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Lê Mai Lĩnh 

(theo tựa đề bài hát  
của nhạc sĩ VĨNH ĐIỆN)  

 
Em, người đàn bà ngủ muộn 

Yêu em, ta sáng suốt biết nhường bao 
Cưới em, ta đã không nhầm lẫn chút nào 
Cận kề em đêm đêm, với ta là ân sủng 
Cảm ơn em, người đàn bà ngủ muộn. 

 
Em, người đàn bà ngủ muộn 
Ta đã chờ em từ muôn kiếp 
Ta đã chờ em, từ thiên thu 

Em, người đàn bà ngủ muộn 
Lộc trời ban, ta chắt chiu, chắt chiu từng 

chút 
Chắt chiụ từng chút 
Từng chút chắt chiu. 

Vậy Vậy nghe em 
Đừng cho ai biết, nghe em. 

 
Em, người đàn bà ngủ muộn 

Cho thêm ta dài hơn nỗi nhìn 
Cho thêm ta dài hơn nỗi khát 
Cho thêm ta dài hơn nỗi thèm 

Cho thêm ta những tuyệt vời ý nghĩ 
Những ý nghĩ tuyệt vời 

Từ em, người đàn bà ngủ muộn. 
 

Cảm ơn em, người đàn bà ngủ muộn 
Hãy ngủ muộn nghe em 

Anh muốn điên, nhìn em ngủ muộn 
Anh muốn chết, nhìn em ngủ muộn 

Ôi em ngủ muộn là thiên đàng ta, thế thế 
đó 

Em ngủ muộn, cũng đủ ta khùng điên. 
Cảm ơn em, người đàn bà ngủ muộn 
Cảm ơn em, người đàn bà ngủ muộn. 

Cứ xem như sáng mai chưa phải là ngày 
đầu năm. 

 
 
 

LÊ MAI LĨNH 
Đêm 30 
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Nguyễn Thị Thanh Dương 

 
Ngọc Ngà đã hoàn thành ổ bánh 
bông lan nướng lò đúng như trong 
video trên net chỉ dẫn. Thành phẩm 
ngon lành vì đã được người làm 
bánh chăm chút với tất cả tấm lòng. 
Mẹ cô đã bảo con gái lớn mai kia lấy 
chồng phải biết nấu ăn làm bếp để 
phục vụ chồng con, Mẹ thương con 
gái chiều con gái nhưng mẹ không 
thể nấu nướng cho cô cả đời. 
Ngọc Ngà học làm món bánh bông 
lan vì mấy lần thấy mẹ anh hàng 
xóm làm bánh cho anh ăn và anh 
thích. 
Hôm nay cô quyết định sẽ mang 
tặng anh hàng xóm ổ bánh này. 
Mẹ cô âu yếm nhận xét: 
- Con tặng bánh cho anh Phượng để 
khoe tài với mẹ con anh Phượng 
phải không? Mỗi lần con sang nhà 
anh chơi thể nào mẹ anh cũng có 
món gì đãi con mà. 
Mẹ bao giờ cũng hiểu cô, nhưng lần 
này mẹ chưa hiểu thấu trái tim cô. 

Đơn giản chỉ vì anh, chứ không vì 
mẹ anh chút nào cả. 
Cô nâng niu ổ bánh bông lan chín 
vàng thơm phức và nói với mẹ: 
- Con mang sang bây giờ mẹ nhé, 
bánh mới ra lò thể nào anh Phượng 
cũng khen. 
Bác Tài là bạn thân cùng xóm với 
mẹ Ngọc Ngà từ thời còn ở Việt 
Nam, sang Mỹ tình cờ ở cùng thành 
phố, rồi hai bà đã rủ nhau cùng xây 
nhà, chọn hai lô đất ưng ý đối diện 
xeo xéo nhau. 
Thế là tình bằng hữu càng ngày 
càng thêm gần gũi và thân thiện, các 
con đôi bên gia đình cũng quen biết 
nhau thân tình như hai bà mẹ. 
Mỗi bên gia đình đều có hai con, anh 
em Ngọc Ngà suýt soát tuổi anh em 
anh Phượng. 
Ngọc Ngà nhỏ hơn anh Phượng 8 
tuổi, nên anh xem cô như em út luôn 
nhưng Ngọc Ngà nhất định không 
xem Phượng như anh hai của mình, 
điều ấy chỉ một mình cô hiểu. 
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Ngọc Ngà hí hửng mang ổ bánh 
sang nhà Phượng thì thấy có chiếc 
xe lạ đậu trước cửa, cô đoán chắc 
bạn anh đến chơi. Hôm nay là cuối 
tuần mà. 
Mặc kệ khách là ai, bánh đã làm vì 
anh, đã mang sang cho anh thì cô 
phải giao tận tay anh. 
Ngọc Ngà bấm chuông cửa, Phượng 
mở cửa. Cô bước vào nhà. 
Khách của Phượng là một cô gái trẻ 
đẹp ăn diện lộng lẫy. Linh tính như 
báo cho Ngọc Ngà biết cô gái quen 
với Phượng không chỉ là bạn hữu 
thông thường. 
Ngọc Ngà lúng túng với ổ bánh bông 
lan trên tay: 
- Bánh em mới làm… mang sang 
cho anh Phượng… ăn thử… thôi em 
về nhé. 
Phượng đỡ ổ bánh và quay ra giới 
thiệu: 
- Khoan đã em, sẵn gặp để anh giới 
thiệu luôn. Đây là Kiều Loan người 
yêu của anh, còn đây là cô em út 
của anh tên Ngọc Ngà. 
Ngọc Ngà nghe xong còn tưởng 
mình nghe lầm, lòng cô bỗng chông 
chênh như say sóng, may mà 
Phượng đã lấy ổ bánh bông lan nếu 
không chắc ổ bánh cũng run rẩy 
theo bàn tay cô và rơi xuống đất thôi. 
Anh Phượng đã có người yêu? Sao 
giờ này anh mới đưa về nhà? Sao 
giờ này cô mới được biết? Chơi với 

anh gần gũi thế mà cô không hề 
đoán ra trái tim anh đã có chủ nhân. 
Kiều Loan duyên dáng mỉm cười: 
- Chào em, anh Phượng có cô em 
gái xinh thế, chắc là em họ? Vì nhà 
anh Phượng chỉ có hai anh em trai. 
Nhìn hai người mỉm cười với nhau 
Ngọc Ngà bỗng lạnh lùng: 
- Anh Phượng không họ hàng gì với 
em đâu, em chỉ là hàng xóm, một 
đứa em hàng xóm mà thôi. 
Phượng vui vẻ hẳn lên chắc vì có 
người yêu bên cạnh: 
- Ngọc Ngà này, anh cắt bánh ngay 
bây giờ mời Kiều Loan cùng ăn thử 
và anh chị sẽ chấm điểm tài làm bếp 
của em nhé. 
- Vâng ạ. 
Ngọc Ngà đáp và hiểu thế nào là 
trong héo ngoài tươi. 
Cô đi xuống bếp chọn lấy con dao 
răng cưa để Phượng cắt ổ bánh, 
chàng âu yếm đưa một lát bánh cho 
Kiều Loan, nàng ăn một chút và 
khen: 
- Ngon đấy cô em hàng xóm của anh 
Phượng ạ, bánh nở mềm mại. 
Phượng vui đùa: 
- Anh thích ăn bánh bông lan lắm, 
mai mốt em làm cho anh… ăn thử 
nữa nhé. Bao giờ em lấy chồng anh 
sẽ mừng em bất cứ món quà nào 
em thích. 
- Lỡ em thích những thứ anh không 
mua được thì sao? 
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- Ái chà, anh biết em chẳng nỡ lòng 
nào đòi hỏi quà đắt giá ngoài túi tiền 
anh đâu, bao lâu nay anh biết tính 
em rồi. 
Quà em muốn là vô giá đối với em 
thôi. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ em 
được nhận. 
Ngọc Ngà buồn bã nghĩ thế nhưng 
bề ngoài cô vẫn cố nở một nụ cười 
để rút lui: 
- Thôi em về, chị 
Kiều Loan và 
anh Phượng 
ngồi chơi vui vẻ 
nha. 
 
***** 
Bây giờ trời đất 
đã vào xuân, 
đầu tháng Tư 
hoa cỏ nở, cây 
cành thêm 
nhánh non, lá 
đâm chồi nẩy 
lộc… Ngọc Ngà 
vẫn thích ngắm 
hoa Bluebonnet 
màu xanh tím 
duyên dáng trải 
dọc theo xa lộ 
thành phố cô 
đang ở. 
Anh cũng thế, Phượng từng nói mỗi 
khi đi làm về nhìn hoa Bluebonnet 
trên đường về là anh hết mệt mỏi 
ngay, anh chỉ muốn hoa Bluebonnet 

không chỉ có vào mùa Xuân mà có 
quanh năm suốt tháng. 
Nhưng mùa Xuân này Ngọc Ngà… 
giận hoa Bluebonnet rồi, cô muốn đi 
thật xa ngắm hoa Anh Đào mãi tận 
Washington D.C. để tạm quên đi nỗi 
buồn đằng đẳng theo cô mấy tháng 
nay kể từ khi biết Phượng đã có 
người yêu. 
Ngọc Ngà thích hoa Anh Đào và vẫn 

hẹn lòng có dịp 
sẽ đến thủ đô 
ngắm hoa Anh 
Đào nở vào đầu 
tháng tư, nếu 
không có duyên 
đúng lúc hoa nở 
thì dù hoa đã 
tàn, hoa đã rơi 
cô sẽ nhặt hoa 
rơi hoa tàn cũng 
đủ vui. 
Mấy tháng trong 
thất vọng buồn 
chán ủ ê cô đã 
phải sống như 
một kịch sĩ để 
mẹ không biết, 
để Phượng 
không hay. 
Ngọc Ngà vẫn là 

Ngọc Ngà tươi vui và thân thiện với 
anh, vẫn là cô em út dưới đôi mắt 
kính cận thị của anh, đôi mắt kính 
giúp anh nhìn rõ nhiều thứ nhưng 
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sao anh chẳng nhìn rõ hơn bản chất 
thật của cô dành cho anh? 
Ngọc Ngà lấy vacation một tuần đi 
Washington D.C. thăm gia đình anh 
hai. Vợ chồng anh có việc làm và 
mới dọn về sinh sống ở đây. 
Mẹ từng nói với Ngọc Ngà bố con 
mất nhà có ba mẹ con, ước gì mai 
này con lấy chồng ở ngay thành phố 
này để gần mẹ, anh con đã ở xa, 
con mà ở xa nữa thì mẹ sẽ buồn 
lắm. 
Ôi, giấc mơ của mẹ cũng là giấc mơ 
của Ngọc Ngà, lấy chồng cùng thành 
phố, cùng xóm, cùng một con đường 
nữa chứ… Nhưng mà ước mơ ấy 
bỗng xa vời vợi… 
Cô ra phi trường với trang phục giản 
dị, mặc chiếc quần bó màu đen, áo 
đen và khoác ngoài chiếc áo Jean 
xanh để ngồi máy bay cho ấm. Kéo 
chiếc valy đi tìm ghế ngồi gần cổng 
máy bay thì bất ngờ Ngọc Ngà thấy 
Phượng ở đâu hiện ra, anh cũng 
đang kéo valy và tìm chỗ ngồi. Anh 
reo lên khi thấy cô: 
- Em ơi, không hẹn mà gặp, em đi 
đâu thế này? 
Cô chảnh: 
- Kệ em, còn anh đi đâu? 
Anh tự trách: 
- Chúng ta cùng chuyến bay mà còn 
hỏi nhau làm gì nữa nhỉ, chuyện gì 
em cũng kể anh nghe, sao em đi 
ngắm hoa Anh Đào mà không kể 
hả? 

- Ai bảo anh là em đi ngắm hoa Anh 
Đào? 
- Em quên là anh em mình đã cùng 
thích loài hoa này à. 
Tim cô thắt đau, anh và cô giống 
nhau nhiều thứ lắm, hoa tím 
Bluebonnet cũng yêu, hoa Anh Đào 
cũng thích và cả cái chuông gió sau 
nhà cũng vô tình sao chép của nhau. 
Lần đầu tiên ra vườn nhà anh, Ngọc 
Ngà thấy chiếc chuông gió đã trách 
anh bắt chước chiếc chuông gió cô 
mua về treo bên patio nhà mình. Anh 
khẳng định: 
- Anh thề với em là anh thích chuông 
gió từ đời nào rồi, đâu phải nhìn 
chuông gió nhà em mà anh mới biết 
thích nó, với lại chẳng lẽ chỉ một 
mình em biết thích chuông gió sao? 
Người ta sản xuất cái chuông gió để 
bán cho hàng triệu người chứ cho 
mình em sao? 
Bất giác cô trở về thực tế khi nhìn 
thấy bên anh không phải chỉ một cái 
valy mà là hai cái valy: 
- Anh đi với… chị Kiều Loan phải 
không? Chị ấy đâu rồi? 
Giọng anh lại vui vẻ khi nói đến 
người anh yêu: 
- Kiều Loan đang vào restroom, Kiều 
Loan muốn cùng anh đi Nhật ngắm 
hoa anh đào nhưng cần gì đi xa, ở 
đâu hoa Anh Đào cũng đẹp. 
Hoa anh đào đẹp và nên thơ cho 
những đôi tình nhân như Phượng và 
Kiều Loan, còn cô chỉ một mình, chỉ 
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một trái tim vỡ mà cũng đi ngắm 
hoa!! 
Nhìn nét mặt hạnh phúc của anh 
Ngọc Ngà bỗng tủi thân, cô dấu giận 
hờn để nói: 
- Anh ra ghế xa phía kia ngồi đi, ngồi 
ở đây chốc nữa chị Kiều Loan ra có 
em sẽ làm phiền anh chị. 
- Không sao, Kiều Loan và em đã 
biết nhau rồi mà, chúng ta cùng nói 
chuyện càng vui. 
Cô vùng vằng: 
- Anh phải đi, anh mà không nghe lời 
em, em… khóc bây giờ. 
Cô dọa khóc, anh biết rồi và thường 
trêu chọc cô là thùng chứa nước mắt 
vô cớ, cái gì cũng khóc được. 
Phượng đứng dậy và không quên hù 
dọa cô: 
- Ngồi một mình đừng buồn đừng 
khóc nhé em. 
Anh đi ra phía dãy ghế kia. Cô gọi 
giật lại: 
- Này anh… 
- Gì thế? Em cho phép anh ở lại phải 
không? 
Ngọc Ngà chìa ra một gói nhỏ trên 
tay: 
- Không, em chỉ muốn chia cho anh 
vài quả xí muội lên máy bay ngồi ăn 
cho… đỡ chán đường dài. 
Anh nhón mấy quả xí muội và kêu 
lên vui vẻ: 
- Cám ơn cô em xí muội của anh. 
Món này Kiều Loan chắc thích lắm 
đây. 

