu 
vậy? Mỹ hả. Chị xa Việt Nam lâu chưa? 
Hân hơi khó chịu vì bị hỏi dồn dập 
nhưng nàng vẫn mỉm cười trả lời nhưng 
chỉ trả lời phần nào câu hỏi: 
- Dạ tôi xa Việt Nam đã hơn hai mươi 
lăm năm và đi Phi thăm một người bạn 
bịnh. 
Người phụ nữ đồng hương lại vui vẻ líu 
lo: 
- Mèn đét! Nếu chị xa Việt Nam lâu thế 
thì chị càng nên về. Đến em mà mỗi 
năm em còn về vài lần kia mà. Về một 
lần cho biết đi chị. Bộ chị không nhớ 
Việt Nam sao? Việt Nam bây giờ thay 
đổi lắm. Thành phố được xây dựng lớn 
hơn. Nhiều biệt thự sang trọng đẹp đẽ 
hơn. Người ta giàu hơn, dân đông hơn 
và nhà nước thì cũng dễ dãi hơn. Phố 
xá lúc nào cũng tấp nập đông vui. Hàng 
quán mọc lên như nấm và bán không 
thiếu một sự gì. Mà lại rẻ rề à chị. 
Người Việt mình về du lịch nhiều lắm. 
Họ mua đủ thứ đem đi. Em nói thiệt 
nghe, chị không về thì là cả một sự 
thiếu sót đó chị à! 
Tiếng "à" được kéo dài ra và người 
đồng hương có vẻ tự hào về sự hiểu 
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biết của chị về Việt Nam. Chị chấm dứt 
đoạn "quảng cáo" bằng một tràng cười. 
Hân im lặng. "Bộ chị không nhớ Việt 
Nam sao?” Chao ôi, câu hỏi như mũi 
dao xuyên vào tim vào óc. Tôi nhớ Việt 
Nam lắm chứ. Nhưng chính vì nhớ mà 
tôi không về đó chị. Nếu nói ra điều mâu 
thuẫn thế thì chắc gì chị hiểu được ý tôi. 
“Việt Nam bây giờ thay đổi lắm”. Đúng 
thế, phải thay đổi chứ. Thay đổi để sống 
còn mà. Mỗi năm bao nhiêu tỉ mỹ kim từ 
các nguồn kinh tài và từ quỹ nhân đạo 
các nước trên thế giới đổ vào Việt Nam 
thì ít nhất bề ngoài cũng phải có chút gì 
thay đổi để hợp lý và có lý do kiếm thêm 
đô la cho nặng túi. Còn chiều sâu thì 
sao? Cái mô hình của xã hội tư bản đỏ, 
độc tài, tham lam và tàn bạo thì ai cũng 
biết nhưng người đồng hương này lại 
tuyệt nhiên không nói đến. “Thành phố 
được xây dựng lớn hơn.” Có lẽ người 
đồng hương muốn nói đến những trung 
tâm du lịch to lớn sang trọng được xây 
dựng. Các miền danh lam thắng cảnh 
được tu bổ và khuếch trương với mục 
đích duy nhất là tạo hấp lực cho du 
khách, để cũng từ nơi đó, có biết bao 
em bé Việt Nam gầy gò rách rưới, thất 
học chạy bám theo chân du khách, 
giành giựt đánh bóng từng đôi giày, bán 
từng cái quạt, hộp diêm và nhục nhã 
khốn khổ hơn là chầu chực để húp từng 
tô nước phở thừa! “Nhiều biệt thự sang 
trọng đẹp đẽ hơn... Người ta giàu 
hơn...” Hân muốn nói với người phụ nữ 
rằng người bạn đồng hương ơi, người 
ta giàu hơn, mà người ta ở đây là ai 
vậy? Nếu không là những cán bộ, 
những đảng viên cao cấp, những người 
hét ra lửa. Họ đang là chủ nhân những 
ngôi biệt thự sang trọng mà chị vừa 
khen đấy. Còn những người dân hiền 

lành khốn khổ của chúng ta ư? Họ ở 
đâu chị biết không? Họ ở đâu sau khi 
vườn ruộng đất đai của họ bị nhà nước 
cướp không để xây biệt thự? Chị có 
thấy những cuộc biểu tình vô vọng đòi 
lại nhà cửa ruộng vườn của những 
người nông dân khốn khổ kia không? 
“chính quyền thì cũng dễ dãi hơn” vâng, 
chắc là chị nói đến sự dễ dãi của những 
người công an và nhân viên đại diện 
cho chính quyền của họ ở các khu xét 
hành lý phi trường. Họ sẽ dễ dãi lắm 
nếu khi qua mặt họ, những du khách 
Việt Nam (chỉ những du khách Việt Nam 
thôi, còn người ngoại quốc thì họ không 
dám động đến!) biết điều, kèm vào tấm 
giấy thông hành tờ hai chục đô la. Càng 
chắc chắn là chị không nhắc đến sự “dễ 
dãi” mà nhà nước CSVN đã và đang áp 
dụng với những người như luật gia Lê 
Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, nhà 
báo Nguyễn Vũ Bình, bác sĩ Phạm 
Hồng Sơn, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, linh 
mục Nguyễn Văn Lý hay thày Thích 
Quảng Độ đâu. Và còn nữa chị ạ, còn 
rất nhiều người tù với tội danh “phản 
động”, hay “gián điệp” nhưng không có 
án, hoặc đã bị tử hình âm thầm mà 
không hề có một phiên tòa nào xét xử. 
“Hàng quán mọc lên như nấm” vâng, 
trong đó, chắc chắn là có những “Quán 
Thiên Đường". Những quán thiên 
đường này đưa phần đông tuổi trẻ VN 
vào hố sâu trụy lạc và băng hoại. Ru họ 
ngủ mê ngủ mệt để họ mơ hồ hay 
không còn có ý thức gì về quốc gia, về 
dân tộc. Ý chí, sức kháng cự và sự suy 
luận của họ bị thui chột để chỉ còn biết 
một chiều, tung hô bác Hồ vĩ đại và 
đảng ta anh hùng đánh thắng đế quốc 
Pháp, Mỹ xâm lược... 
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Hân vẫn im lặng nhìn người phụ nữ. 
Nàng thấy không trách gì người đồng 
hương này được. Vì ngay như số người 
được xem là khoa bảng, hay những kẻ 
đã một thời hưởng bổng lộc quốc gia và 
cả một số người từng bị cộng sản cho 
nếm mùi tù đắng cay cải tạo mà Hân 
cũng còn nghe họ nói những lời tương 
tự như những điều người phụ nữ này 
vừa mới nói kia mà. Có kẻ còn cảm ơn 
Việt cộng, vì nhờ có ngày mất nước nên 
gia đình con cái họ mới có dịp đi nước 
ngoài, mới thành bác sĩ, kỹ sư, mới có 
xe hơi... nhà lầu... mới làm chủ tiệm... 
Nghĩ đến đây Hân 
lắc đầu chán nản. 
- Bộ em nói không 
đúng sao mà chị 
lắc đầu? 
Hân bật cười 
buồn: 
- Không, tôi có nói 
chị nói sai đâu. 
Chị nói đúng 
nhưng chỉ đúng 
với sự nhận xét và 
hiểu biết của chị. 
Tôi thì nghĩ khác và có nói ra chắc gì chị 
thông cảm được. 
- Thì chị cứ nói cho em nghe. Em dễ 
thông cảm người ta lắm. Em thông cảm 
chị được mà. Tự nhiên em thấy mến chị 
và thích nghe chị nói, dù chị có vẻ dè 
dặt với em. À, tên chị là gì? 
Hân thấy sự nhận xét của người đối 
diện có phần đúng. Nàng có thói quen 
dè dặt với người lạ, nhất là người này 
lại cứ quảng cáo du lịch cho nhà nước 
Việt cộng, một loại quảng cáo không 
hấp dẫn và thú vị với Hân. 
- Chị chưa trả lời em. Tên chị là gì? 
Hân cười miễn cưỡng: 

- Tôi tên Hân. 
- Em tên Linh Thảo. Em nhỏ hơn chị 
mà. Gọi em là em được rồi. Chị kêu em 
bằng chị nghe dị quá đi! 
Hân buột miệng: 
- Tên đẹp quá. 
Hân nói thế nhưng lại cảm thấy cái tên 
không hợp lắm với ngoại hình của 
người mang nó. Dường như đoán được 
ý nghĩ của Hân, Linh Thảo cười hồn 
nhiên nhưng giọng nàng nhỏ xuống: 
- Thiệt ra thì em tên Sáu vì em thứ sáu, 
nhưng khi em có bồ, anh ấy kêu em là 
Linh Thảo. Em thấy hay quá nên xài 

luôn. Đổi cả trong 
giấy tờ từ ngày 
vượt biên đó. Bây 
giờ em lấy ảnh rồi 
và tụi em đã có 
hai con. 
Hân bật cười và 
cảm thấy có chút 
cảm tình với 
người phụ nữ vì 
sự mộc mạc đến 
ngây thơ của 
nàng. 