Ngọc Ngà chợt tiếc mấy quả xí muội, 
cô chỉ nghĩ đến anh mà quên rằng 
anh đang đi với bạn gái thì đường 
bay có dài vạn dặm cũng chẳng 
nghĩa lý gì với anh. 
Cô nhìn theo anh cho tới khi anh 
ngồi xuống nơi dãy ghế xa và… 
nước mắt cô bỗng rơi ra đúng như 
lời anh vừa nói lúc nãy. Anh ở lại 
chắc chắn cô sẽ khóc vì tủi thân, 
người ta đi rồi sao cô cũng khóc? 
Ngọc Ngà biết rằng chốc nữa lên 
máy bay cô sẽ khóc và những ngày 
ở Washington D.C. cô sẽ ngắm hoa 
anh đào bằng nước mắt. 
Anh ơi, em không chỉ là thùng nước 
mắt như anh nói đâu, em có cả biển 
nước mắt để khóc vì anh đấy… 
Anh trở lại và ngạc nhiên: 
- Ơ kìa, thùng nước mắt vô cớ lại 
khóc nữa à? 
Lúc nào anh cũng trìu mến đùa cợt 
với cô như một ông anh vui tính và 
độ lượng. 
Anh để quên chai nước ở ghế nên 
trở lại lấy, Ngọc Ngà lại diễn, mấy 
tháng nay cô diễn kịch quen rồi: 
- Em đang có một câu chuyện huyền 
thoại lâm ly, cứ nghĩ đến là em khóc. 
Thế thôi. 
Anh tò mò: 
- Kể cho anh nghe được không? 
- Không, em đã nói là chuyện huyền 
thoại mà, nhưng em sẽ kể cho anh 
nghe lúc anh… hấp hối, lúc anh sắp 
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sửa lìa đời để anh mang về bên kia 
thế giới luôn. 
Anh nhún vai, đùa: 
- Em làm anh càng tò mò, ước gì 
anh… hấp hối ngay lúc này để nghe 
em kể chuyện. 
 
***** 
Sau chuyến đi Washington D.C. về 
Ngọc Ngà vẫn làm ra vẻ thích thú khi 
cùng anh nói về hoa anh đào cho 
anh vừa lòng, anh say sưa kể những 
lúc anh và Kiều Loan ngắm hoa, đi 
trong mưa hoa khi những cơn gió 
thổi làm rơi rụng những cánh đào 
mong manh. 
Thật may mắn Ngọc Ngà đã không 
gặp anh những lúc đó, nếu không 
anh sẽ đi trong mưa hoa và đi trong 
mưa nước mắt của cô nữa. 
Ngọc Ngà vẫn sang chơi nhà anh dù 
ít hơn trước, còn anh vẫn sang 
thường xuyên khi đưa cô một món 
đồ, một cuốn sách hay, một dĩa nhạc 
mới anh ưng ý hoặc sửa chữa 
những việc vặt trong nhà thay cho 
anh hai của Ngọc Ngà vắng nhà làm 
mẹ cô cảm kích lắm, mẹ cô nói khi 
nào anh lấy vợ làm đám cưới mẹ sẽ 
chúc anh thật nhiều điều tốt đẹp cho 
xứng với bản tính tốt của anh và mẹ 
thật thà nói cô hãy yêu và lấy người 
nào như anh. 
Mẹ anh và mẹ Ngọc Ngà đã từng 
ước gì anh và Ngọc Ngà yêu nhau 
nhưng họ không dám mơ nữa vì 

cảm thấy hai đứa chỉ đối đãi nhau 
như tình anh em không hơn không 
kém. 
Nghe mẹ kể thế Ngọc Ngà quặn 
lòng, chẳng ai hiểu Ngọc Ngà cả... 
Ngọc Ngà sợ hãi cái ngày kinh 
khủng ấy, anh lấy vợ, vai kịch sĩ của 
cô chắc sẽ buông màn để trở về với 
con người thật của mình. Cảm giác 
nhận tấm thiệp hồng của người mình 
thầm yêu chắc sẽ làm trái tim tan vỡ 
của cô thêm tan nát, rồi cô sẽ phải 
tham dự đám cưới của anh, không 
biết cô sẽ dấu vào đâu những giọt lệ 
rơi? 
Hôm nay Ngọc Ngà sang nhà anh để 
trả lại cái đĩa mà hôm qua bác Tài 
nấu món xôi vò và anh Phượng đã 
bưng sang cho nhà Ngọc Ngà. Hai 
bên gia đình có món gì lạ, món gì 
ngon đều không quên mang biếu 
nhau, cũng như món bánh bông lan 
thỉnh thoảng Ngọc Ngà vẫn làm cho 
anh thưởng thức, bánh vẫn ngon 
vẫn ngọt, vẫn được làm với cả tấm 
lòng dù anh đã là của người khác. 
Rồi một ngày nào đó cô sẽ không 
còn cơ hội làm bánh cho người mình 
thương nữa. 
Chiều chủ nhật hai vợ chồng bác Tài 
chở nhau đi shopping chỉ còn anh ở 
nhà, sao anh không hẹn với người 
yêu mà ở nhà một mình? 
Mở cửa cho cô vào nhà bộ mặt tỉnh 
bơ của anh bỗng thay đổi, anh nhăn 
mặt thảm sầu kêu rên: 
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- Anh chết mất, anh đang ốm đau… 
thập tử nhất sinh đây Ngọc Ngà ơi… 
Cô đã quen với những lời nói, những 
trò đùa của anh, cô thản nhiên ngồi 
đối diện anh: 
- Biết rồi, anh ốm tương tư chị Kiều 
Loan hôm nay không đến thăm anh 
chứ gì? 
Anh vẫn rên rỉ: 
- Chị Kiều Loan chẳng liên quan gì 
đến chuyện này. Bây giờ em kể 
chuyện lâm ly của em đi, anh đang… 
hấp hối, anh sắp chết thật rồi, nếu 
em không kể là không kịp cho anh 
mang về bên kia thế giới đâu. 
- Anh chết đi, em sẽ ngồi bên mộ 
khóc cho anh phải chui ra khỏi nấm 
mồ. 
- Em đanh đá nhỉ, biết trả đũa anh 
rồi. Anh cho em điểm mười lộng 
lẫy... 
Anh đến ngồi bên cạnh cô và khoe 
bàn tay năm ngón gầy: 
- Thấy chưa? Anh héo hon gầy gò vì 
một người… 
- Vì chị Kiều Loan? Có phải anh đã 
bị chị ấy bỏ rơi? 
- Kiều Loan nào bỏ rơi anh! Anh 
đang bị bỏ bùa… 
Bàn tay năm ngón gầy của anh bỗng 
nắm lấy bàn tay Ngọc Ngà và xiết 
mạnh đến không ngờ: 
- Là em đấy. Em đã hứa với anh ở 
phi trường kể cho anh nghe một 
chuyện huyền thoại. Mấy hôm nay 
bỗng dưng anh linh cảm chuyện liên 

quan đến anh, những giọt nước mắt 
em khóc ở phi trường không là vô 
cớ. Hôm qua anh đã vòi vĩnh mẹ làm 
món xôi vò để anh được mang sang 
nhà em và để chờ đợi hôm nay em 
sang nhà anh đây… 
Thật bất ngờ, Ngọc Ngà không biết 
là thực hay mơ khi rõ ràng bàn tay 
cô đang nằm trong bàn tay anh. Thái 
độ khác thường ngày của anh, ánh 
mắt lung linh của anh sau đôi mắt 
kính nhìn cô thăm thẳm đợi chờ làm 
cô choáng ngợp bồi hồi. Nhưng cô 
vẫn không để mình gục ngã dễ dàng 
vì anh, cô vênh mặt: 
- Em đã nói rồi, chỉ kể khi anh sắp lìa 
cõi đời và mang theo một điều bí mật 
ghê lắm đến nỗi em không thể nói 
với ai khác nữa. 
Bàn tay anh xiết chặt bàn tay cô 
hơn, ấm áp hơn: 
- Anh cũng có một câu chuyện 
huyền thoại như của em và muốn kể 
ngay lúc này. Anh muốn nói “Anh 
yêu em” yêu từng phút từng giây, 
từng ngày từng tháng. Anh khờ quá 
hôm nay mới nói ra cái điều mà đáng 
lẽ nên nói sớm hơn. 
Ngọc Ngà ngạc nhiên cố rút bàn tay 
ra: 
- Anh đã yêu chị Kiều Loan nhiều 
lắm mà. 
- Đúng là anh đã yêu Kiều Loan, qua 
cuộc tình ngắn ngủi đó anh mới biết 
không phải là tình yêu như lòng 
mình mong muốn, chỉ là mối tình vội 
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vàng và háo thắng của cả hai. Anh 
và Kiều Loan cùng nhận ra điều ấy. 
Em hiện diện bên cạnh anh bấy lâu, 
quá quen thuộc, quá thân tình, anh 
cảm tưởng em chỉ xem anh như một 
người anh nên anh không dám nghĩ 
gì hơn. Anh đã đi tìm những hình 
ảnh mãi nơi đâu mới biết là người 
mình đang tìm kiếm ở ngay bên 
cạnh, mới biết là anh đã yêu em, yêu 
cô em gái nhà hàng xóm. Cái tình 
cảm bấy lâu nay anh tưởng là tình 
anh em đã gói ghém một tình yêu. 
Anh dí dỏm: 
- Chắc anh phải… đi bác sĩ mắt xem 
lại mắt mình, chỉ nhìn xa mà không 
biết nhìn gần... 
Cô im lặng nghe anh nói tiếp: 
- Chúng ta có nhiều điều giống nhau, 
hiểu nhau, ở bên Kiều Loan anh đã 
nhận ra mình đi lạc một bước đường 
tình. 
Giọng Phượng trìu mến: 
- Anh vô tình quá phải không em? 
Bây giờ thì anh hiểu… thùng nước 
mắt của em không hề vô cớ, cho anh 
xin lỗi đã làm em khóc hôm ở phi 
trường. 
- Anh nói thật hay anh đang đùa với 
em đấy? 
- Anh có thể đùa với em hàng triệu lý 
do, hàng triệu lần, nhưng lần này thì 
không… 
Ngọc Ngà vui sướng đến ngỡ ngàng 
và rưng rưng nước mắt. 
Anh nghiêm trang: 

- Bây giờ nhìn em khóc vì anh thật là 
điều hạnh phúc, em không phải đợi 
anh gần kề bên bờ sinh tử mới kể 
cho anh điều gì nữa, chàng ngốc 
của em đã hiểu em rồi, nhưng em 
không thể nào yêu anh hơn anh đã 
yêu em đâu 
Ngọc Ngà lau nước mắt mỉm cười: 
- Dù anh nói “Anh yêu em” cả triệu 
lần Em chỉ nói “Em yêu anh” một lần 
thôi nhưng hơn anh ở chỗ cả ba chữ 
“EM YÊU ANH” đều viết hoa rực rỡ 
trong trái tim em. 
Hai người hôn nhau, nụ hôn dài như 
một thế kỷ và anh thì thầm: 
- Môi em ngon ngọt quá, anh… thèm 
môi em hơn cả thèm ăn món bánh 
bông lan tuyệt vời của em làm nữa 
đó… 
 

Nguyễn Thị Thanh Dương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

115 

 
 

 
 
 

Hoa hồng nở, bờ môi vừa chớm nở 
Mắt em buồn xa vắng khoảng trời không 

Em ngồi đây, sao mưa gió trong lòng 
Nghe quay quắt nhớ thương, ôi là nhớ! 

 
Đường xưa ấy, lúc về, dài trăn trở 

Chiều ngập ngừng muốn níu lại ngày trôi 
Trăng sắp tàn khi tình nhuốm phai phôi 

Chờ ngày tới, bình minh đang trở lại. 
 

Trong giây phút chạnh lòng, then cung ái 
Giấc mê hồn chất ngất cõi đời nhau 
Tiếng đàn ai tha thiết giọt mưa rào 
Rồi như thế, đêm buồn, trăng hờn dỗi... 
 
Yêu em lắm, phải chăng là cứu rỗi? 
Mảnh hình hài không có, có lại không 
Đêm say sưa bên giấc ngủ em nồng 
Nào ai biết hồng trần nhiều tục lụy... 
 