Không hiểu sao, Hân nhỏ nhẹ: 
- Linh Thảo có biết vì sao tôi xa quê 
hương lâu thế mà lại không về thăm 
quê hương không? 
- Làm sao ai mà biết. - Linh Thảo đổi 
giọng - À... chị không nói làm sao em 
biết. Nói cho em nghe đi. Chị sao chớ 
em còn cả hơn một giờ nữa mới lên 
máy bay lận. 
- Có thể những điều tôi nói, Linh Thảo 
cho là kỳ cục hay không đúng đâu. 
Nhưng thôi, tôi cũng nói cho Linh Thảo 
nghe. Thông cảm đến đâu thì thông 
cảm. Chỗ nào cho là không đúng, muốn 
hỏi thì cứ hỏi. 
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- Không sao, chị cứ nói đi. Em nói rồi, 
em thông cảm chị được mà! 
Hân xoay hẳn người, nhìn sâu vào mắt 
Linh Thảo: 
- Tôi hỏi thật, Linh Thảo trả lời thật 
nghe. Linh Thảo có thích sống dưới chế 
độ Cộng sản không? 
- Mèn đét! Sống với cộng sản thì ai mà 
thích chị. Lúc nào họ cũng bắt phải khen 
bác Hồ và đảng. Em đâu có thích nhưng 
về chơi thì em thích về. 
Linh Thảo lại cười giòn tỏ vẻ thích thú 
sau câu nói. 
Hân cố gắng tìm những lời đơn sơ nhất: 
- Cũng như Linh Thảo, tôi không thích 
sống dưới chế độ bất công độc tài của 
cộng sản nên hơn hai mươi lăm năm 
trước, tôi vượt biên tìm tự do. Sự ra đi 
hoàn toàn do tôi chọn lựa. Vì tôi chọn 
lựa nên tôi phải trung thành với sự chọn 
lựa của tôi. Vậy nên việc không về thăm 
Việt Nam của tôi giản dị lắm. Tôi không 
thích họ thì tôi 
không về. Nói 
cho rõ hơn, 
ngày nào cộng 
sản còn cai trị 
nước Việt nam 
thì tôi vẫn 
không về. 
Linh Thảo nhìn 
Hân băn khoăn: 
- Vậy... vậy... 
chị chỉ về khi 
không còn họ 
thôi hả...? Mà 
chị nghĩ chừng 
nào thì không còn họ hả chị? 
- Tôi không biết chắc là chừng nào thì 
không còn họ. Có thể là vài năm, vài 
tháng, cũng có thể lâu hơn. Nhưng hơn 
ba mươi năm cai trị đất nước, chúng ta 

thấy rõ những điều: thứ nhất, người dân 
thì bị nhà cầm quyền lấy tài sản, thu 
nhà, cướp đất. Họ đưa đơn thưa thì 
không ai xử. Họ biểu tình thì bị đàn áp, 
bắt tù. Thứ hai, những người dám nói 
thật sự sai trái của nhà cầm quyền hay 
giúp đỡ dân chúng nộp đơn khiếu nại thì 
bị tù và kết án là phản động, là tuyên 
truyền chống phá nhà nước, là gián 
điệp như luật sư Lê Chí Quang, nhà báo 
Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn và 
bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Thứ ba, những 
bậc tu hành chân chính thì bị tù hay 
quản thúc như linh mục Nguyễn Văn Lý, 
hòa thượng Thích Quảng Độ, Giáo hội 
Hoà Hảo cũng bị canh phòng, cấm 
đoán. Tóm lại, chỉ những ai vâng lời 
đảng, làm những điều đảng sai khiến thì 
mới được yên thân. Hơn nữa, đọc lịch 
sử Việt Nam và cả lịch sử của các nước 
trên thế giới thì qua đó, tôi thấy chắc 
chắn một điều rằng chế độ nào mà độc 

ác quá thì 
không được 
lòng dân và 
phải có ngày bị 
tiêu diệt. 
Linh Thảo nhìn 
xuống chân. 
Hai mũi giày 
nàng day day 
trên thảm 
nhưng nét mặt 
dường như 
đang suy nghĩ. 
Một phút sau, 
Linh Thảo 

ngước nhìn Hân: 
- Em cũng nghe nhiều người nói vậy đó. 
Ác giả ác báo hả chị? Ác độc quá thì 
làm sao mà thiên hạ ưa cho nổi. Nơi em 
ở, có mấy gia đình cũng nói như chị. Họ 
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nhớ Việt Nam nhưng nhứt định không 
về thăm Việt Nam. Đến hè, họ đi chơi ở 
các tiểu bang khác hay đi Pháp, đi Đức 
thăm bà con họ. Em thì thích về vì em 
có mấy con bạn thân ở quê hồi nhỏ nó 
cứ rủ em về. Ở ngoại quốc, em không 
có bạn thân nên nhiều lúc buồn. Về thì 
vui thiệt nhưng tốn kém quá. Lại bỏ con 
cho ông xã em coi, ông xã em than 
hoài. Ổng bảo em đừng về nhưng 
không về thì lần nào gọi điện thoại mấy 
con bạn em cũng réo... 
Linh Thảo ngưng nói, mở xắc tay, lấy 
trong ví hai tấm ảnh đưa ra trước mặt 
Hân: 
 - Chị coi, ông xã em nè. Ảnh thương 
em lắm nhưng em hơi lấn ảnh. Em mà 
bắt chước chị không du lịch Việt Nam 
hả, người vui nhất là ảnh đó chị! Còn 
đây, hai thằng con em. Chị coi tụi nó 
ngộ và dễ ghét không? Giống cha nó y 
hệt à chị! 
Trước khi Linh Thảo cầm cái túi hành lý 
nhỏ chào Hân lên máy bay, nàng dúi 
cho Hân một tấm danh thiếp: 
- Về lại Mỹ, kêu em nghe chị Hân! Đây 
là số điện thoại tiệm sửa xe của ông xã 
em. 
Nhìn Linh Thảo lẫn vào dòng người trôi 
vào tunnel, Hân cảm thấy không buồn, 
không vui. 