 
BÙI THANH TIÊN 
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Nắng phai 
Rụng sợi tóc chiều 
  
Bóng mang năm tháng nặng điều trầm kha 
  
Gió qua 
Tóc rối 
Mắt nhòa 
  
Nắng đi, đem một sát na xa đời 
  
Câu kinh im lặng giữa trời, 
Cánh hoa rụng xuống, 
Lệ rơi 
Bóng tàn 
  
Thân bất động 
Môi vô ngôn 
Ý chùn 
Tay thả phần hồn xanh xao, 
  
Nhìn nhau 
nghẹn một câu chào 
Tiền thân 
Hiện kiếp 
khi nào hóa duyên 
  
Mỗi chiều đếm mỗi ưu phiền 
xin lòng dung thứ từng lời Nam Mô 
Tự không một nụ cười khô 
tan trong một giọt Cam lồ vừa khai 
  
(viết cho Ngoại) 
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NGUYỄN LÂN 
 

 
Thế nào là người đàn ông hấp dẫn? 
Chắc quý vị nữ lưu nhao nhao lên: 
điều đó phải hỏi chúng tôi chứ nhà 
văn Nguyễn Lân làm sao biết được?! 
Nói đúng ra bài viết này thu thập ý 
kiến của nhiều người trong giới phụ 
nữ, gia đình, bè bạn, họ hàng, và 
các cựu nữ sinh thân cận của tác 
giả. 
Khởi đầu hỏi ý kiến vợ trước. Bà vợ 
cười mím chi: “Nếu được chọn lựa 
lần thứ hai, sẽ là một người hoàn 
toàn khác biệt với anh”. Nghe mà 
giật mình. Nhưng nghĩ lại thấy có lý. 
Thứ nhất, mình chủ quan, cứ tưởng 

mình “ngon”, cứ tưởng bở! Thứ hai, 
con người sinh ra thông thường hay 
thay đổi quan niệm “sống”. Chợt 
nghĩ câu thơ “đời trôi chảy, lòng ta 
không vĩnh viễn” mà hết buồn! Biết 
mình vỡ cái ngu. Cô em dâu thì nói 
ngay, không đắn đo: “Người đàn ông 
hấp dẫn phải là người có power, có 
uy quyền. Phải là người “hét ra lửa, 
mửa ra khói”. Phải có cái oai. Ai 
thoạt thấy cũng nể sợ. Cô em họ thì 
cho rằng, thực tế là phải có tiền, giầu 
thì càng tốt “có tiền mua tiên cũng 
được”. Những lời nói của người thân 
làm mình thấy đau đau, nhức nhối. 
Nghĩ đến mẹ. “Bà cụ” tôi góa chồng 
năm 32 tuổi - tuổi thanh xuân - đang 
ngồn ngộn sức sống. Vậy mà khi có 
người đến hỏi, muốn chắp nối tơ 
duyên, mẹ tôi đã chối từ. Tôi có 
gặng hỏi lý do vì trong con mắt tôi 
ngày đó, người đàn ông đến sau cha 
tôi là một người học thức, có địa vị, 
đẹp trai. Mẹ tôi chỉ vắn gọn: “Mẹ rất 
hãnh diện là vợ của ba - nhà văn, 
nhà cách mạng Hoàng Đạo - mẹ tôi 
nhấn mạnh - dù thời gian chung 
sống không được bao lâu. Nhưng 
con biết đấy, ba con là người “trâu 
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chết để da, người ta chết để tiếng” - 
làm sao mẹ dám bước 
thêm bước nữa?!” 
Người nhà thì thế, còn 
bạn bè ra sao? Một bà 
bạn có đấng lang quân 
gầy yếu, bé nhỏ tuyên 
bố: Người tôi yêu phải 
cao lớn, vạm vỡ, ra 
dáng một trượng phu. 
Chắc oai như Từ Hải 
“Râu hầm, hàm én, 
mày ngài / Vai năm 
thước rộng, thân mười 
thước cao”. Một bà khác thêm: cũng 
chưa đủ. Hắn phải có cặp chân mày 
võ tướng đen nhánh, xếch ngược, 
mũi trâu, miệng rộng, giọng oang 
oang như lệnh vỡ … mới là đàn ông! 
Đó có phải là cái đẹp của phái nam 
trong sách tướng?! Một vị nữ lưu 
chêm vào: Không cần! Tầm cỡ nào 
cũng được miễn là “hắn” 
không có dáng … đê đê 
(!). Chẳng hiểu đê đê là 
gì. Hỏi, mới vỡ lẽ là cái 
dáng thô kệch, đê tiện - 
lưng cánh phản, chân 
vòng kiềng hay chữ bát, 
đi đứng xuệch xoạc, 
hoặc khúm núm. Có 
người lại phát biểu: Ôi! 
Khúm núm là tính của cái 
thằng dễ bảo, chịu khó 
nghe vợ. Có chồng như 
vậy mới khỏe, không lo 

nó mắt la mày lét thấy gái là hai 
tròng mắt đảo loạn lên! 
Dễ sợ! 
Một nữ sĩ nhỏ nhẹ: Tôi 
thích người “vào trong 
phong nhã, ra ngoài 
hào hoa” như chàng 
Kim trong truyện Kiều. 
Lại thêm một mẫu nam 
hấp dẫn nữa. Ồ! Tôi 
khoái những trang 
thiếu niên tóc dài phủ 
gáy, vẻ bất cần đời - 
chắc là kiểu James 

Dean của thập niên 60! Không! Đàn 
ông phải có ria mép, khi nói hàm ria 
rung rung mới quyến rũ, khi hôn 
những sợi râu cứng gợi tình cọ xát 
trên môi má mình mới đã! Ôi cha! 
Sensual! Chắc là type Clark Gable. 
Rợn người thật! Cặp mắt phải sâu 
thăm thẳm mang nặng ý tình hay 

lạnh lùng khiến phụ nữ 
như bị xâm chiếm, bị mê 
hoặc. Thế ư?! Tôi, thì 
thích cái nhìn dã thú, 
man rợ như lột trần cả 
thân thể, cả tư tưởng của 
đàn bà. Lạ thật!  
Mẫu đàn ông của em là 
nghiêm nghị, đứng đắn 
(kiểu tây gỗ?), lời nói 
phải cân nhắc chỉnh đốn 
ý tình. Tác phong có xa 
cách, khinh bạc mới hấp 
dẫn được nữ sinh như 
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em. Một cô cựu nữ sinh 
của tôi tâm sự. Còn em 
thấy những đấng tu mi 
hói đầu lại nhiều đàn 
ông tính. Nghe đâu 
người nào không tóc là 
vì cơ thể tiết ra kích 
thích tố nam 
(testosterone) nhiều. 
Điều đó có đúng không 
nào? 
Một giọng Huế yêu kiều 
cất lên: Tác phong càng 
xa cách khinh bạc càng là người 
mang nặng tâm sự u uẩn không 
được toại chí trong đời. Đó là người 
có dĩ vãng thê thảm, có quá khứ đau 
thương. Sống với người như vậy 
hoặc mệt mình vì phải nhẫn nhịn 
hoặc làm người ta trở nên câm nín vì 
e ngại bà vợ khôn ngoan. Thế là đức 
lang quân phải “lụy”. Đâu 
có thoải mái!? Làm sao 
trò chuyện với nhau để “ý 
hợp tâm đầu”? Thật khó 
chịu! Tôi thích người cởi 
mở, dám nói và thành 
thật. Thêm nữa, một 
giọng Bắc dõng dạc - mà 
phải nói đúng, có ích cho 
người nghe, không phét 
khoác. À mà nàng kia, 
sao lại thích tu mi nam tử 
không tóc? - Đã nói là 
hắn có nam tính vì 
hormone male nhiều 

trong huyết quản. Như 
vậy mới khiến mình 
cảm thấy rất “em gái 
hậu phương”, đầy nữ 
tính bên cạnh hắn. Và 
bụng phệ là người “tốt 
bụng”, là phát tướng 
phát tài. À, ra thế! Đó là 
kiểu lý giải của cô này. 
Ngồ ngộ! 
Thế nào là thanh âm 
quyến rũ? Một giọng 
trầm ấm, một giọng nhẹ 

nhàng êm ái hay một giọng thanh 
cao vút mà không chói tai (kiểu tenor 
của Bằng Kiều) - giọng sao cũng 
được miễn là đừng ấp úng, đừng cà 
lăm, đừng có vẻ nghẹn ngào “rặn” ra 
từng chữ, nghĩa là nói trôi chẩy, dễ 
hiểu thì bọn ta mới thông cảm dễ 
dàng. Đâu đây, một giọng Quảng cất 

lên: thế mi không biết 
“rặn” ra từng chữ là có 
thời gian suy ngẫm để 
dễ bề bóng gió xa vời 
sao? Ồ! Kinh nghiệm 
bản thân, những vị nào 
“ấp úng không ra được 
nửa lời” lại là những 
người chồng chung 
tình vì “sự thể” đó tán 
gái làm sao được. Trên 
đời có những vị nữ lưu 
rất weird - thích những 
đấng râu mày vừa quê 
quê, vừa cù lần. Đúng 
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là “nhân tâm tùy 
mạng mỡ”. 
Dáng thế nào là hấp 
dẫn nhỉ? Cô thì cho là 
phải điệu bộ như tài 
tử ciné Âu Mỹ. Cô thì 
nghĩ là cứ tự nhiên 
mới hay. Trịnh trọng, 
phô trương quá dễ 
thành giả dối, có khi 
lại dơ dáng, thôi thối 
nữa. Cô thì thích vẻ 
cương quyết, cứng 
dắn. Cô khác lại 
chuộng vẻ ngây thơ trong sáng (có 
trở thành khờ khạo không nhỉ?). 
Chắc cô này giầu tình mẫu tử. 
Nhưng đa số các mệnh phụ tôi quen 
đều hãi quý ông nhiều mặc cảm, tự ti 
lẫn tự tôn. Thiển nghĩ, mặc cảm rất 
“người” nhưng nên cố tránh, cố dẹp 
… dần dần. Có phải không các 
trượng phu? 
Rồi, một giọng nói 
thật êm ái làm tôi 
lắng nghe: Với 
em, người đàn 
ông thu hút em là 
người có lý 
tưởng, là người 
làm ích cho xã 
hội, là người có 
tính khí, có trí sắp 

đặt, theo đuổi sự 
nghiệp mà không cầu 
danh lợi cho bản 
thân, là người tâm 
hồn phóng khoáng, 
hướng thượng, biết 
cảm thông, yêu nghệ 
thuật, và có nhiều sở 
thích giống mình. Còn 
chị tránh xa những 
đấng mày râu nệ cổ, 
hủ lậu, những người 
khư khư ôm lấy cái 
cũ mà không thèm 

mở mắt nhìn thế giới tiến bộ chung 
quanh. Ái chà! Thế thì chúng ta suốt 
đời phải học! Mệt… nhưng đừng 
nghĩ thế. Cứ cho là có lý, là đúng sẽ 
cảm thấy tâm hồn tươi mát, thể xác 
trẻ trung. Có phải không, các bạn? 
Còn ngoại hình có cần không? Cũng 
chẳng cần. Nhưng trong phim “Le 
bossu de Notre Dame” - mà tôi thích 

cả mấy chục năm 
nay - người đẹp 
Esmeralda rất xót 
xa anh chàng gù 
xấu xí Quasimodo 
nhưng chưa bao 
giờ nàng yêu 
chàng!  
Vậy, nói sao đây? 
 

  
 

NGUYỄN LÂN 
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CUỐI NĂM (xướng) 
 
Cái thân cũ kỹ bao nhiêu năm 
Chịu đựng chừng như sắp quỵ nằm 
Ất Mão đổi đời, trời thảm khốc  
Cáo Hồ đội lớp, đất hờn căm 
Miền Nam trù phú người no ấm 
Đất Bắc cằn khô dân thiếu ăn 
Vậy đó! Hô hào vào giải phóng!!! 
Cuối năm nằm nghĩ chuyện... xa xăm. 
 

 

CHẲNG LẼ (họa) 
 

Cuộc sống tha phương mấy chục năm 
Biết bao kỷ niệm gối đầu nằm 

Cờ Vàng ngày ấy, tràn hạnh phúc 
Cờ máu bây giờ, ngập hận căm 

Nhìn chốn quê nhà, dân đói khổ 
Thấy đây đất khách, họ dư ăn 

Làm sao dân thoát tay cộng phỉ 
Chẳng lẽ vào chùa xin lá xăm? 
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ĐẦU NĂM (họa) 
 
Năm này đếm nữa được bao năm 
Nhớ lắm quê hương… ướt gối nằm… 
Kỷ niệm phai tàn theo lá rụng 
Niềm đau đậm đặc với hờn căm. 
Chừng nào đợi đến Xuân Như Ý 
Lúc đó mong về Tết Việt Nam 
Khắp nẻo cờ Vàng tràn ngập phố… 
Đầu năm ước tính chuyện xa xăm… 
 

ĐÓN XUÂN (họa) 
 

Đã trót xa rời bao tháng năm. 
Tuôn rơi giọt lệ lúc đang nằm 

Miên man chợt nhớ hờn năm cũ 
Thơ thẩn tưởng hoài nỗi giận căm 
Đón Tết xứ người thừa lương thực 

Chào Xuân quê cũ thiếu phần ăn 
Thương thay một kiếp người vong quốc 

Tết đến chân thành xin quẻ ... xăm! 
 

 

 
 
 

 

 

KHAI BÚT XUÂN 2017 (xướng) 
 
Đầu Xuân khai bút, bút không khai (1) 
Biết viết gì đây dạ mãi hoài 
Mấy chữ ngu ngơ đầy khổ lụy 
Dăm câu ngớ ngẩn nặng bi ai 
Trải hận lìa quê: cơn quốc biến 
Gom buồn đến chốn: cảnh quê ai 
Thôi ta gác bút chờ mai mốt 
Nước Việt Xuân về bút lại khai! (2) 
 

 
 

(1) Khai thông 
(2) Xuân dân chủ, tự do, không CS 
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Thơ họa 
 
Lặng lẽ nhìn xem hoa mãn khai 
Đêm nghe gió rét chợt u hoài 
Xuân về vọng tưởng người xưa cũ 
Tết đến mơ màng bóng dáng ai 
Thuở ấy đôi mình nhiều luyến nhớ 
Bây giờ hai ngã vẫn mong ai 
Xuân về ủ rủ thương non nước 
Bút mực giờ đây chẳng muốn khai! 
 