* 
Hai tuần ở Philippine trôi qua thật 
nhanh. Hân biết thêm được vài điều mới 
lạ. Không biết Việt Nam hiện nay thay 
đổi ra sao, riêng Philippine, ở thành phố 
Manila thì Hân thấy đẹp và có nhiều nét 
văn minh Âu Mỹ. Các tên cửa tiệm và 
các biển quảng cáo đều bằng tiếng Anh. 
Nếu không nhìn biển người Á Đông tóc 
đen đi lại hối hả trên các đường phố thì 

Hân không nghĩ rằng mình đang ở một 
nước vùng châu Á. 
Thành phố Manila đông dân. Sáng trưa 
chiều tối người đi lại tấp nập. Ngay 
trung tâm thành phố, có những cao ốc 
tráng lệ không khác những tòa nhà 
nhiều tầng ở bất cứ thành phố nào trên 
nước Mỹ. Cũng tại đây, có một vài 
shopping lớn bán đủ mặt hàng ngoại 
quốc, từ mỹ phẩm đến các loại quần áo 
hiệu đắt tiền. 
Chung quanh đó là những khu biệt thự 
kín cổng cao tường có người gác 24/24. 
Chỉ khác một điều là thỉnh thoảng, cạnh 
những cao ốc đẹp đẽ ấy, cạnh những 
khu biệt thự sang trọng ấy là những 
khóm nhà tôn nghèo nàn vá víu đủ màu, 
tấm mới, tấm rỉ, mọc vô trật tự chen 
chúc bên nhau. Nhận xét đầu tiên của 
Hân về thành phố Manila của Philippine 
là ở đây, có hai thế giới riêng biệt rõ 
ràng: cực giàu và cực nghèo. Số người 
ở giữa hai giới này có lẽ rất là khiêm 
nhượng. 
Phần lớn người giàu ở thành phố 
Manila nhà nào cũng có ít nhất một hai 
người giúp việc, một người tài xế và dù 
xe hơi ở đây giá cao, nhưng những gia 
đình giàu có thường có hai ba xe. Hân 
được giải thích rằng, ở đây, thành phố 
giới hạn lượng xe cộ di chuyển nên tùy 
theo bảng số được cấp, mỗi xe, một 
tuần có hai ngày không được chạy 
ngoài đường, vì thế, nhiều gia đình bắt 
buộc phải có hai xe để nếu bảng số 
chiếc này bị cấm thì họ dùng chiếc có 
bảng số không bị cấm trong ngày đó để 
di chuyển. 
Ngược lại, người nghèo thì rất là tội 
nghiệp. Họ sống chụm vào với nhau, trẻ 
con người lớn ăn mặc lôi thôi lếch thếch 
nhưng màu sắc. Chợ họ họp ngay ngoài 
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trời trông không khác gì những khu chợ 
bình dân, chợ chồm hổm ở các xóm ngõ 
Việt nam mà Hân có dịp biết qua. 
Người dân sống ở Manila phần lớn di 
chuyển bằng xe bus hay những chiếc xe 
gọi là tricycle. Đó là xe gắn máy, được 
ráp vào bên cạnh, phía tay mặt một ghế 
ngồi gần giống như hình thù chỗ ngồi 
của chiếc xe xích lô đạp Việt Nam 
nhưng nhỏ hơn và có bánh, có mui 
bằng kẽm che nắng mưa và có khung 
kim loại lắp kính hay ni lông dày che bụi 
phía trước mặt. Đặc biệt nhất là xe jeep. 
Người bạn bản xứ giải thích cho Hân 
biết, để có những chiếc xe jeep chở 
hành khách này, họ dùng đầu máy xe từ 
nước ngoài, chế cái mình ở trong nước 
và ráp lại thành những chiếc xe jeep có 
một hình thù đặc biệt Philippine mà 
không nước nào có được. 
Ngoài vòng đai thành phố, những cao 
ốc vắng mặt, chỉ còn lại những khu nhà 
tôn cái cao cái thấp không khác những 
khu nhà tôn trong thành phố, nằm chen 
chúc với nhau. Xa hơn là những mảnh 
ruộng lúa phì nhiêu, có nơi vừa gặt, có 
nơi lúa chín đang nằm chờ tay người và 
cũng có những mảnh ruộng lúa còn 
xanh con gái. 
Những thứ bảy và chủ nhật, Hân theo 
gia đình người bạn đi dự lễ nhà thờ, dự 
một vài buổi tiệc, vài cuộc thuyết trình 
tại địa phương. Hân thấy kinh đọc trong 
nhà thờ và những cuộc nói chuyện có 
tính cách đại chúng đều dùng tiếng Anh. 
Tiếng Phi thì Hân thấy người Phi dùng 
để nói chuyện với nhau nhiều hơn là 
dùng trên giấy tờ, văn bản. 
Tuần lễ thứ hai, người bạn đưa Hân 
đến thăm Cabanatuan, một ngôi làng 
cách Manila độ hơn ba tiếng lái xe. 
Đường đến Cabanatuan, hai bên, cạnh 

những ruộng lúa, cạnh những bãi đất 
còn hoang vu, cạnh những ngôi nhà 
máy cũ kỹ bị bỏ hoang chỉ còn sườn, là 
nhà dân. Dân ở đây sống quây quần 
từng đám một. Nhìn nhà cửa của họ 
nghèo nàn, vá víu, nhìn bày trẻ con, em 
ở trần, em mặc áo, tụm năm tụm ba hồn 
nhiên đùa giỡn hay nhảy ô quan với 
nhau trên những mảnh sân đất ướt, 
nhìn những nhóm đàn ông, thanh niên 
mọi lứa tuổi nhàn rỗi ngồi trước cửa nói 
chuyện gẫu hay chụm đầu vào nhau 
chăm chú chơi một trò chơi nào đó, nhìn 
những bà mẹ ngồi lặng lẽ ôm con nhỏ 
ngồi trước hiên nhà, Hân buồn và nhớ 
Việt Nam. Nhớ VN và Hân tự hỏi rằng, 
tương lai của những cô bé, cậu bé đang 
đùa chơi hồn nhiên kia rồi sẽ ra sao 
trong cái miền quê nghèo nàn xa bóng 
văn minh này? Hình ảnh cuộc sống tội 
nghiệp này có giống tí nào với hình ảnh 
VN của mình không? Họ nghèo quá. 
Nghèo đến nỗi nghèo hơn cả những 
hình ảnh Hân còn nhớ được ở cuộc 
sống di cư từ miền Bắc vào Nam bốn 
năm chục năm về trước. Nghèo hơn cả 
các đảo tị nạn khi vượt biên sau tháng 
4/1975 mà Hân đã đi qua. Nhưng có 
một điều chắc chắn rằng, dù dân ở đây 
nghèo, rất nghèo, nhưng ít nhất, họ còn 
được sống một cuộc sống Tự Do và 
quyền làm người của họ còn được 
chính quyền và pháp luật bảo vệ và tôn 
trọng. 

* 
Một buổi chiều cơm nước xong, Hân 
một mình đi vào phòng đọc sách. Tình 
cờ thấy trái địa cầu, Hân xoay tìm vị trí 
Manila và Việt Nam. Manila đây và Việt 
Nam cũng ở đây. Một đường thẳng 
băng ngang biển sẽ nối Manila với Quy 
Nhơn. Hai thành phố chỉ cách nhau có 
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một khoảng biển trời xanh nhỏ. Nhìn 
sững chữ Quy Nhơn và hình thể VN, 
Hân lấy ngón tay sờ nhẹ lên hình cong 
chữ S. Tay Hân chợt run và lòng bỗng 
như có muôn ngàn cơn bão. Mắt Hân 
cay và ướt. Hân cảm thấy chóng mặt, 
nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai 
mắt vẫn dán vào phần đất quê hương 
trên trái địa cầu, Hân chìm vào cơn xúc 
động. Ôi, Qui Nhơn, một địa danh thân 
yêu của nước tôi đây sao? Nước Việt 
Nam của tôi ở bên kia bờ biển đó sao? 
Tôi ở đây, bên này bờ biển, gần quá 
nhưng sao mà xa quá. Như với tay đến 
được Việt Nam 
nhưng Việt Nam 
của tôi thì thật sự 
vẫn ngàn trùng xa 
cách... 
Những hình ảnh 
về quê hương mà 
Hân còn nhớ 
được ào ạt hiện 
về. Như những 
lượn sóng đổ dồn 
vào bờ biển, Hân 
thấy nhớ quê 
hương quá. Nhớ 
tuổi thơ, nhớ mái 
trường ngói đỏ, nhớ những người bạn 
cùng lớp đã từng sóng bước bên nhau 
dưới những hàng me cao vừa đi vừa trò 
chuyện. Nhớ những khuôn mặt học trò 
thơ ngây, những đôi mắt tròn xoe trong 
sáng, và nhớ đến xót xa phần mộ cha 
mẹ mà từ ngày Hân đi vắng người 
nhang khói. 
Từ những nhớ thương xa xót, Hân nghe 
vang vang mẩu đối thoại giữa nàng và 
Linh Thảo: 
“... Ủa, người Việt Nam mà sao chị 
không về Việt Nam mà lại đi thăm nước 

Philippine chi vậy? ... "Người Phi còn 
sang Việt Nam du lịch và mua đồ đó 
chị... " “Bộ chị không nhớ Việt Nam 
sao? ..... " 
"... Cũng như Linh Thảo, tôi không thích 
sống dưới chế độ bất công độc tài của 
cộng sản nên hơn hai mươi lăm năm 
trước, tôi vượt biên tìm tự do... " 
“Việt Nam bây giờ thay đổi lắm”...” ... 
“Em nói thiệt nghe... chị không về thì là 
cả một sự thiếu sót đó chị à!” 
" ... Sự ra đi hoàn toàn do tôi chọn lựa... 
Vậy nên việc không về thăm Việt Nam 
của tôi giản dị lắm. Tôi không thích họ 

thì tôi không về. 
Nói cho rõ hơn, 
ngày nào cộng 
sản còn cai trị 
nước Việt nam 
thì tôi vẫn không 
về." 
Chờ cơn xúc 
động lắng xuống, 
Hân bước ra khỏi 
phòng sau khi lau 
khô những dòng 
nước mắt. 

* 
Gia đình người 

bạn tiễn Hân ra phi trường về Mỹ. 
Trước khi hòa vào dòng người ra phi 
đạo, Hân quay đầu nhìn lại đúng lúc gia 
đình người bạn quay lưng. Tina đi bên 
cạnh chồng, bé bỏng và hạnh phúc như 
một cặp tình nhân đang thời tình yêu 
chín nhất. Lúc nào cũng thế, Tina vui và 
tự tin, dù trong bất cứ trạng huống nào. 
Hân đứng lặng, nhìn theo người bạn gái 
đang mang trong người chứng bịnh ung 
thư mà lòng dạt dào vừa cảm phục vừa 
thương xót. 
Đâu đây giọng Tina bỗng ngọt ngào: 
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“Xin cảm ơn gia đình và bằng hữu đã ở 
bên tôi, nâng đỡ và yêu thương tôi trong 
mọi hoàn cảnh. Nhất là lúc này. Buổi 
tiệc sinh nhật của tôi năm nay thật là 
đặc biệt. Đặc biệt vì quanh tôi có đông 
đủ mọi người. Gia đình và bằng hữu. 
Ngay cả những người bạn mà tôi yêu 
quí từ nửa trái địa cầu cũng đã đến với 
tôi, như thế, còn diễm phúc nào hơn 
trong đời sống này. Tôi đã nhận nhiều 
hơn cho và những món quà tinh thần vô 
giá đó chắc chắn lúc nào cũng ở trong 
tôi và tôi sẽ hết lòng trân quý. Như mọi 
người đã biết, sự suy nghĩ của tôi về đời 
sống này là tôi không tính đường dài 
bao nhiêu năm mình sống mà luôn nghĩ 
đến chiều dày, cách sống và giá trị về 
đời sống mình tạo được khi mình sống. 
Tôi luôn luôn tự hỏi mình rằng: với xã 
hội, tôi đã xứng đáng là một công dân 
tốt chưa. Với gia đình tôi đã là một 
người con ngoan, một người vợ hiền và 
người mẹ đủ lòng chịu đựng và hy sinh 
chưa? Với bằng hữu và với những 
người thân yêu đang sống quanh tôi, tôi 
có vô tình hay cố ý làm điều gì cho họ 
buồn phiền đau khổ 
không và nhất là với 
chính bản thân, tôi đã rèn 
luyện cho tôi được 
những gì để đời sống 
được thăng hoa và ý 
nghĩa ..." 
Hân ngồi vào ghế và thắt 
dây an toàn. Trước mặt 
nàng là một mặt hình tivi 
nhỏ. Đường bay hiện ra 
trên mặt truyền hình. 
Chiếc máy bay như hình 
dấu cộng từ từ rời thành 
phố. Bên kia bờ biển 
xanh, thẳng hàng với 

Manila, hai chữ Quy Nhơn rõ ràng từng 
nét. 
"... Mà nước Phi cũng gần. Chị thăm Phi 
xong chị về Việt Nam chơi một chuyến 
đi..." ... "Em nói thiệt, chị không về thì là 
cả một sự thiếu sót ..." 
“...Sự ra đi hoàn toàn do tôi chọn lựa. Vì 
tôi chọn lựa nên tôi trung thành với sự 
chọn lựa của tôi...” 
"... Giá trị của đời sống là ở đó ... đo 
bằng lòng trung thành của mình đối với 
chính bản thân mình, với mọi việc mình 
quyết định, mọi suy nghĩ và hành động 
của mình về đời sống và trong đời sống 
chứ không đo bằng thời gian dài hay 
ngắn...” 
Lời phát biểu cảm tưởng của Tina trong 
ngày sinh nhật của nàng đã làm mọi 
người rơi nước mắt và cũng là hành 
trang Hân đã mang theo. 
Hân lại nhìn lên màn ảnh, còn gần một 
tiếng đồng hồ nữa, máy bay ghé trạm 
Hồng Kông. 
 

Ngô Minh Hằng 
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Một hoàng hôn rụng xuống, 
Lệ hoàng hôn đi về. 

Tím bầu trời biền biệt, 
Hai tâm hồn lê thê! 

 
Ngoài ven sông tàu cũ, 

Thấp thoáng ánh trăng tàn. 
Thì thầm cơn ác lũ, 

Cuối dòng sông lang thang. 
 

Em như hoàng hôn tím, 
Anh tầu xa vật vờ. 

Em mây trời khắc nghiệt, 
Anh góc đời hư vô. 

 
Ôi làm sao tìm được, 

Mảnh ân tình keo sơn. 
Em là hoàng hôn tím, 

Anh như ánh trăng tan! 
 

Một hoàng hôn rụng xuống, 
Một hoàng hôn đi về. 

Cuối chân trời cách biệt 
Tím mảnh hồn lê thê! 

 
Linh Đắc 

Để nhớ một người tôi thương. 
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Thu chưa quay gót sầu đông đá 

Tử biệt sinh ly bể khổ qua 

Còn không mây khói chân như tuyết 

Trắng da dài tóc mẹ quê nhà 

 

Gia tài của mẹ cho em hết 

Ngây thơ hiền thục đơn sơ thơm 

Giáng tiên mắc đọa thiên hương áo 

Nuôi con chìu chồng ấm êm ơn 

 

Ngàn lời triệu chữ chưa kể đủ 

Một thời giặc cướp nước mắt khô 

Âm thầm nhẫn nhục qua cầu khỉ 

Cháo rau hủ hỉ dấu yêu thơ 

 

Lưu lạc gìn vàng ngoan giữ ngọc 

Tay tình chân nghĩa mật tào khang  

Chim khôn liền cánh hồng tổ ấm 

Chiều xuân hoa sữa bướm lửa than 

 

Ruột mềm máu chảy trầm hương suối  

Thuốc mẹ sâm cha em cháu quà 

Mồ hôi nước mắt thăng hoa lửa 

Qua cơn đói lạnh trở mình ca 

 

Cảm ơn đông lạnh cho tình ấm 

Khói cõng chân mây ao nhà thơ 

Đào nguyên nhựa sống trào xuân mới 

Vai kề má tựa mưa môi chờ… 

Luân Tâm 
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Nguyễn Phú Long sưu tầm 

 
Một thể thơ đặc biệt xuất hiện vào đời 
nhà Đường bên Trung Hoa với những 
bài thơ có số câu, số chữ nhất định, luật 
lệ nhất định đó là thơ Đường luật (đời 
Đường còn nhiều thể thơ khác nữa.) 
Từ khi nước ta dùng văn Nôm, vào 
khoảng đời nhà Trần, cố tiền bối Hàn 
Thuyên đã áp dụng, phổ biến luật lệ của 
loại thơ Đường này vào thơ ca của Việt 
Nam, do đó thơ Đường luật còn được 
gọi là thơ Hàn luật.  
Mặc dù chúng ta không đồng ý quan 
niệm cho rằng, thơ Đường luật chỉ là 
loại thơ nhằm thù tạc, thiếu xúc động, 
nặng công thức, gò bó, ưa mài giũa, đãi 
lọc, thiếu hồn… nhưng cũng phải công 
nhận như Nguyễn Hưng Quốc đã viết 
trong cuốn “Nghĩ về Thơ”: “Thơ Đường 
luật thường phải tước bỏ phần lớn 
những từ có khả năng tạo nhạc” mà 
như ai đều rõ, thi ca thường gắn bó với 
nhau, nhạc trong thơ cũng là yếu tố 
quan trọng.  
Luật lệ thơ Đường luật đã khe khắt mà 
họa một bài thơ Đường luật lại cần thận 
trọng hơn vì người họa còn phải lưu tâm 
đến những vần, những ý, các chữ phải 
dùng, không được dùng… theo bài thơ 
xướng khởi.   