 

Thơ họa 
 

Chợt thấy Xuân về, tâm bút khai 
Mừng Xuân sao dạ vẫn quan hoài 

Trông hoa mận trắng, bồi hồi dạ 
Nhìn cánh mai vàng, vương vấn ai 
Nhớ nước, đau lòng người viễn xứ 
Thương quê, buồn tủi bước trần ai 

Bao giờ Tổ quốc thanh bình nhỉ? 
Giải tỏa hồn thơ, bút triển khai. 

 

 
 

 

TUỔI HẠC (họa) 
 
Mai vàng chưa nở, bút chưa khai 
Tiếng quốc kêu đêm thêm nhớ hoài... 
Đất khách xuân về mong đợi bạn 
Quê người tết đến nhớ thương ai? 
Ngày qua tháng lại bao hoài niệm 
Năm đến xuân lai giỗ kỵ ai 
Tuổi hạc khát khao cờ máu đổi 
Tay run, tung bút rộ hoa khai! 
 

XUÂN TANG THƯƠNG (họa) 
 

Cây kim sợi chỉ cũng kê khai 
Cán ngố hung hăng kiểm soát hoài 

Mất nước, cha vào tù, ra Bắc 
Nhà tan, mẹ tần tảo, Nam ai 

Mong ngày cờ đỏ không còn hiện 
Chờ lúc hoàng kỳ gặp lại ai 

Thương quá quê hương bao kiếp nạn 
Thanh bình chờ đón, bút hoa khai. 
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Diệm Trân 
 

Tháng hai năm 2017 
Tặng anh chị Luân Tâm 

 
 

 
- “Em đã nhớ tên anh chưa?”  
- “…” 
- “Không sao đâu em. Anh rất vui 
gặp em hôm nay. Rồi em sẽ nhớ.” 
 
Anh là Luân Tâm. Em nhớ tên anh 
rồi. Anh tặng em quyển Hương Áo 
từ hồi mới gặp nhau. Cũng đã gần 
năm năm rồi anh hở. Anh viết “Thân 
kính tặng nhà văn Từ Thị Diệm Trân 
và gia đình để kỷ niệm. Với tất cả 
tấm lòng trân trọng vô cùng đặc biệt 
của tác giả. Ngày 17/03/12. Luân 
Tâm.” Nhưng em bận rộn rồi quên 
đi. Quyển thơ của anh nằm trong 
hộc tủ kiên nhẫn chờ đợi. Cũng 
tường tượng như anh chờ cho đến 
khi em nhớ tên anh, em nghĩ vậy.  
 
Gần năm năm sau em đã nhớ tên 
anh. Rồi một hôm em tự nhủ phải 

đọc những quyển sách tiếng Việt 
đang đợi mình thưởng thức. Em cám 
ơn anh đã viết những dòng chữ trên, 
tuy có vẻ hơi hình thức, nhưng cho 
em thấy anh dễ thương chừng nào. 
Thật ra em cũng hơi ngượng, em 
chẳng dám nghĩ mình là nhà văn. 
Em thích viết và rất vui được đăng, 
nhưng anh khỏi gọi em là nhà văn 
nữa nhe anh. 
 
Em đọc, rồi ngẩn ngơ, rồi cảm động, 
rồi thán phục, rồi thương anh hơn. 
Em đâu biết tình cảnh gia đình của 
anh. Qua những bài viết và bài thơ 
trong Hương Áo, em hiểu được tình 
yêu của anh dành cho người tình 
nhân hương sắc từ thuở nào và tình 
yêu không tan đi khi hoàn cảnh đổi 
thay. Em xin tặng anh chị bài thơ 
đánh dấu một cuộc tình tuyệt đẹp.  
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Hương áo ân tình bao thiết tha 
Vẫn thương yêu nồng thắm mặn mà 
Tình ta còn đẹp như ngày ấy 
Cuộc tình đôi lứa mãi không xa 
 
Trôi nổi đường đời anh có em 
Nhịp nhàng hạnh phúc mộng êm đềm 
Bỗng nhiên thảm họa trời giông bão 
Thương em giấu lệ khóc từng đêm 
 
Em vẫn bên anh mộng bình yên 
Vẫn luôn kiều diễm môt nàng tiên 
Để anh vuốt tóc ru em ngủ 
Thắp sáng hồn anh, ánh mắt hiền 
 
Sáng tỏa hồn anh những đêm thâu 
Ý thơ say đắm mộng ban đầu 
Dịu dàng em đến nồng hương áo 
Ấp ủ tình ta mãi về sau 
 
DIỆM TRÂN 
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Ðã có Xuân nào cảm thấy vui 
Từ khi mắt biếc ngó ra đời 

Mây bay gió cuốn pha màu lửa 
Pháo nổ đạn reo thấu đỉnh trời 

Giáp Ngọ non sông chia giới tuyến 
Mậu Thân đất nước ngập thây người 

Bẩy lăm đen tối sầu trang sử 
Vượt biển thuyền nhân sóng nổi trôi 

  
Sóng nổi trôi đưa bước lạc loài 
Hoàn cầu vang khúc hận bi ai 

Mưa rơi xót mẹ sa cơ cực   
Nắng đổ thương anh vướng đọa đầy 

Tổ quốc mịt mù hương khói nhạt 
Cố hương vời vợi tuyết sương phai 

Xuân nay hoa nở bên hàng giậu 
Vẫn tưởng sắc vàng vương cánh mai 

  
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
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Ai về thăm Cửu Long Giang 
Mà không đau đớn hai hàng lệ rơi (!)? 
Dòng sông lưu lượng quá vơi 
Không còn đủ nước cho người nông dân 
Ruộng đồng cằn cỗi khô ran 
Đất đai nứt nẻ hoang tàn thảm thương 
Bởi Tầu lòng dạ sói muông 
Đắp đê chận nước, thượng nguồn Mê-Kông 
Việt Cộng thì vẫn một lòng 
“Núi liền núi, sông liền sông” thờ Tầu! 

Miền Nam ruộng đất phì nhiêu 
Bây giờ hạn hán, tiêu điều xác xơ 
Tương lai “chết đói” đang chờ 
Con Hồng cháu Lạc đợi giờ chết ư? 
Dân ta có hai kẻ thù 
Việt cộng là một, Tầu phù là hai 
Ai người thục nữ, tài trai 
Khoanh tay cúi mặt, thở dài mãi sao??? 
Đáp lời sông núi mau mau 
Vùng lên giải cứu đồng bào Việt Nam! 

 
 

TRẦN QUỐC BẢO 
Richmond, VA 
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Lê Mộng Hoàng 
 

Để tưởng niệm Mẹ tôi nhân ngày Giổ Mẹ năm thứ 10 (3/2007-3/2017) 
  

Mẹ kính yêu, 
 
Còn một tuần lễ nữa là đến rằm 
tháng 7, lễ Vu Lan. Hằng năm cứ 

đến ngày nầy con thường đưa Mẹ 
đến chùa Hoa Nghiêm để dự lễ cúng 
Phật ngoài trời; rồi ăn cơm chay và 
được gắn hoa hồng khi các em gia 
đình Phật tử cử hành lễ “Bông Hồng 
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Cài Áo”. Con luôn cảm thấy vui 
sướng khi mình đã qua đồi “lục tuần” 
được người khác gọi bằng bác, bằng 
bà mà vẫn còn có Mẹ, để ôm má Mẹ 
mà hôn mỗi chiều đi làm về, để được 
cài đóa hoa màu hồng tươi thắm 
biểu lộ niềm tự hào “Mẹ tôi vẫn khỏe 
mạnh, Mẹ tôi vẫn còn đây.” Nhưng lễ 
Vu Lan năm nay thì khác hẳn, Mẹ đã 
xa con rồi! Hiện tại con đang ngồi tại 
bàn giấy của Mẹ, vẫn chiếc ghế 
nhung màu xám, chiếc bàn gỗ màu 
nâu, trên tường vẫn còn nguyên tấm 
hình hai mẹ con đứng trước hồ sen 
nhỏ đằng sau vườn. Con dùng căn 
phòng của Mẹ làm phòng làm việc 
cho con, suốt ngày con ngồi thiền, 
đọc sách, viết lách, tập thể dục nơi 
đây. Mẹ luôn ở bên cạnh con với nụ 
cười hiền hòa - vì khắp nơi đều có 
hình Mẹ: hình Mẹ chụp với các em ở 
Sàigòn trước ngày qua Mỹ (1989), 
hình Mẹ chụp với dì Loan Anh (chắc 
giờ nầy Mẹ đã gặp lại dì phải 
không?), hình Mẹ chụp với cả gia 
đình lễ Giáng Sinh đầu tiên tại 
Virginia. Con còn nhớ anh Huyền 
nói: "Đây là Christmas vui nhất vì 
đông đủ mọi người, sau nầy chưa 
chắc có thể họp mặt đủ các gia đình 
như vậy.” Đúng như thế, khi mọi 
người đã có việc làm, rồi phân tán 
nhiều nơi, rồi bận bịu vướng mắc 
vào guồng máy sinh họat của xã hội 
tân tiến nầy nên cơ hội “ngồi lại với 

nhau, sum họp một nhà” thật quá 
hiếm hoi. 
  
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con cũng không ngờ 
đã 67 tuổi đầu, đã làm bà ngoại rồi 
mà con vẫn còn CẦN CÓ MẸ như 
thế nầy! Từ bao nhiêu năm nay con 
luôn cầu nguyện đức Phật Quan Thế 
Âm phù hộ cho Mẹ: "Sống thì khỏe 
mạnh, ra đi thì thanh thản.” Điều 
mong ước của con đã thành sự thật. 
Mẹ đã từ trần bình an, yên lặng 
trong giấc ngủ sáng ngày 29 tháng 3 
năm nay, 2007. 
 
Trong suốt thời gian 49 ngày sau khi 
Mẹ nhắm mắt, con chú tâm vào việc 
đọc kinh cầu siêu, nhờ các sư cô các 
chùa làm công tác từ thiện bố thí và 
góp lời cầu siêu cho hương linh Mẹ. 
Sư cô Minh Bảo chùa Từ An ở Huế 
vừa rồi có bảo con rằng: "Theo lời 
một nhà ngoại cảm ở chùa Từ An thì 
hương linh cô Đốc rất AN LẠC. 
Hương linh nầy thông minh, sáng 
suốt nên theo dõi lời kinh của các ni 
sư chuyên cần và vui vẻ.” Con rất 
mừng khi nghe Sư cô kể như vậy. 
Tám ngày sau khi Mẹ mất, con nằm 
mơ thấy Mẹ và Mẹ cười nói: "Má vui 
lắm con!” khi con trao Mẹ hai bao lì 
xì có đựng tiền mới để Mẹ cúng 
dường cho quý Thầy. 
 
Con cứ ngỡ Mẹ đã già rồi, 93 tuổi; 
lúc sau nầy Mẹ không đi laị được vì 
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đau chân nên phải ngồi xe lăn hoặc 
nằm trên giường và ngủ nhiều, việc 
Mẹ ra đi nhẹ nhàng, không sợ sệt, 
không la ré đau đớn gì cả là một 
phước lớn cho Mẹ và cho chúng 
con, nhưng thực tế thì không như 
vậy! Sau khi nghỉ một tuần để lo đám 
tang cho Mẹ, con 
trở lại sở làm. Con 
nhớ Mẹ xót xa, cơn 
nhớ đến thình lình 
khi con nhìn lên tấm 
hình Mẹ treo cạnh 
computer ở sở. Con 
phải cắn môi lại vì 
không muốn bạn 
đồng nghiệp biết 
rằng “một bà già 67 
tuổi laị khóc nhớ Mẹ 
như đứa trẻ lên 3”. 
Trí nhớ của con sút 
kém rất nhiều! Con 
quên nhiều thứ đến 
nỗi con phải nói với ông trưởng 
nhóm (Team Leader) là: "Ông nên 
coi chừng, trí nhớ của tôi lúc nầy tệ 
lắm, sợ việc tôi làm không chính 
xác”. Ngày nầy qua ngày khác, cơn 
nhớ không bớt đi mà tật quên thì 
tăng thêm. Con quyết định hoàn tất 
việc nạp đơn xin hưu trí; rồi con đi 
nghỉ hè ở Tampa, Florida. Khi họp 
mặt với các bạn cựu học sinh Đồng 
Khánh, đứa nào cũng đều làm bà 
ngoại, bà nội cả; phần đông đã mất 
mẹ lâu rồi nên con cố gắng sinh hoạt 

bình thường, cũng cười cũng nói, 
cũng ăn ngủ, vui chơi như mọi 
người. Mỗi đêm trước giờ ngủ, con 
đều cầu nguyện Phật độ trì cho Mẹ, 
đó là lúc con nhớ Mẹ da diết! Con 
bây giờ làm việc gì cũng chậm chạp, 
ngu ngơ, vì tật hay quên. Con hy 

vọng những ngày 
họp bạn ở nhà QH 
tại Tampa được gặp 
các bạn ngày xưa 
(1956) của trường 
Đồng Khánh Huế, 
được nói cười xưng 
“mi tau” tự do, được 
chủ nhà thức khuya 
dậy sớm nấu các 
món Huế ngon và 
lành cho cả bọn 
thưởng thức thì con 
sẽ từ từ khôi phục 
lại trí nhớ, trở lại 
tình trạng hoạt bát 

linh động như những ngày còn Mẹ 
bên con. Ngày Chủ Nhật 24 tháng 6, 
chúng con rời Tampa trở về Virginia, 
có cháu Sammy ra đón tại phi 
trường Dulles. Thằng bé rất ngoan, 
đến đón đúng giờ, laị nhớ mua hai 
chai nước lạnh mát rượi để ba mẹ 
uống. Con thầm cám ơn Trời Phật 
đã cho con được hưởng đôi “Giây 
Phút tuyệt vời” khi nhìn thấy Sammy 
cười tươi xách vali của vợ chồng 
con bỏ lên xe rồi đưa chúng con về 
nhà; đây là biểu tượng của TÌNH 
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THƯƠNG chân thật. Tuổi già của 
Mẹ thường vui và ấm cúng vì Mẹ rất 
may mắn: Mẹ được các con gái 
thương yêu chăm sóc, mà các chàng 
rễ cũng thương Mẹ không kém, rồi 
đến con trai con dâu và các cháu 
ngoại, lúc nào cũng lo cho bà ngoại. 
Tuấn, tuy luôn bận bịu ở phòng nha 
khoa và 3 con dại vẫn hằng tuần đến 
thăm bà ngoại và không quên mang 
món bánh bèo tôm chấy của Saigon 
Café mà bà ưa thích. Con chỉ ước 
sao cho con được 1/10 của tình thân 
thương ấy từ gia đình lúc tuổi già 
cũng đã mừng rồi. 
 