Bài thơ họa phải dùng vần bằng nếu bài 
xướng dùng vần trắc và ngược lại. Phải 
mang cùng nội dung, nếu bài họa đề 
cập đến một ý khác, như vậy là lạc đề, 
bài thơ họa không đạt. Trường hợp bài 
họa không đạt có thể chỉ nên gọi là một 
bài nương vận thì đúng hơn.  
Mặc dù nhiều người vẫn quan niệm như 
Wilde rằng “Thật may mà có thơ vần, 
nếu không, chúng ta đều là thiên tài”. 
Nhưng mặt khác, nếu luật lệ vần điệu 
khó khăn quá sẽ còn ít người theo và có 
thể ngày nào đó sẽ mai một đi... ”  
Cho nên, “ngày nay, theo thời gian cải 
tiến, đổi mới, thơ xướng họa mang nội 
dung cởi mở, khoáng đạt, nghệ thuật 
hơn thơ xướng họa ngày xưa, giữa các 
thi gia thuộc thế kỷ 19 trở về trước. 
Người họa thơ ngày nay chỉ cần giữ 
năm vần của bài xướng, không nhất 
thiết phải khai triển chung một đề tài, 
miễn sao cả tám câu năm vần của bài 
họa phải “nhất khí”, liền lạc, gắn bó chặt 
chẽ với nhau về một đề tài cho trơn tru 
nghệ thuật để có một bài thơ, một sáng 
tác mới, đứng độc lập với bài xướng”. 
(Trích bài viết “Thơ Xướng Họa” của Hồ 
Công Tâm). 
Nhận xét này rất đúng. Vì thế, hiện thời 
ta thấy phong trào thơ Đường có vẻ hơi 
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tấp nập, khá phổ thông. Trên sách, báo, 
điện thư mở ra là dễ dàng kiếm thấy thơ 
Đường, thơ Đường xướng họa.  
  
Đến đây xin đan cử hai bài thơ xướng 
họa lý thú trong văn đàn Việt Nam: Bài 
xướng nhan đề Tôn Phu Nhân Quy 
Thục của Tôn Thọ Tường: 

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng 
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông 
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc, 
Về Hán trau chia mảnh má hồng 
Son phấn thà cam dầy gió bụi 
Đá vàng chi để thẹn non sông 
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn 
Thà mất lòng anh đặng bụng chồng. 

 
Bài họa Tôn Phu Nhân Quy Thục của 
Phan Văn Trị: 

Cài trâm xốc áo vẹn câu tòng 
Mặt ngả trời chiều biệt cõi Đông 
Ngút tỏa trời Ngô un sắc trắng 
Duyên về đất Thục đượm mầu hồng 
Hai vai tơ tóc bền trời đất 
Một gánh cương thường nặng núi 
sông 
Anh hỡi Tôn Quyền, anh có biết 
Trai ngay thờ chúa, gái thờ chồng.  

 
Qua hai bài thơ trên, ta thấy thơ xướng 
họa còn được sử dụng như vũ khí để 
bênh vực cái quan niệm của mình một 
cách tao nhã, “hòa nhi bất đồng”.  
Từ đời nhà Đường tới nay, từ bên 
Trung Hoa sang đây thơ Đường luật và 
Đường thi xướng họa nói riêng, vẫn là 
niềm vui thú văn chương của nhiều 
người, tạo ra bao liên hệ bạn hữu tao 
nhã, giai thọai độc đáo.  
Về liên hệ bạn hữu thì có những bài 
xướng họa qua lại, những bài liên 
ngâm, thí dụ, trong buổi họp mặt, trà dư 

tửu hậu, tuần tự trong số những kẻ rành 
thơ Đường luật, xuất khẩu góp mỗi 
người một hai câu… mở đầu luận, 
trạng, kết… để chung cuộc có bài thơ 
Đường luật do nhiều tác giả cùng tạo 
nên làm kỷ niệm.  
Còn nhớ thời gian cách nay khoảng trên 
dưới năm trăm năm, trước khi trở lại 
Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng âm thầm tới 
nhà trọ gặp Đào Duy Từ tặng chút tịnh 
tài, dụ vào Nam giúp mình, nhưng 
không tiện nói thẳng ra ngay khi gặp gỡ, 
bèn nhìn lên vách thấy có treo bức tranh 
vẽ ba anh em kết nghĩa Lưu Bị… đang 
dầm mưa dãi tuyết vào Long Trung vời 
quân sư Gia Cát Lượng, hai người bèn 
kín đáo “nói chuyện” với nhau bằng một 
bài thơ liên ngâm như vầy: 
Nguyễn Hoàng ngắm tranh rồi bắt đầu 
đọc trước:  

Vó ngựa sườn non, đá chập chùng 
Cầu hiền lặn lội biết bao công    

Đào Duy Từ nối tiếp:  
Đem câu phò Hán ra dò ý 
Lấy nghĩa tôn Lưu để ướm lòng.  

Nguyễn Hoàng bèn vui vẻ đọc:  
Lãnh thổ đoán chia ba xứ sở  
Biên thùy vặch sẵn một dòng sông.  

Đào Duy Từ kết thúc:  
Ví chăng không có lời Nguyên Trực   
Thì biết đâu mà đón Ngọa Long.  

 
Về giai thọai xin kể, xưa kia có bốn câu 
thơ cổ nhiều người biết: 

Cửu hạn phùng cam vũ  
Tha hương ngộ cố tri  
Động phòng hoa chúc dạ  
Kim bảng quải danh thì.  

Bài ngũ ngôn tứ tuyệt nêu lên bốn sự 
mong ước của con người. Ấy thế mà 
theo Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872) quê ở 
Cần Thơ, con nhà thuyền chài, đỗ giải 
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nguyên trường thi Gia Định năm 1835 
thì bài thơ ấy chẳng hay mấy! Chưa 
diễn tả được cái cực khoái! Nên cụ 
thêm mỗi câu hai chữ như sau để nâng 
cái sung sướng tới cõi tột cùng: 

Thập niên cửu hạn phùng cam vũ  
Vạn lý tha hương ngộ cố tri  
Hòa thượng động phòng hoa chúc dạ  
Nột nho kim bảng quải danh thì.  

Xin tạm phỏng dịch:  
Mười năm nắng hạn mưa rào  
Xa xăm đất khách mừng chào người 
thân  
Động phòng sư cụ, mỹ nhân   
Kìa anh học dốt có chân bảng vàng.  

Chắc không nói, ai cũng biết, các thi sĩ 
tài nghề thâm hậu, kiến thức uyên bác, 
với thơ Đường luật người ta còn vẽ vời 
ra nhiều hình thức, biểu diễn như thơ 
khoán thủ, thơ đọc xuôi ngược v…v… 
và có lúc năm chữ dùng làm vận trong 
một bài thơ, đôi khi các vị ấy còn cố ý 
để lúc ghép lại chúng cũng là một câu 
văn có ý nghĩa (phần nhiều mang tính 
vui vui) thí dụ như là “Thằng ăn măng 
nhăn răng; Ôi thôi rồi nồi xôi; Chiều tiêu 
điều yêu nhiều…) tới đây xin kể một bài 
làm thí dụ:  

Không chồng trông bông lông!  
Chực gì bằng gái chực phòng không   
Tơ tưởng vì chưng một tấm chồng  
Trên gác rồng mây ngao ngán đợi   
Dưới khe cá nước ngẩn ngơ trông  
Mua vui lắm lúc cười cười gượng   
Bán muộn nhiều phen nói nói bông  
Vẫn tưởng có chồng như có cánh   
Giang sơn gánh vác nhẹ bằng lông.  

Chẳng hay bài thơ trên có phải của 
Nguyễn Khuyến chăng mà bị điệp tư hai 
chữ “chồng”. Có người đã chép ra như 
vậy, nhưng không thấy ở sách nào, 
không biết đúng hay sai. Vị nào rõ xuất 

xứ xin cho biết. Loại thơ này tương đối 
hiếm, chả thế mà cố văn sĩ Xuân Vũ đã 
có lần đề cập nơi một tác phẩm (không 
nhớ tên sách), đại khái đây là lối thơ 
cũng độc đáo cũng hay mà nay ít người 
sáng tác.  
Làm thơ Đường luật, theo nhiều người, 
không phải chuyện dễ dàng. Đôi khi 
tưởng là hoàn tất rồi, rà đi rà lại rồi, lẩm 
nhẩm “Nhất tam ngũ bất luận, Nhị tứ lục 
phân minh “mà nghe như chưa ổn. Thôi 
sau bao nhiêu lượt vẫn thấy còn như 
trục trặc chỗ nào. Về sau mới biết cần 
xét thêm vấn đề nữa: vấn đề khổ độc! 
Một điểm nhỏ ít người để ý.  
Khổ độc là khó đọc làm cho giai điệu bài 
thơ không trơn tru, gây khó khăn cho 
nghệ sĩ ngâm thơ. Trong thơ Đường 
luật, thất ngôn bát cú chữ thứ năm câu 
lẻ, không kể câu thứ nhất, tức là câu 3, 
5, 7 và chữ thứ ba trong câu chẵn 2, 4, 
6, 8 nên làm âm bằng, nếu để âm trắc 
vẫn có thể đúng, nhưng bị khổ độc. Đây 
là tài liệu của câu lạc bộ Unesco về thơ 
Đường luật ở thành phố Sài gòn do 
người bạn gửi cho.  
Họa thơ Đường luật khó hay dễ? Sáng 
tác còn khó huống chi họa, làm theo. 
Thêm vào đó chắc chắn là người họa 
thơ nhiều lúc gặp vận éo le hay ít ỏi, 
một từ độc nhất (tử vận) thì mất rất 
nhiều thời giờ hoặc cuối cùng chịu thua 
luôn.  
Bà Hồ Xuân hương có câu thơ “Lượng 
cả xin ông chớ hẹp hòi”. Người họa 
vượt qua được đã tỏ ra tài tình “Xích lại 
gần đây tớ thẩm hòi”. Lại nữa, số là, 
mới đây có câu thơ trong bài Nửa 
Khuya của một người bạn “Giấc ngủ 
đêm đêm lại chập chờn” khiến kẻ viết 
bài tùy bút ngắn này cũng mấy phen 
“chập chờn” mớt thoát được:  
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Lạ thực bài thơ có vận chờn  
Cú làm day dứt mối duyên đơn.  

Người ta chia ra hai loại vần: vần mở là 
những chữ dùng làm vần có nguyên âm 
ở sau, vần đóng là những chữ có phụ 
âm ở cuối. Trong từ điển tiếng Việt thấy 
gọi vần xuôi và vần ngược. Vần Hòi cũa 
HXH là xuôi; Vần Chờn của người bạn 
là ngược. Tương đối vần xuôi có nhiều 
chữ để dùng hơn vần ngược.  
Xem như trên, tìm chữ để họa thơ đôi 
khi cũng rất nhọc nhằn, làm thơ Đường 
luật dù cho có cẩn thận nhiều lúc vẫn sơ 
sót, tỷ như kẻ bị “ma đưa lối quỷ đưa 
đường bịt mắt” vậy. Lúc gửi đi cho bằng 
hữu rồi, thấy sai, hoặc vì lý do nào đó 
về sau còn xin sửa lại. Thì cũng chẳng 
sao! Nên có bốn câu thơ vui vui của 
NPL phổ biến trong số anh em hay-xin-
sửa- lại như vầy: 

Hạ thủ bất hườn, chuyện đánh cờ  
Có đâu liên hệ tới mần thơ   
Nếu cần thì cứ xin thay đổi   
Ai trách thi nhân khéo ỡm ờ! 

Đó là nói chung với những người 
thường thường và thơ phú của họ thì 
chỉ như những cánh bướm bay tà tà 
thôi. Còn những Hảo hán, danh trấn 
giang hồ như Thôi Hiệu với Hoàng Hạc 
Lâu, Nguyễn Du với Độc Tiểu Thanh Ký 
thì không biết nói làm sao! 
Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu bị thất 
luật thì ai cũng đã biết. Chuyện cũ! Có 
điều lạ là, tiếp tục nhiều “xì thẩu” vẫn 
vướng mắc dài dài. Mới đây Quách Mạt 
Nhược, trong một bài thơ tưởng nhớ 
Chu Ân Lai, sáng tác năm 1976 cũng 
vậy. Tạp chí Văn Vật số 1 năm 1977 ở 
Bắc Kinh có in (dịch âm, nguyên văn) 

Cách mạng tiền khu phụ bật tài   
Cẩn tinh ẩn ế ngũ châu ai   
Bôn đằng lệ lãng thao thao dũng  

Điếu ngạn nhân đào cổn cổn lai  
Thịnh đức tại dân trường bất một  
Phong công thùy thế cửu di khôi   
Trung thành dữ nhật đồng huy diệu  
Thiên bất năng tử địa nan mai.  
   
Hoài niệm Chu Tổng Lý  
Nhất cửu thất lục niên   
Nhất nguyệt thập tam nhật.  
Quách Mạt Nhược 

 
Trường hợp Nguyễn Du (1765-1820) thì 
không như vậy, năm Quý Dậu 1813 
nhân chuyến đi sứ sang Tầu, Nguyễn 
Du tình cờ đọc bài ký của nàng Tiểu 
Thanh, một mỹ nhân hồng nhan bạc 
mệnh, đã sống trước Nguyễn Du 
khoảng 300 năm, đọc xong sứ giả bèn 
ngậm ngùi ghi lại trong một bài thơ có 
hai câu nổi tiếng “Bất tri tam bách dư 
niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố 
Như”. 
Toàn thể cả bài thơ như sau: 

Tây Hồ mai uyển tẫn thành khư (2)  
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư (1)  
Chi phấn hữu thần liên tử hậu (5)  
Văn chương vô mệnh lụy phần dư (6)  
Cổ kim hậu sự thiên nan vấn (3)  
Phong vận kỳ oan ngã tự cư (4)  
Bất tri tam bách dư niên hậu (7)  
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như. (8)    
Nguyễn Du                               

Bài thơ này có in trong Bắc Hành Thi 
Tập, nhiều người biết nhưng đa số 
nhiều người chỉ biết và thuộc hai câu 
cuối để có dịp thì nói lên, viết ra khi kết 
thúc câu chuyện, bài viết của mình hoặc 
bài viết về cuộc đời sinh nhầm thế kỷ, 
không toại nguyện của Nguyễn Du do 
đó chẳng thấy toàn bài bị thất niêm luật.  
Bài thơ này thất niêm luật. Đông các 
học sĩ Nguyễn Du làm thơ Đường thất 
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niêm luật sao? Nhiều người tin không 
thể sẩy ra chuyện như thế được!  
Nhưng bài thơ còn rành rành trong sử 
sách mà! Người ta tìm hiểu, giải thích, 
nghiên cứu, giải. Có vị cho rằng bài thơ 
trên chỉ là bản nháp, hoặc là khi đem in 
vào cuốn Bắc Hành Thi Tập thì kẻ phụ 
trách đã vô ý chép lộn. Người chép đã 
viết sai. Rồi đặt giả thuyết, lý luận, theo 
nội dung, đại ý, giải quyết là thử thay đổi 
vị trí và… Chính xác bài thơ của cụ 
Nguyễn Du phải theo sự xếp đặt trước 
sau theo thứ tự ghi chú như sau: 