Mẹ ơi, ngày 24 tháng 6 vừa qua con 
vừa thoát một tai nạn xe hơi khủng 
khiếp mà bây giờ nghĩ lại con vẫn 
không hiểu vì sao đã xảy ra cái 
“chớp mắt định mệnh” ấy? 
Sau lúc Sammy đưa vợ chồng con 
từ phi trường Dulles về nhà, con ăn 
trưa và dọn dẹp hành lý, đến 4 giờ 
chiều con bảo anh Huyền: "Em đi ra 
Eden mua thức ăn, trái cây và gôị 
đầu luôn thể để ngày mai đi làm lại”. 
Đây là tuần cuối cùng con làm việc 
với IRS trước khi nghỉ hưu sau 20 
năm và 6 tháng cặm cụi cần cù. Con 
lái xe đi trên đường Sleepy Hollow; 
con đường nầy rất quen thuộc, con 
đã từng đi tới đi lui biết bao nhiêu 
lần. Con nhìn bảng bên lề đường 
phía mặt ghi “25MPH” (25 dặm mỗi 
giờ, tốc độ giới hạn.) 

Con ngó đồng hồ xe thì nó chỉ 30 
dặm. Con nghỉ thầm: "Như vậy là tốt 
rồi!” Ở tiểu bang Virginia sắp áp 
dụng luật phạt tiền rất nặng, cả ngàn 
đồng cho người dân Virginia nào 
chạy quá tốc độ. Đang nghỉ miên 
man như thế con không hiểu vì sao 
lạc tay lái và chỉ nghe tiếng RẦM rất 
lớn. Xe con tông vào một xe màu 
xanh lá cây đậu bên lề đường. Xe 
nầy tông vào xe đậu sau nó. Một cô 
người Mỹ trẻ la lên “STOP! STOP!” 
Con nghe theo lời cô ấy đạp thắng 
và dừng xe. Cái AIR BAG (túi hơi an 
toàn) bung ra, bốc khói. Con nghe cô 
kia bảo: “Get out of the car!” (Ra khỏi 
xe ngay); có lẽ cô ấy sợ xe bốc cháy. 
Tuy nhiên con không biết làm sao để 
ra khỏi xe, con quên bấm dây nịt an 
toàn; cũng phải vài phút sau con mới 
ra được. Một bà Mỹ khác chắc ở gần 
đó chạy đến hỏi: “Are you OK?” (Bà 
có sao không?) Con đáp: "Yes, I am 
OK!” rồi được dẫn đến ngồi bên lề 
đường. Cô người Mỹ, chủ chiếc xe 
Van màu xanh lá cây bị xe con tông 
đã rất tử tế gọi xe cứu thương đến 
cấp cứu. Khi xe ambulance đến, họ 
hỏi con: "Do you want to go to the 
hospital?” (Bà có muốn đi tới bệnh 
viện không?) thì con lúc đó chẳng 
biết gì cả. Con trả lời: "I don’t know!” 
(Tôi không biết!). Họ nói tiếp: “You 
need to make decision right away!” 
(Bà phải quyết định ngay bây giờ!) 
Vào giờ phút cấp bách ấy giống như 
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hương hồn của em Ý Nhi đã về ở 
trong con. Con nhớ lại ngày Ý Nhi bị 
tai nạn xe hơi năm 1993, 14 năm 
trước, mình mẩy em không bị trầy 
trụa gì cả, được đưa vào bệnh viện 
Alexandria, nhưng sau đó họ cho về 
nhà bảo là không can chi. Sáng hôm 
sau ngủ dậy Ý Nhi bước xuống 
giường đi vào phòng tắm bị té ngã, 
sau đó đưa vào bệnh viện Fairfax, 
bác sĩ bảo là bị internal bleeding 
(chảy máu bên trong) và em đã qua 
đời sau 3 ngày mê man! Hình như 
có tiếng nói bên tai con: "Phải đi 
bệnh viện!” nên con trả lời: "Please 
take me to the hospital!” (xin chở tôi 
đến bệnh viện). 
Mẹ ơi! Có phải Mẹ đã vẫn ở bên con 
che chở cho con và nhắc nhở con 
không? Khi nằm trên “băng ca” để 
đến nhà thương con thầm cầu 
nguyện Phật 
Quan Thế Âm 
và hương linh 
Mẹ cứu độ cho 
con. Không biết 
con có bị chấn 
thương ở đâu 
không? Lúc ấy 
chỉ nghe đau 
tức ở ngực và 
choáng váng, 
xây xẩm thôi. Một nữ cảnh sát viên 
theo vào bệnh viện để “hỏi cung” con 
vì sao gây ra tai nạn? Con trả lời: 
"Thật tình tôi không hiểu rõ là tôi bị 

ngất xỉu trong vài phút hoặc là tôi 
nhắm mắt vì mệt nữa.” Bà nầy đối 
xử rất lịch sự, chúc con được bình 
an và chỉ phạt lổi “Failure to control 
the vehicle” (không kiểm soát được 
xe của mình). Con ngủ thiếp đi độ 
nửa giờ, khi mở mắt ra thấy Rachel 
(con dâu của con) mừng rở kêu: 
"Mẹ, how do you feel?” và ôm chầm 
lấy con, thật dễ thương! Rachel 
được anh Huyền chở đến bệnh viện 
để trông chừng con trong lúc anh ấy 
và Sam lo trao đổi giấy tờ bảo hiểm 
với hai chủ nhân của hai chiếc xe kia 
và lo kéo chiếc Toyota Camry về đậu 
tạm ở nhà mình. Xe nầy hư hại hoàn 
toàn: nắp xe phía trước cong lên, 
kính xe rạn nứt, hai airbags bung ra 
trông thật ghê sợ! Con ở lại bệnh 
viện ba ngày để cho các bác sĩ 
chuyên môn khám nghịêm bằng các 

phương pháp tối 
tân (Scan, MRI, 
EKG, EEG, 
XRay) tim, đầu, 
cổ, bao tử của 
con; con chỉ biết 
cầu nguyện chư 
Phật và mẹ độ 
trì cho con: "Lúc 
sống thì khỏe 
mạnh, lúc chết 

thì an bình”. Con rất sợ phải nằm 
một chổ cần có người săn sóc đở 
đần về lâu về dài. Tình trạng nầy xảy 
ra rất thường chung quanh con; vừa 
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phiền hà cho người thân trong gia 
đình, vừa xót xa cho chính bản thân, 
nhất là với bản tính thích hoạt động 
như con. Cuối cùng tối thứ ba 27 
tháng 6, bác sĩ tổng kết mọi khám 
nghiệm kết quả BÌNH THƯỜNG 
(NORMAL) nên cho phép con về 
nhà. Con mừng đến chảy nước mắt. 
Xin CẢM TẠ TRỜI PHẬT và MẸ đã 
cứu độ con. Xin muôn vàn CẢM TẠ 
những thăm hỏi đầy tình thương 
mến của gia đình, bằng hữu. Có 
nằm trong bệnh viện mới thấu hiểu 
NIỀM VUI của mỗi buổi sáng thức 
dậy, khỏe mạnh an toàn đi làm việc, 
nói cười vui vẻ. Con cũng biết ơn 
các bác sĩ và y tá tại Fairfax INOVA; 
họ cư xử với bệnh nhân dịu dàng, 
thân mật. Ngày đầu tiên con nằm nơi 
đây có một cô y tá tên Rosie đến hỏi 
chuyện con để biết “trong trường 
hợp nguy hại đến sinh mạng thì con 
ước muốn gì? Tôn giáo của con là 
gì? Gia cảnh ra sao?” để lập hồ sơ 
bệnh nhân. Cô làm việc nầy lúc 2 giờ 
sáng mà vẫn tươi cười hòa nhã. Con 
rất ngạc nhiên nên bảo cô ấy: "Bây 
giờ đã là 2 giờ khuya, tôi không ngủ 
được nhưng khuôn mặt tươi cười, 
giọng nói nhỏ nhẹ của cô giúp tôi 
cảm thấy bớt lo lắng và dễ chịu hơn. 
Cám ơn cô!”  
Ngay sau khi cô ấy rời phòng, con 
vội ghi mấy giòng trên tấm giấy nhỏ 
để CẢM TẠ TỪ TÂM rất quí giá của 
Rosie. 

Sáng hôm sau 6/25, có mấy bạn 
đồng nghiệp ở IRS (sở Thuế) vào 
thăm con. Bạn con bảo: "Tôi vừa đọc 
nét chữ của Hoa trước khi đến đây.” 
Con ngạc nhiên hỏi: "Ở đâu?” Bạn 
Susie cho biết: "Trên tường của 
thang máy, your thank you note to 
the nurse!” Như thế là cô Rosie và 
các bạn đồng sự đã có được đôi 
phút hài lòng vì sự tận tâm, lòng 
nhân ái trong công việc hàng ngày 
nhọc nhằn của họ đã được cảm 
nhận. Mẹ thấy chưa; dù “Mẹ đã như 
cánh hạc bay”, con vẫn luôn nhớ lời 
Mẹ dặn:  

Sớm đem cho người thêm niềm 
vui 
Chiều giúp người bớt khổ 

 
Mỗi ngày con đều đọc KINH 
PHƯỚC ĐỨC mà Mẹ đã nắn nót 
chép lại cho các con, các cháu 4 
năm về trước (2003) 

Có học có nghề hay 
Biết hành trì giới luật 
Biết nói lời ái ngữ 
Là phước đức tốt nhất 

Mẹ dấu yêu, xin phù hộ cho cơn nhớ 
Mẹ trong con lắng dịu, bớt xót xa để 
con chú tâm vào các công tác từ 
thiện cộng đồng con đang làm dang 
dở. Con nguyện luôn noi gương Mẹ 
cố gắng phát triễn từ tâm 

Tâm từ như suối triền miên 
Thấm vào mạch sống, mọi miền 
an vui 
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Tâm từ làm gốc vun bồi 
Cho người cao thượng, cho đời 
vinh hoa 
Thấy người khổ nạn khó qua, 
Lòng mình đau xót như là khổ 
chung 
Thấy người hạnh phúc thành 
công 
Lòng mình sung sướng như 
cùng vui theo 
(Kinh Từ Bi Tâm) 

Có một anh bạn của con đã viết 
trong bản nhạc về Mẹ: (**)  

“Nếu một mai Mẹ sẽ qua đời 
Con không biết khóc ít hay khóc 
nhiều?” 

Con đã gồng mình khóc trong âm 
thầm, yên lặng để làm gương cho 

các em các cháu. Con khuyên chúng 
nó: "Đừng khóc, nên niệm A DI ĐÀ 
PHẬT để hương linh Mẹ được siêu 
thoát”, tuy nhiên, con lại thấy khi 
mình đè nén không cho niềm đau 
được tuôn trào thì nỗi nhớ lại mọc ra 
dai dẳng, xốn xang, triền miên. Mẹ 
ơi! Ước gì con được ôm Mẹ mà hôn 
như những mùa Vu Lan năm trước. 
Bây giờ thì con chỉ biết hôn chiếc áo 
len trắng cụt tay mà Mẹ thích mặc và 
lạy Mẹ mà thôi! 
Con âm thầm nhớ Mẹ xót xa Mẹ ơi, 
bà Mẹ hiền hòa đặc biệt, tuyệt vời 
của con. Cầu xin chư Phật độ trì cho 
hương linh Mẹ được phiêu diêu miền 
TỊNH ĐỘ.  

  
LMH 

8/2007 
 
** Rồi Mẹ Như Cánh Hạc Bay - Nghiêu Minh 
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Em biết trong những lần gặp gỡ 
Anh cố tình lảng tránh chuyện ngày xưa 
Vài câu thăm, dăm ba chuyện hững hờ 
Hay bâng quơ với những điều vô nghĩa. 
 
Nhưng... em vẫn lắng nghe lời anh nói 
Những mối tình của ai đó và chính anh 
Những giấc mơ, những ước vọng không thành 
Những bạn cũ hay những người yêu cũ 
 
Rồi sau đó, khi anh ngưng, không nói. 
Em biết là anh muốn nói rất nhiều 
Cử chỉ ân cần và ánh mắt thương yêu 
Mang nhung nhớ theo muôn vàn cay đắng 
 
Em biết một điều không có thật 
Là tình yêu không hiện diện trong chúng ta 
Những ước mơ, những kỷ niệm tưởng qua 
Vẫn sống mãi ngàn đời trong tâm tưởng. 
 
 
CUNG THỊ LAN 
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Cuối tháng tư hoa anh đào vụn vỡ 
Như lòng người biệt xứ phải rời quê 
Băm sáu năm vẫn ngong ngóng trông về 
Mong độc lập nơi quê - miền ... đất tổ 
 
Tháng tư đen bằng không hành, thủy & bộ 
Bỏ ruộng vườn nhà cửa để mà đi 
Mặc gian nan hiểm họa chẳng câu nề 
Phó mạng Chúa & Phật đi ... tìm sự sống 
 
Chữ Tự Do nghịch chiều & tương phản Cộng 
Ðảng trị thì ... đoạt mất vị & quyền nhân 
Mặc dân gian bị điêu đứng muôn phần 
Thản nhiên lấy kim ngân, chồng chất của 
 
Lại một năm dần trôi trong nỗi nhớ 
Biết ngày nào mới được trở về quê 
Nhìn dân gian trong no ấm yên bề 
Và nước Việt ... liệt kê ... cường quốc Á 
 
NVDL 
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Ai đem Tết đến quê người 
Mùa Xuân ngồi đếm trên mười ngón tay 
Bánh tét mỏng bánh chưng dày 
Màu quê hương thắm hây hây Xuân thì. 
 
Người đi tiếp nối người đi 
Quê hương bỏ lại còn gì Xuân xanh 
Hao hao cũng giống quê mình 
Sao nghe tiếng pháo đì đoành chẳng vui. 
 
Tôi ngồi đếm cái Xuân tôi 
Thì ra đã bảy chục ngoài không hay. 
 
Tết Đinh Dậu- 2017 
 
ĐĂNG NGUYÊN 
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Đã mấy xuân rồi không có Tết 
Cây nêu, tràng pháo thuở đầu xanh 
Quê người, xứ lạ còn quanh quẩn 
Mộng cũ chưa phai một giấc tình. 
 
Giang hồ quen bước chân phiêu bạt 
Lạc cánh chim trời bóng núi xa 
Đường nhỏ bâng khuâng hồn lữ khách 
Nụ tầm xuân khuất tuổi xuân qua. 
 
Pháo nổ nhà ai, buồn gác trọ 
Nửa đêm ngoài phố bước chân mau 
Khói trầm ai thả mùi hương Tết 
Trừ tịch đêm nay sầu lại sầu. 
 
Tết lạnh quê người phai sắc áo 
Người đi nẻo khuất vẫn chưa về 
Nghiêng bầu lại rót mùi cay đắng 
Gió lạnh lòng không chẳng liếp che. 
 
Đã mấy năm rồi xuân xứ lạ 
Bồi hồi tưởng Tết cố hương xa 
Chén cơm manh áo sao mà nặng 
Xao xác năm canh mấy tiếng gà. 
 
HOÀNG SONG LIÊM 
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Phiếm của Hồng Thủy 

 
 

 
 
- Em nghĩ gì mà mặt thộn ra vậy? 
Tiếng ông xã hỏi làm tôi giật mình. 
- Em đang nghĩ xem nên viết về đề 
tài gì cho Đặc San Văn Bút Miền 
Đông. 
- Em nghĩ ra chưa? 
Tôi gật gù  
- Có lẽ em sẽ viết về những người 
đàn bà tuyệt vời. 

- Em định viết về những người đàn 
bà thật thông minh hay những người 
đẹp nổi tiếng. 
Tôi liếc xéo chàng 
- Bộ phải thông minh hay thật đẹp 
mới là người tuyệt vời được à? 
- Thì dĩ nhiên rồi, phải có gì thật đặc 
biệt thì mới gọi là tuyệt vời được 
chứ. 
- Anh lầm to rồi, đẹp với thông minh 
không phải là điều kiện cần và đủ để 
được gọi là tuyệt vời đâu. Em muốn 
viết về tụi em, những người đàn bà 
bình thường chả có gì đặc biệt 
nhưng thật là tuyệt vời.  
Chàng trố mắt nhìn tôi ra cái điều 
ngạc nhiên ghê gớm và phát ngôn 
một câu khiến tôi nghe chả lọt tai tí 
nào. 
- Em nói cái gì? Viết về tụi em, nghĩa 
là viết về em và mấy bà bạn của em 
ấy à? 
Tôi vênh mặt lên 
- Bộ không được sao? 
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Chàng cười hí hí, cái lối cười thấy 
ghét chịu không được. Tôi nghĩ thầm 
Đàn ông thường rất thông minh 
nhưng đôi khi họ mù mờ quá, núi 
Thái Sơn lù lù ngay trước mặt mà họ 
không thấy.  
Chuyện có vẻ khó tin 
nhưng là sự thật. 
Này nhé, các ông thử 
nghĩ mà xem. Hồi ở 
Việt Nam phần lớn 
chúng tôi thuộc phần 
trung lưu trở lên. Nhà 
nào cũng có ít nhất 1 
người giúp việc. 
Chúng tôi lại không 
phải đi làm, cuộc sống 
thật nhàn nhã sung 
sướng. Từ ngày qua 
đất Mỹ, cuộc sống 
hoàn toàn thay đổi. 
Chúng tôi vừa phải đi 
làm kiếm tiền phụ với chồng lo cho 
gia đình. Về nhà lại phải lo cơm 
nước, dọn dẹp nhà cửa, săn sóc con 
cái. Bận rộn như vậy mà ngày nghỉ 
lại còn bầy ra làm đủ món ăn đặc 
biệt. Những thứ mà hồi ở Việt Nam 
dù có người làm cũng không ai nghĩ 
dến chuyện dám làm lấy ở nhà như 
nấu phở, bún bò Huế, làm giò chả, 
chạo tôm, nem nướng, bánh cuốn 
v.v… Bất cứ món gì dù khó và cầu 
kỳ đến đâu chúng tôi cũng học hỏi 
và làm được hết. Mà làm lại rất ngon 

nữa mới hay chứ. Như vậy có đáng 
khen không? Chưa hết, nhà cửa, 
vườn tược lúc nào cũng đẹp đẽ. 
Nhiều bà trang hoàng nhà đẹp như 
nhà mẫu. Vườn lúc nào cũng hoa lá 

xum xuê. Chưa kể còn 
trồng đủ thứ rau trái 
của Việt Nam nữa. Đi 
làm vất vả, về nhà đầu 
tắt mặt tối, lo đủ thứ 
việc vậy mà khi đi tiệc 
tùng bà nào cũng ăn 
diện trẻ đẹp, mặt hoa 
da phấn. Như vậy 
không xứng đáng được 
gọi là những người đàn 
bà tuyệt vời hay sao.  
Ngoài ra còn một số 
các chị em thiếu may 
mắn kẹt lại Việt Nam, 
chồng phải đi tù cải 
tạo. Các chị đã can 

đảm chạy ngược chạy xuôi làm đủ 
các nghề vất vả, cực khổ để có tiền 
nuôi con, thăm chồng. Các chị đã cố 
gắng chịu đựng những thiếu thốn về 
vật chất. Những cô đơn, lo lắng, sợ 
hãi về tinh thần, để trung kiên chờ 
ngày chồng mãn hạn tù về xum họp 
với gia đình. Nhiều người không 
may, chồng chết trong tù, các chị 
một mình can đảm buôn bán tần tảo 
nuôi dậy con cái. Ôi, những người 
vợ Việt Nam đáng quí, đáng phục 
biết bao. 
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Từ ngàn xưa 
người đàn bà 
Việt Nam đã là 
những người mẹ 
hiền vợ đảm và 
chịu đựng một 
cách phi thường. 
Tiêu biểu như bà 
Tú Xương, khiến 
ông chồng phải 
làm thơ ca tụng 
bà: 

Quanh năm buôn bán ở mom 
sông 
Nuôi đủ năm con với một chồng 
Lặn lội thân cò khi quãng vắng 
Eo sèo mặt nước buổi đò đông 
Một duyên hai nợ thôi đành phận 
Năm nắng mười mưa dám quản 
công 
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc 
Có chồng hờ hững cũng như 
không 

Khi còn bé, tôi đã được chứng kiến 
bà ngoại tôi buôn bán đảm đang làm 
giầu làm có, trong khi ông ngoại tôi 
ăn chơi khét tiếng, mang cả nàng 
hầu về nhà. Vậy mà bà ngoại tôi 
cũng vẫn chịu đựng. Thời đó, rất 
nhiều bạn bè bà ngoại tôi cũng 
chung số phận như vậy. 
Tôi rất cảm phục những người vợ 
Việt Nam thời xưa, giỏi giang, hiền 
thục, hy sinh. Vậy mà không hiểu 
sao khi mới lớn tôi vẫn luôn nghe 
người ta nói câu “Ăn cơm Tầu, ở 

nhà Tây, lấy vợ 
Nhật” là nhất. Tôi 
tự hỏi đàn bà 
Nhật có gì hơn 
đàn bà Việt Nam 
mà người ta lại 
nói như vậy? Tôi 
nghe nói vợ Nhật 
được nổi tiếng là 
vì săn sóc chồng 
và tắm cả cho 

chồng. Tôi nghĩ cái mục này thì dễ 
ợt, có gì là khó khăn ghê gớm đâu 
mà đàn bà Việt Nam không làm 
được? Dội nước, kỳ cọ dùm cái lưng 
là xong chứ gì. Phía trước thì các 
ông có hai tay chả lẽ không tự kỳ cọ 
được hay sao? Cái mục tắm cho 
chồng khoẻ ru. Chưa kể nhiều ông 
chồng ma mãnh thì lại còn có nhiều 
trò vui đáo để. 
Hai mục ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, 
ngày xưa có thể đúng vì lúc đó thức 
ăn Tầu chưa pha chế độc hại như 
bây giờ. Tây qua nước ta làm những 
toà nhà theo kiến trúc của Pháp đẹp 
và lớn hơn nhà bình thường của Việt 
Nam nhiều, nên ta thấy nhà của Tây 
là nhất. 
Bây giờ câu châm ngôn đó hoàn 
toàn sai. Ăn cơm Tầu bây giờ ngoài 
những chất độc hại có thể bị pha chế 
vào thức ăn, chưa kể còn vấn đề mỡ 
màng quá nhiều nữa. Cơm Việt Nam 
mình vẫn thanh khiết hơn mà không 
kém phần ngon miệng. Về nhà cửa, 
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qua Pháp tôi thấy phần lớn nhà bạn 
bè bên đó không to lớn đồ sộ như 
nhà bạn bè ở bên Mỹ. Vậy thì câu 
“Ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, lấy vợ 
Nhật” tôi xin phép được đổi lại là “Ăn 
cơm Việt, ở nhà Mỹ, lấy vợ Việt” là 
nhất.  
Thật vậy, những người vợ Việt Nam 
từ thời bà ngoại tôi, mẹ tôi đã ngoan 
hiền đảm đang, chịu đựng như vậy. 
Đến thế hệ chúng tôi tuy có văn 
minh hơn, nhưng người đàn bà cũng 
vẫn phục tòng chồng và lo việc tề gia 
nội trợ. Qua đến đất Mỹ xứ sở mà 
đàn bà được xếp 
hạng nhất. Quyền 
lợi nữ giới được 
ưu đãi hết cỡ, 
những người vợ 
Việt Nam phần lớn 
cũng vẫn ngoan 
hiền kể cả lớp trẻ 
sau này như con 
cái chúng tôi. 
Công ăn việc làm 
cũng như nam 
giới, không thua 
kém, vậy mà 
những người vợ 
trẻ cũng vẫn làm 
công việc nội trợ 
trong nhà và lo cho con cái như 
truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa 
của người phụ nữ Việt Nam.  
Thỉnh thoảng có ông than là đàn bà 
Việt Nam qua đây thay đổi, lấn lướt 

chồng, chứ không ngoan hiền như ở 
Việt Nam nữa. Tôi xin hỏi không biết 
quý ông có tìm hiểu đời sống của 
những người đàn bà trước kia ở VN 
ngoan hiền sao bây giờ lại trở nên 
lấn lướt chồng không? Theo tôi nghĩ, 
việc gì cũng có nguyên nhân và 
cũng có ngoại lệ. Những người đàn 
bà đó, lúc còn ở Việt Nam họ bị 
chồng bắt nạt thái quá, vì chỉ người 
chồng đi làm kiếm ra tiền, người vợ 
chỉ ở nhà lo việc nội trợ. Điều kiện 
kinh tế phụ thuộc vào chồng, nên dù 
bị bắt nạt người vợ vẫn phải nhịn 

nhục, vì bỏ chồng 
làm sao sống? Qua 
đây các bà cũng đi 
làm kiếm tiền như 
chồng, đời sống độc 
lập hơn, nên được 
dịp vùng lên không 
chịu bị bắt nạt như 
lúc ở Việt Nam nữa. 
Vùng lên thì bị 
mang tiếng là lấn 
lướt. Tức nước thì 
phải vỡ bờ chứ, xin 
các ông thông cảm 
dùm. 
Kết luận, xin cho 
phép tôi được nhắc 

lại phần lớn những người vợ Việt 
Nam vẫn là những người đàn bà 
tuyệt vời nhất.  
 

Hồng Thủy 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

143 

  
 
 

Sau mỗi lần ái ân 
Hồn lưng đi một chút 

Ta càng muốn đến gần 
Càng xa thêm hạnh phúc 

 
Làm sao ta hiểu được 

Vì đâu hồn muôn trùng? 
Cứ tiến thêm một bước 

Khoảng cách càng mênh mông… 
 

Thân dẫu hòa thành một 
Hồn vĩnh viễn phân ly 

Tình yêu như giòng nước 
Giữa sông đời trôi đi 

 
Men theo lối mòn cũ 

Tìm lại chút hương đầu 
Bụi mù che quá khứ 

Hết một thời xôn xao 
 

Lửa tắt lò hương xưa 
Hoài công ta nhóm lại 

Tro tàn lạnh bao giờ 
Tiếc xót xa thuở ấy

 
 

LÃM THÚY 
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Anh của em! 
 