Độc điếu song tiền nhất chỉ thư (1)  
Tây Hồ mai uyển tẫn thành khư (2)  
Cổ kim hận sự thiên nan vấn (3)  
Phong vận kỳ oan ngã tự cư (4)  
Chỉ phấn hữu thần lien tử hậu (5)  
Văn chương vô mệnh lụy phần dư (6)  
Bất tri tam bách dư niên hậu (7)  
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như (8) 

Mục đích là cùng nhau suy gẫm, học 
hỏi, hân hạnh mạn đàm đôi điều về thơ 
Đường luật và phép xướng họa. Nhân 
tiện với tinh thần như Phạm Quỳnh đã 

viết “Truyện Kiều còn thì nước ta còn” 
xin trình bầy vấn đề bài thơ Độc Tiểu 
Thanh Ký ở đây, trình bầy thôi, chẳng 
dám quả quyết gì, theo mấy nét chính, 
ngắn gọn, cũng là ý kiến,  trình bầy từ 
một bài viết công phu phổ biến năm 
2005, của một người bạn uyên thâm 
Nho học: Ông Linh Đàn Nguyễn Hữu 
Kiểm, quê ở Lan Đình Do Linh, khỏang 
1945-1954 là học trò cụ cử nhân Trần 
Doãn Trai, tham tri bộ, hồi hưu. Ông 
Linh Đàn Lan Đình hiện cư ngụ tại Sài 
Gòn.  
 

Nguyễn Phú Long 
 

Tài liệu tham khảo: 
1. - Văn Học Việt Nam Dương Quảng Hàm 
Bộ Giáo Dục xuất bản  
2. - Việt Nam ca trù biên Khảo Đỗ Bằng 
Đòan & Đỗ Trọng Huề. 1962  
3. - Tài liệu riêng của ông Linh Đàn Nguyễn 
Hữu Kiểm.  
4. -Duyên Thơ Xương Họa của Hồ Công 
Tâm và nhiều tác giả 2011.  
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黃鶴樓 

 

昔人已乘黃鶴去 

此地空餘黃鶴樓 

黃鶴一去不復返 

白雲千載空悠悠 

晴川歷歷漢陽樹 

芳草萋萋鸚鵡洲 

日暮鄉關何處是 

烟波江上使人愁 

崔  顥 

 

 
HOÀNG HẠC LÂU 

 

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ 

Thử địa không dư Hoàng hạc lâu 

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản * 

Bạch vân thiên tải không du du 

Tình xuyên lịch lịch Hán dương thụ 

Phương thảo thê thê Anh vũ châu 

Nhật mộ hương quan hà xứ thị 

Yên ba giang thượng sử nhân sầu! 
 

Thôi Hiệu 
 

 
Bản dịch của: Trần Quốc Bảo (Richmond, VA) 

 

LẦU HẠC VÀNG 
 

Người xưa cưỡi hạc vàng đi khỏi 
Lầu Hạc vàng trơ trọi còn đây 

Hạc vàng một đi không về lại * 
Mây trắng ngàn năm lờ lững bay 

Bến tạnh Hán dương cây dọi bóng 
Bờ hoang  Anh vũ  cỏ thơm dày 

Quê hương chạnh nhớ khi chiều xuống 
Nhìn khói trên sông sầu lất lây! 

 
*  Tác giả “Hoàng Hạc Lâu” đã hạ bút  theo “Đường thi ngoại luật” 
Nên dịch giả cũng giữ đúng ước lệ: 3 câu đầu “ngoài vòng niêm luật” 
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豋 金 陵  鳯  凰  臺 

 

鳯 凰 臺 上 鳯 凰 遊 

鳯 去 臺 空 江 自 流 

吳 宮花草埋 幽  徑 

晉 代 衣 冠 成 古丘 

三 山 半落 青 天 外 

二 水中分 白 鷺 洲 

總 為浮雲 能 蔽 日 

長 安不見使 人 愁 

李白 

 

 
 

Đăng Kim Lăng 
PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI 

 

Phượng hoàng đài thượng phượng hoàng du 

Phượng khứ đài không giang tự lưu 

Ngô cung hoa thảo mai u kính 

Tấn đại y quan thành cổ khâu 

Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại 

Nhị thủy trung phân Bạch lộ châu 

Tổng vị phù vân năng tế nhật 

Trường an bất kiến sử nhân sầu 
 

Lý Bạch 
 

 
Bản dịch của: Trần Quốc Bảo (Richmond, VA) 

 
LÊN ĐÀI PHƯỢNG HOÀNG 

ở  Kim Lăng 
 

Phượng hoàng đài vắng phượng hoàng rồi 

Phượng bỏ, đài không nước vẫn trôi 

Hoa cỏ cung Ngô  đường quạnh quẽ 

Cân đai trào Tấn  mả đơn côi 

Khoảng trời xanh  núi che phân nửa 

Bạch lộ châu  sông chảy rẽ đôi 

Lướt thướt mây đưa chiều xế bóng 

Trường An chẳng thấy dạ bồi hồi. 
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Tùy Bút 

 

 
 

Đăng Nguyên 
 
Làng tôi có con sông xanh. Nước sông 
ngọt ngào dịu mát. Đôi bờ tre xanh rủ 
bóng. Có những bến sông lát đá. Có 
những người con gái ngồi giặt áo trên 
bến sông, làm cho cảnh tình trở nên thơ 
mộng. Và chị Hằng là một trong những 
nàng tiên đó. Mỗi lần chị xuống sông 
giặt áo, tôi thường theo chị để chuyện 
trò. Gió sông thổi mát miên man rười 
rượi. Mặt nước sông gợn sóng lăn tăn. 
Bóng chị Hằng in trên làn nước biếc. 
Nhìn chị đẹp như Tây Thi giáng thế. Tôi 
mê chị đến ngẫn ngơ.  
 
Rồi một chuyện xảy ra. Thời đó đang là 
thời kháng chiến chống 
Pháp. Làng tôi nằm tiếp 
giáp với dãy núi Trường 
Sơn. Ngày thì thuộc Pháp 
kiểm soát. Đêm thì Việt 
Minh hoành hành. Dân 
làng chịu khổ hai mang. 
Bị Tây giết cũng nhiều và 
Việt Minh giết cũng không 
ít. Thân phụ chị Hằng là 
một ông cựu Lý Hương. 
Chỉ là những ông cựu 
hương chức trong làng 
thôi mà đều bị giết gần 
hết. Tây bắt buộc mỗi nhà 
phải có một cái mõ bằng 
ống tre. Hể có báo động 

là trong làng dậy lên tiếng mõ. Đêm tối 
đến, Việt Minh về làng bắt đi một ai đó, 
gia đình kêu cứu thất thanh, thế là tiếng 
mõ dậy lên khắp làng. Tiếng mõ, tiếng 
kêu la kèm theo tiếng súng đì đùng tạo 
thành một âm thanh hòa nhập ghê rợn. 
Sáng sớm hôm sau mới biết tin, ông Xã 
này hoặc ông Hương nọ đã bị Việt Minh 
bắt giết mất rồi. Đáp trả lại, Tây ở trong 
đồn lại lên lùng sục, bắt bớ những 
người có liên hệ gia đình với VM đem 
về đồn giam cầm hoặc bắn giết… Một 
đêm nọ, tên Mai ám sát (Công An) của 
VM vào nhà bắt cụ Lý, thân phụ chị 
Hằng. Cả nhà quỳ gối van xin. Chị Hằng 
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khóc lóc xin tha tội cho cha. Có lẽ nhờ 
nhan sắc của chị Hằng mà cụ Lý được 
tha mạng. Nhưng trước khi đi, tên Mai 
nói nhỏ với chị Hằng điều gì đó. Chỉ có 
chị Hằng biết. Hôm sau, tôi chờ không 
thấy chị Hằng xuống bến giặt đồ. Tôi lén 
theo chị. Chị lặng lẽ đi lên phía đầu 
làng, nơi có ngôi Miếu thờ, xung quanh 
là rừng cây cỗ thụ rậm rạp, ít ai dám lui 
tới vì sợ ma. Chị 
âm thầm vào trong 
Miếu. Tôi lén nấp 
bên ngoài. Một lác 
sau tên Mai xuất 
hiện. Chuyện gì đã 
xảy ra trong Miếu 
tôi không thể kể. 
Khi chị Hằng ra về. 
Áo quần te tua. 
Nước mắt dầm dề. 
Tôi cũng từ trong 
rừng cây đi ra. Bất 
ngờ chị Hằng thấy 
tôi. Chị hoảng hốt. 
Chị nhìn tôi với đôi 
mắt cầu khẩn, thê 
thiết. Chị lắc đầu 
lia lịa. Tôi hiểu ý 
chị nên tôi cũng 
gật đầu liên tục. 
Tôi như hứa sẽ giữ kín chuyện này suốt 
đời. Tôi hiểu chị Hằng đã vì chữ hiếu 
mà hy sinh trinh tiết quý giá của đời con 
gái cho tên ám sát dã man. Tôi thương 
chị lắm. Không hiểu thân phụ chị có biết 
gì không, mà sau một thời ngắn, cụ Lý 
lâm bệnh nặng rồi mất. Chị Hằng để 
tang cha xong rồi chị bỏ làng ra đi. Chị 
lên Huế học. Sau chị cũng lấy chồng 
giàu sang. Mỗi lần ghé thăm chị, tôi rất 
sợ ánh mắt của chị. Buồn u ẩn. Chỉ có 
tôi mới hiểu đôi mắt ấy nói gì. Cám ơn 

trời đã thương chị, cho chị có được một 
gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn. 
Chồng chị cũng là một sĩ quan cấp tá. 
Cuối cùng chị và gia đình đi diện HO 
qua Mỹ. Chị sống rất thọ. Ngày chị mất 
ở San Jose, tôi đã bay qua kịp để nhìn 
mắt chị lần cuối. Tôi đã cầu nguyện cho 
chị được thanh thản ở thế giới bên kia.  
 

Khi tôi lớn khôn, 
cũng theo bước chị 
Hằng. Bỏ làng quê 
lên Huế học. Hình 
ảnh chị Hằng luôn 
ở trong tâm trí tôi. 
Tôi như mang theo 
đôi mắt chị Hằng. 
Rồi trong đám bạn 
bè Quốc Học - 
Đồng Khánh cùng 
sinh hoạt chung 
trong tờ báo 
chuyền tay Hoài 
Niệm. Tôi gặp một 
phiên bản của chị 
Hằng. Nàng mang 
tên một loài hoa mà 
tôi thích: 
“Áo nàng vàng tôi 
về yêu hoa cúc 

Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường…” 
Nàng có bút hiệu thích màu đen, nhưng 
lúc nào cũng diện bộ đồ màu trắng trinh 
nguyên. Tôi cũng diện com lê màu trắng 
cho hòa hợp với nàng. Thơ nàng buồn 
buồn: 
“Ai đi trên con đường vắng 
Đầu xanh vấn chiếc khăn tang 
Những chiều nghiêng nghiêng nắng đổ 
Lòng buồn như lá bên đàng…” 
Con đường Gia Hội, từ chợ Đông Ba 
đến chùa Ông. Mùa hè đầy hoa phượng 
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đỏ. Mùa Thu lác đác lá bàng rơi. Cứ tới 
ngõ gần chùa Ông, trước khi vào nhà, 
nàng quay lại nhìn tôi. Đôi mắt to đen 
chứa chan bao nhiêu mộng. Tôi quay 
về, hồn vía thẫn thờ.  
Rồi tôi vào quân trường. Ra chiến 
trường. Nàng theo chị vào Quảng Ngãi. 
Người chị nhà giáo đầy nghiêm khắc. 
Cấm em gái không được lấy chồng lính. 
Vì sợ nàng sớm quấn khăn tang, thành 
góa phụ. Tôi lại mang theo một đôi mắt 
nữa, đầy u hoài.  
Có lẽ số tôi không có duyên phận với 
những đôi mắt Huế. Trên bước đời lưu 
lạc. Tôi đã chạm ngõ một đôi mắt Sài 
Gòn. Dịu dàng và buồn man mác. Một 
phiên bản thứ hai của chị Hằng… Tôi đã 
neo thuyền trên bến đậu.  
 
Trên chiến trường máu lửa. Một hôm tôi 
gặp một đôi mắt kinh hoàng. Đôi mắt 
đầy ám ảnh. Mùa Hè năm Kỷ Dậu 1969. 
Sau khi thất bại, không tạo được một 
Tết Mậu Thân thứ hai vào Tết Kỷ Dậu. 
Quân Cộng Sản xử dụng Sư Đoàn 
Công Trường 5 và các đơn vị pháo, đặc 
công… mở cuộc tấn công liều mạng vào 
thị xã Xuân Lộc. Nơi có Bộ Tư Lệnh Sư 
Đoàn 18BB trấn đóng. Nắm được tin 
tình báo, Tướng Tư Lệnh Lâm Quang 
Thơ bố trí một cái bẩy gài. Cho Trung 
Đoàn 52 BB ém sẳn ngoài bìa rừng cao 
su. Đợi đối phương xâm nhập vào vòng 
đai. Quân ta khép kín lại. Trận thư hùng 
đẫm máu xảy ra suốt đêm. Sáng hôm 
sau, quân địch bị dồn vào một nghĩa 
địa, làm mồi cho phi cơ trực thăng và 
thiết giáp của Lữ Đoàn 11 Kỵ Binh Mỹ 
tiêu diệt gọn. Trong lúc kiểm soát và 
đếm xác địch, tôi gặp một cái mặt bị 

mảnh hỏa tiễn cuả trực thăng cắt mất 
phần đầu phía sau, còn phần trước như 
cái mặt nạ, hai mắt trợn trừng nhìn tôi. 
Tôi hoảng quá, lấy tay vuốt vuốt lên hai 
mắt đó, cầu cho nó nhắm lại, nhưng vẫn 
trợn trừng trừng… Tôi đào cái lỗ nhỏ 
bên cạnh ngôi mộ hoang lấp lại. Toàn 
thân cái xác của người chiến binh VC 
ấy không thấy đâu.  
 
Còn nhiều đôi mắt con gái đẹp nên thơ 
nữa, kể sao cho hết. Trời sinh ra hai hạt 
ngọc ấy, quý giá vô cùng.  
 
Thi hào Nguyễn Du đã ví đôi mắt Kiều 
đẹp như mặt nước hồ thu: 
Làn thu thủy nét xuân sơn 
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh  
 
Ước gì được ngập lặn trong cái hồ thu 
ấy. Mãi mãi chìm sâu trong đáy mắt em.  
 
 

Đăng Nguyên 
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Sinh nhật đến em thêm lên một tuổi 
Nhưng nụ cười vẫn giữ nét hiền xưa 
Chút ngây thơ hiền dịu lúc em vừa 
Băm mấy tuổi ... vào trưa đầu tiên gặp 
 
Mười bốn năm ngập tràn trong hạnh phúc 
Nhẹ trôi dần phút chốc ... vượt thời gian 
Mình đã qua những giờ phút nồng nàn 
Giờ nay học thêm màn ... xoa dầu xức 
 
Một chút the ... cho hồn thêm rạo rực 
Thoảng men nồng háo hức máu dồn tim 
Sinh nhật em ... anh lại viết thơ tình 
Thay quà tặng mỗi khi mình thêm tuổi 
 

NVDL 
 
 
 