Em van gió đừng nổi cơn cuồng nộ 
Em van mây đừng hùng hổ ngược xuôi 
Em van nắng đừng bỏng sôi, gay gắt 
Em van mưa đừng hiu hắt, dầm dề 
 
Em muốn thế: để tình yêu tồn tại 
Em muốn thế để tim không tê tái 
Em muốn thế để mãi mãi yêu anh 
Kỷ niệm ngày xanh & giấc ngủ an lành 
 
Nếu anh hỏi... 
Sao tình yêu mòn mỏi? 
Em trả lời: 
Anh hờ hững quá thôi! 
Anh có riêng họa mi bên đồi ca hót 
Nhưng anh lại thường bóp nghẹn tiếng chim 
Anh có riêng bông pensée hồng tím 
Nhưng anh không tìm ấp ủ bên mình! 
Anh cũng có cả bình minh rực rỡ 
Nhưng anh không chịu mở cửa tâm hồn! 
Anh cũng có cả hoàng hôn muôn sắc 
Nhưng anh lại vương mắc khờm-píu-tơ 
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Anh có cả buổi thu về nên thơ 
Nhưng lại để trí mờ trong chứng khoán 
Anh có những món ăn và bầu bạn 
Nhưng anh lại lơ đãng chẳng đoái hoài 
Anh có riêng bản Yêu Ai tuyệt phẩm 
Anh lại biến thành Tình Câm lạc điệu 
Anh có cả một áng thơ tuyệt diệu 
Nhưng rồi lại vô hiệu hóa hồn thơ! 
 
Anh! 
 
Anh đã làm tim em quá thẩn thờ! 
Anh biết không tim người phải thổn thức? 
Anh biết không tâm hồn phải rạo rực? 
Và đời không thể vuông vức đóng khung! 
 
Em vẫn mơ một ngày thật vui mừng 
Ðôi trái tim hòa hợp chung một nhịp 
Ðôi mắt ta nhìn chung một hướng 
Ðôi chân ta cùng bước một đường 
Ðôi tay ta nắm chặt trong Tình Thương 
Cho em thấy thiên đường ngay trước mắt! 
 
Em là của anh, 
 
Bạch Cúc NTN 
Philadelphia, PA. May 27, 2003 
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Nguyễn Tú 
 
Hai chữ này như 
đã hằn sâu trong 
tâm thức, hiển 
hiện vào số phận 
của mỗi người 
như thật như hư! 
Không có gì tự 
nhiên mà có đều 
là do nhân duyên 
hội tụ mà thành. 
Trên chuyến tàu 
du lịch này đủ mọi thành phần sắc 
tộc ở khắp muôn phương vui thú 
hưởng thụ mọi tiện nghi phục vụ. 
Duyên nào họ cùng có mặt ở nơi đây 
trong lúc có bao nhiêu số phận khác 
vẫn hẩm hiu đau khổ thấp hèn! 
Cũng gọi là chuyến tàu mà trên biển 
đen phiêu bạt bao nhiêu số phận 
chưa biết về đâu, đói khát hiểm nguy 
vượt cạn! Cùng chung với nhau đó 
vẫn có người đến được bến bờ 
tương lai chờ đón, có người chọn 
biển làm mồ chôn hay tội tù lưu lạc. 
Phải chăng đó là “Định mệnh” an bài 
cho mỗi một đời người. Dường như 
mọi việc đã được xếp đặt trước, 

chúng ta chỉ lần 
lượt đi đến có thể 
thay đổi được 
chăng số phận 
của mỗi con 
người. 
Ở đây, thời gian 
đi nhanh quá 
không hiểu tại 
sao! Đồng hồ vẫn 
tích tắc đều đặn 

mà ai cũng cảm tưởng quá nhanh, 
mới đây mà đã mấy mươi năm, 
những đứa con nay đã hơn tuổi 
mình thuở ấy khi đến đây. Nhìn các 
cháu nội ngoại trưởng thành và biết 
mình già! May cho những người biết 
sống an phận biết cảm thông không 
chấp nhất, không than thân trách 
phận. 
Nhóm bạn già gặp nhau chia sẻ có 
khi trách móc than phiền có khi cười 
xòa thông cảm rồi nhắc nhở nhau 3 
quên – 4 có – 5 không… Quên tuổi 
già quên bệnh tật quên hận thù… Có 
gia đình có nhà riêng có bạn tri kỷ có 
quỹ tiết kiệm… Không bán nhà đi ở 
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với con, không 
trông cháu chỉ 
thăm cháu, không 
ở cùng chỉ ở gần, 
không được từ 
chối khi con cho 
tiền dù nhiều hay 
ít, không can thiệp 
vào công việc 
cuộc sống riêng tư 
của con. 
Thật hợp lý phải không nếu hiểu 
được chân lý cuộc sống, mình cũng 
nhẹ nhàng mà con cháu cũng được 
an vui. Bí quyết sống hạnh phúc có 
khi thật đơn giản tùy nơi chúng ta có 
thấu hiểu và chấp 
nhận được hay 
không. Có người 
may mắn đạt được 
trọn vẹn 3 quên 4 
có 5 không, có vị 
phải ở chung với 
con cái trong hoàn 
cảnh chung đụng 
sinh hoạt với dâu 
rễ và cả chính với 
con ruột của mình… 
Những suy nghĩ cách hành xử khác 
nhau tạo xung đột không thể tránh 
khỏi. Nếu nhìn sâu sẽ hiểu thấu sự 
việc thông cảm cho nhau. Thật ra đôi 
bên đều có tình thương với nhau mà 
cùng là một gia đình cùng một mái 
nhà.  

Ba nỗi khổ của đời 
người Cầu Bất 
Đắc, Ái Biệt Ly, 
Oán Tấn Hội cứ 
luân hồi nhân quả 
trong cuộc sống 
đời thường. Vậy 
chúng ta phải 
sống sao đây cho 
tròn ý nghĩa của 

hai chữ an vui. 
Sinh hoạt thay đổi hoàn cảnh đổi 
thay làm sao để hòa hợp, thật ra bọn 
trẻ không phải hoàn toàn sai ở xã 
hội mới này, họ có thể bày tỏ quan 
điểm ý kiến, không như chúng ta 

ngày xưa sống 
trong gia đình với 
cha mẹ chỉ biết 
phải vâng lời, phải 
chấp nhận. Tuy 
vậy con cái cũng 
phải cẩn trọng 
cách cư xử với cha 
mẹ để sau này 
không có những 
phút giây ân hận. 

Luân hồi nhân quả nhãn tiền, rồi các 
con sẽ già các cháu sẽ lớn…, cảnh 
cũ tiếp diễn…, có khi hiểu được thì 
đã muộn! 

“Hãy cho Mẹ nụ cười khi còn 
sống 
Hơn những bông hoa bên mồ khi 
Mẹ không còn” 
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Chúng ta ở đây 
còn có nơi gọi là 
“Nhà Già”, chỉ 
trong cái xã hội 
nhỏ này cũng có 
những liên quan 
tương phản! Có 
tủi buồn than 
trách khi các con 
gửi mình vào nơi 
không có người thân, thăm viếng 
mỗi lúc một thưa dần. Thỉnh thoảng 
mới được rước về khi có những sinh 
hoạt đặc biệt. Có vị cảm nhận được 
sự an vui thanh thản bên cạnh 
những bạn cùng tuổi cùng phận, vui 
với những sinh hoạt tập thể hữu ích, 
họ hội nhập hoàn cảnh mới sau khi 
hoàn mãn bổn phận với gia đình an 
hưởng hiện tại.  
Cuộc sống hiện nay quá bận rộn 
cũng nên thông cảm cho các con 

phải gửi cha mẹ 
đến nơi có điều 
kiện chăm nom an 
toàn hơn… Cũng 
như các con 
không nên để cha 
mẹ già chăm giữ 
con mình, khi nuôi 
con các vị còn sức 
khỏe đến nay đã 

gối mỏi chân mềm, có khi còn phải 
nghe những lời đau lòng thiếu hiểu 
biết…! 
Cuối cùng để giải phương trình phức 
tạp này chỉ cần hội đủ những yếu tố 
chủ yếu Thông cảm, Hiểu biết, Từ ái, 
Bao dung. 
…Chỉ là vài ý thô thiển mạn bàn!  
Cầu mong mọi người luôn được An 
vui.  

Mùa tuyết đẹpVirgina! 
Nguyễn Tú 
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Lẫn lộn buồn vui, đón tết ta  

Thời gian lặng lẽ vụt trôi qua 

Giấc mơ dân chủ hoài mờ mịt 

Ước vọng tự do mãi nhạt nhòa            

Mấy độ Xuân sang lưu đất khách 

Bao mùa Mai nở biệt quê nhà 

Cứ chờ năm mới mong tin mới  

“Chả thấy gì” mà “chỉ thấy già” 

 
NHẤT HÙNG 

 
(Viết vào những ngày đón Năm mới) 
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Chiều hôm nay vào thăm kinh thành Huế 
Vùng ngoại ô vẫn mang vẻ tiêu điều 
Những căn nhà lụp xụp mái tôn xiêu 
Ðường phố vắng không nhiều như Ðà 
Nẵng 
 
Phú Bài vào mươi kí lô mét chẵn 
Nhiều cao tầng đường phố lắm người đi 
Chợ An Cự nghe chẳng khác xưa chi 
Riêng có chợ Ðông Ba ... thì quả tội 
 
Nằm nép bên Trường Tiền Plaza mới 
Siêu thị tân kỳ dân tới vào mua 
Án ngự ngay khu chợ cũ quê mùa 
Ðông Ba chắc sẽ lùa trong quên lãng 
 
Ngày hôm nay mây trời hơi quang đãng 
Gió Hạ Lào ... chiều khách ... chẳng 
buồn qua 
Nên chiều về đi dạo gió mơn da 
Người thi sĩ tưởng là ... cô gái Huế 
 
Giòng Hương giang vẫn êm đềm e lệ 
Chảy hiền hòa gợn chút sóng lăn tăn 

Trăm thuyền rồng đợi khách thẳng ngay 
lằn 
Chờ đêm tối ... khởi hành ra khỏi bến 
 
Giữa sông Hương những đào ca lão 
luyện 
Ðối ca & chèo giọng Huế rất là duyên 
Nhưng người nghe là dân ở khác miền 
Nên thưởng thức ... hơi phiền ... nghe 
lõm bõm 
 
Sáng hôm sau cả gia đình dậy sớm 
Mướn xe vào đại nội để tham quan 
Chính môn đường ... đại sảnh ... được an 
toàn 
Còn nhiều chỗ ... tan hoang vì bom & 
pháo 
 
Xót xa thay những con người vô đạo 
Vì hận thù đại náo nát hoàng cung 
Di tích xưa bị chúng phá tan tành 
Rồi đổ lỗi chiến tranh ... không màng 
giữ.

 
NVDL (July 2008) 
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Trời California hôm nay đẹp lắm. 
Màu nắng lụa tơ tầm dìu dịu của đầu 
mùa xuân, trải lên những hàng cây 
xanh xám chạy dài xa tít mù xa. Khi 
xe vượt qua những cánh đồng bao 
la bát ngát, dáng đồi vóc núi bao 
quanh vùng thung lũng sương mù 
(Sacramento) gần như không bao 
giờ thay hình đổi dạng trong mắt 
thường của con người. Nhưng vạn 
sắc màu đó sẽ thay đổi theo lạnh, 
nóng, ôn hòa hay heo mây của bốn 
mùa: xuân, hạ, thu, đông. Và đôi khi 
theo thời tiết đột ngột đến trong vùng 
như: Gió, nắng, ui ui, mưa, bão, 
trong đêm trăng, hừng đông, trưa, 
hoàng hôn, đêm tối. Và những sắc 

màu tươi đẹp, vui, buồn, 
hay thê lương… còn tùy 
vào cảm quan và hoàn 
cảnh của mỗi người.  
Gió xuân nồng ấm lay 
nhẹ những cành cây 
đang đơm nụ, kết trái ở 

trong vùng có khí hậu nổi tiếng dễ 
chịu, ôn hòa, ấm áp đó là Stockton 
(Bắc về hướng Bắc) của California 
miền Nam Hoa Kỳ. 
Mặc dù Stockton ở gần San Jose. 
Chừng 90 miles (134 cây số) lái xe 
khoảng một giờ ba mươi phút. 
Nhưng Stockton êm đềm hiền hòa, 
thư thái bao nhiêu thì thành phố San 
Jose chen chúc nhà cửa, hãng 
xưởng, xe cộ, chợ búa… lúc nào 
cũng rộn ràng, ồn ào và náo nhiệt.  
Stockton nằm sát nách với 
Sacramento là Thủ phủ của tiểu 
bang California. Đường lái xe đi, về 
giữa 2 thành phố Sacramento và 
Stockton có đất đai màu mỡ, rộng 
thênh thang, nhưng cả hai vùng dân 
cư lại ít. Cho nên nhà nào cũng có 
sân trước vườn sau hoa lá, cây trái 
sum sê. Dân chúng ở hai thành phố 
nầy có nếp sống hài hòa, an phận, 
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không tranh đua, bay nhảy như San 
Fransico, San Jose và những thành 
phố lân cận khác. Phần đông họ 
sống bằng nghề trồng trọt cây ăn trái 
như: mận, táo, cam, chanh, quít… 
Đặc biệt ở ngoại ô Sacramento về 
hướng Bắc. Thành phố Yuba City có 
hãng Sunsweet xấy trái khô ngon nổi 
tiếng. Bán khắp các tiểu bang nội địa 
Hoa Kỳ, và xuất cảng đi các nước 
khác. Họ còn nuôi gia súc như bò 
thịt, bò sữa, dê, trừu, gà lấy trứng, 
gà thịt… Đi xa thành phố một chút, 
chúng ta sẽ bắt gặp và cảm nhận 
được sự sinh hoạt ở vùng đồng quê 
yên bình, êm đềm, thoải mái.  
Ở đâu không biết, chớ xứ Mỹ dù 
trong đường cùng, ngõ hẻm hay 
đồng, núi xa xôi. Khi Chánh phủ cho 
xây cái nhà để gia đình cư ngụ, thì 
tất cả các tiện nghi cần thiết đều 
phải có như là: điện, nước… cầu 
tiêu, nhà tắm, chỗ nấu ăn… nhứt 
nhứt phải an toàn, hợp vệ sinh. Và 
trong nhà tối đa là 2 người cho một 
phòng. Chớ không ngủ chung chồng 
chất đông người chật hẹp sẽ thiếu 
dưỡng khí tốt. Nói tóm lại, mọi thứ 
phải theo đúng tiêu chuẩn ấn định 
của sở xây cất Chánh Phủ (Khi cất 
nhà xong phải báo cho cơ quan hữu 
trách đến xem xét. Được nhận là an 
toàn thì chủ mới được xử dụng). Có 
như thế mới bảo vệ được đời sống 
và sức khỏe người dân.  

Theo nhận xét riêng trong những nơi 
tôi có dịp đi qua. Ở vùng có nhiều 
người Á Châu nhứt là người Việt 
sanh sống. Nếu trên bàn tiệc hay 
trong một buổi họp mặt dù nhỏ, hay 
lớn cũng vậy.  
Nếu ai đó hỏi: 
- Quý vị từ đâu đến, và ở vùng 
nào…? 
- Chúng tôi ở Úc, ở Pháp, ở 
Canada… 
- Ở Đức, ở Nhật, Na Uy, Thụy Sĩ, 
Anh… 
- Chúng tôi từ Mỹ qua! Ở Texas, ở 
Florida, ở California… 
Thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết 
ngay đồng hương ở địa phương, hay 
ở các nước khác có một sự ngưỡng 
mộ nhẹ nhàng, nụ cười niềm nở, bùi 
ngùi trên nét mặt thân thương của 
họ với mọi đồng hương nhứt là quý 
vị ở tiểu bang California. 
Bởi ở năm châu bốn biển, ai còn lạ 
gì mà không biết Mỹ có tiểu bang 
California, nổi tiếng về nhiều mặt. Dù 
biết rằng dân Việt sống ở Texas, 
Florida… và nhiều nơi khác cũng 
không thua gì California. Nhưng 
California có thời tiết dễ chịu, ôn hòa 
không lạnh lắm vào mùa đông và 
không bị nóng kéo dài suốt mùa hè 
như ở các vùng khác trên các nơi 
khác. Khí hậu lại thích hợp dân da 
vàng, có mắt và tóc đen. Mặc dù 
California có rất nhiều sắc dân từ 
các nước Á Châu đến cư ngụ và 
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chọn nơi nầy làm quê hương, chớ 
không riêng gì người Việt Nam.  
Trên thế giới ai cũng biết, nơi nào có 
nhiều người xuất từ xứ các nước 
Cộng sản cai trị. Người dân nước đó 
khốn khổ trăm chiều: bị kềm kẹp, bị 
đày ải, bị bất công, bị cướp tài sản, 
bị nhồi sọ, bị hà hiếp… Nói tóm lại 
bởi vì không có tự do thì đại đa số 
những người Việt Nam như chúng ta 
mới cắt ruột gan mà bỏ nước ra đi tị 
nạn Cộng sản. 
Xứ người giàu đẹp, dư thừa vật 
chất, thật sự tự do. Nhưng hình như 
thiếu một chút tình! Nếp sống hàng 
ngày của chúng ta, ngoài tình gia 
đình gắn bó, tình đồng hương, tình 
người xa xứ… Chúng ta có nhiều sự 
việc cần để học hỏi, để biết, để nói, 
để kể, để hành động, để vui, để 
buồn, để ghét, để hờn, để thù, để 
hận, để nhớ, để ngậm ngùi, để luyến 
tiếc, để thương, và để hoài niệm...  
 
Vài con chim én bay qua xẹt lại rộn 
rã líu lo, cất tiếng hót vang vang. 
Trời cao vòi vọi không gian trong 
suốt và biêng biếc màu ngọc thạch. 
Nền trời xanh bao la bát ngát như 
nắp vung khổng lồ chụp úp bao phủ 
chúng ta. Và xa xa lác đác điểm vài 
cụm mây trắng đục, lửng thửng, 
thảnh thơi, là đà di chuyển vô định, 
và vạt nắng xuân ấm xuyên qua 
kiếng xe nhảy nhót bởi sáng mai. Xe 
chạy chầm chậm, gió mát rười rượi 

dạt dào lùa qua cửa sổ, ve vuốt trên 
làn da và khẽ đùa lên mái tóc. Có lẽ 
người lái cố tình cho xe chầm chậm 
để tận hưởng không khí trong lành 
cùng vẻ đẹp của buổi bình minh.  
Hôm nay, chúng tôi đổ đường xa, 
đến Stockton dự ngày Quốc hận. Xe 
rẽ vào thành phố. Hai bên đường có 
nhiều hàng quán và các cơ sở 
thương mại, bán buôn sầm uất của 
người Á Châu mà rất nhiều chủ 
nhân là người Việt Nam.  
Từ xa, chúng tôi đã thấy được trên 
cao phấp phới lồng lộng trong gió, lá 
Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa vàng 
ba sọc đỏ rực rỡ được treo ở đầu 
con đường lớn. Chúng tôi biết ngay 
là sắp đến nơi hành lễ, và xe chạy 
còn cách khoảng xa thì đã nghe rền 
vọng những bản hùng ca: “…Hàng 
ngàn cánh tay đưa lên/ Hàng vạn 
cánh tay đưa lên/ Để đấu tranh cho 
một nền hòa bình chân chính…” 
Tiếp theo: “Nào bao hùng binh tiến 
lên/ Bờ cõi vang lừng câu quyết 
chiến/ Quyết tiến lên theo bước tiến 
quân tung hoành…/ Đi là đi chiến 
đấu, đi là đi chiến thắng/ Đi là mang 
linh hồn non sông…/ Kèn vang theo 
tiếng chân đang rập rồn xa, xa/ 
Tiếng gào, thiết tha…” Tâm hồn tôi 
náo nức trước rừng cờ vàng, và 
những tấm biểu ngữ giăng trên cao 
với ý nghĩa truy điệu “Ngày 30 
Tháng 4 Đen”. Ngày mà nước Việt 
Nam rơi vào tay Cộng sản. Để đánh 
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dấu ngày lịch sử Việt Nam bước 
sang một trang sử vô cùng đen tối, 
và bắt đầu một thảm họa toàn dân 
tộc Việt. 
Ở mặt tiền Khu hội cựu tù nhân 
Chánh trị Việt Nam Cộng Hòa 
Stockton. Kế bãi đậu xe, lác đác 
dụm năm dụm ba những cựu quân 
nhân và gia đình đến 
dự lễ. Họ chào hỏi 
nhau, kể cho nhau 
nghe chuyện tù, kể 
những chuyện nước 
mất, nhà tan… sau 
ngày Việt Nam hoàn 
toàn rơi vào tay giặc. 
“Nước Việt Nam của 
chúng ta giặc giã 
triền miên! Cả ngàn 
năm bị đô hộ giặc 
Tàu, cả trăm năm đô 
hộ giặc Tây… Các 
bậc tiền nhân chiến 
đấu không ngừng nghỉ để giữ gìn bờ 
cõi. Không để một cọng rau, một tấc 
đất mất cho bọn ngoại xâm… Ngày 
nay Việt Cộng đã cắt lãnh thổ, lãnh 
hải bán chia cho Cộng Tàu… Trời ơi! 
Thiệt là thương đau! Thiệt là khả hận 
đời đời không quên!” 
Có mặt hôm nay là đại đa số Quân, 
Cán, Chánh của Việt Nam Cộng 
Hòa. Những người vượt biên, vượt 
biển, vượt tuyến… Bôn đào khỏi quê 
hương xứ sở vì bất đồng chính 
nghĩa, không cùng chánh kiến với 

chế độ Cộng sản. Cùng đại diện các 
hội đoàn, đoàn thể, lãnh đạo tinh 
thần các tôn giáo... đến tham dự lễ. 
Hiện hữu trong buổi lễ, gần như mọi 
người đều mặc màu đen. Màu tang 
tóc nói lên nỗi thống khổ, bi thương, 
bi hận ngày 30 tháng 4 năm 1975. 
 

Sau khi chào Quốc kỳ, và nghi lễ 
tưởng niệm xong. Chúng tôi hàn 
huyên tâm sự, và cùng ăn khoai mì, 
khoai lang, cơm nếp muối mè do 
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị 
Stockton đãi… Chúng tôi ăn những 
món ăn nhẹ, đơn giản để tưởng nhớ 
cái khốn khổ tột cùng khi giặc tràn 
vào. Những tháng năm dài bị chúng 
đày ải để trả thù trí thức miền Nam 
và trá hình lừa mọi người bằng danh 
xưng “cải tạo”. 
Quả thật trái đất tròn, rộng lớn bao la 
mà vẫn còn hẹp lắm! Một sự việc hết 
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sức bất ngờ ngoài tưởng tượng! Trải 
qua bao cuộc bể dâu, nước mất, nhà 
tan, kẻ bị tù đày, người cùng gia 
đình bồng bế vượt biên, vượt biển 
tản lạc khắp Năm Châu, bốn bể làm 
thân chùm gởi xứ người.  
Không ngờ sau hơn 40 năm, hôm 
nay tôi còn có dịp gặp lại anh Trần 
Hiếu Nhân người chiến sĩ “Xây Dựng 
Nông Thôn”, “Người Chiến Sĩ Áo 
Đen” ngày nào quen nhau, trong dịp 
tôi theo đoàn công tác “Y Tế Về 
Làng” ở Sầm Giang, thuộc Long 
Định (địa phận của tỉnh Mỹ Tho).  
Toán công tác của chúng tôi gồm có: 
2 y tá tỉnh, 1 nhân viên phòng thí 
nghiệm, 2 y tá quận. Khi vào làng sẽ 
có thêm Cán bộ y tế xã, ấp (y tế địa 
phương) và Cán Bộ Xây Dựng Nông 
Thôn (ít nhứt cũng 2 người) giúp đở 
toán Y Tế Về Làng và thi hành 
nhiệm vụ chung về nhiều mặt.  
Vùng chúng tôi đến là những làng 
thôn xa xôi để công tác y tế như là: 
Chích ngừa, chủng đậu mùa, chủng 
lao, tìm bịnh lao phổi, bịnh sốt rét… 
Khuyên, giúp dân phòng chống 
những bịnh thông thường. Đào hố 
chôn rác, lấp những vũng nước ứ 
động để muỗi, mồng… mang bịnh 
người nầy truyền qua người khác.  
Trước khi đến đâu, thì cần phải 
được thông báo, và trình bày những 
ích lợi cho dân sở tại biết, về việc 
làm của chúng tôi. Phải tập hợp dân 
đến nơi nào thuận tiện, cho công 

việc vườn tược đồng áng, của họ 
không bị trễ nải. Phương tiện di 
chuyển, giờ giấc làm việc… và nơi 
chúng tôi đến công tác tương đối 
được an ninh…  
Những sự việc khó khăn nêu trên. 
Trước khi chúng tôi đến làng nào 
cũng đều được các anh Cán Bộ Xây 
Dựng Nông Thôn giúp đỡ thực tiễn 
và hữu hiệu nhứt. Vì họ là những 
cán bộ đi sát cánh với dân, vì dân và 
cho dân… Họ rành rọt, từ đường đi 
nước bước và sự sinh hoạt của từng 
hộ gia đình một, trong thôn ấp.  
 
Trong chuyến công tác lần đó, đoàn 
chúng tôi được hai anh Cán bộ Xây 
Dựng Nông Thôn Võ Thiện Ý và 
Trần Hiếu Nhân giúp đỡ. Anh Hiếu 
Nhân người Nam, ở miệt Cái Tàu Hạ 
(Sa Đéc). Anh có dáng người cao 
ráo, khôi vĩ, mắt đen, mũi thẳng… 
Tánh tình đôn hậu, ăn nói dí dõm 
hay pha trò rất duyên dáng. Anh 
Thiện Ý người miền Trung, tướng tá 
vạm vỡ, mắt to, mày rậm, miệng 
cười bùi ngùi có duyên. Nước da 
anh ngâm đen, nhưng hồng hào 
khỏe mạnh, nhờ thấm đậm sương 
gió và nắng đẹp miền Nam... Anh có 
tánh tình điềm đạm, ít nói, chân tình, 
tự nhiên và luôn vui vẻ giúp đỡ 
người khác...  
Cả hai anh nầy luôn được lòng dân 
thương mến. Nhứt là các ông làng 
Trưởng, ấp Trưởng, hoặc những 
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người khá giả, tai mắt trong xã có 
vườn xanh cây ăn trái, có ruộng lúa 
chín vàng bao la, bát ngát cò bay 
thẳng cánh, chó chạy cong đuôi. 
Thôn quê miền Nam luôn có kinh 
rạch, sông ngòi tôm cá tươi ngon dồi 
dào…  

Dân địa phương thương cảm anh 
Thiện Ý và Hiếu Nhân vì tài, vì tánh 
tình, vì công tác… Hai anh còn là 
nhân tuyển thích hợp, mà họ gấm 
ghé muốn làm mai cho con em hoặc 
người thân của mình đến tuổi cập 
kê.  

Được những lợi điểm tốt như vậy, 
mà cả hai anh chàng nầy cứ lửng lơ 
như con cá vàng! Họ không từ chối, 
nhưng cũng không nhào vô.  
- Tại sao vậy?  
- Ai mà biết! Có lẽ đó là đòn phép 
của họ chăng?  
- Mèn ơi, nếu đúng là đòn phép thì 
thiệt là lợi hại vô cùng! Cái ngữ đó 
sẽ gây điêu đứng cho tâm hồn các 
cô con gái của người ta đến tuổi 
xuân thì. Bởi “Tôi buồn không biết vì 
sao tôi buồn?” mà các cô thường 
hay nghĩ ngợi và mơ mộng vu vơ!  
Trong tuần lễ xong công việc chúng 
tôi chia tay ai về nhiệm sở nấy. 
Nhưng dư âm của chuyến công tác 
vừa qua vẫn len lỏi trong bạn bè. 
Tôi nghe có người thủ thỉ, thì thầm 
rằng: Cô nàng chung chuyến công 
tác miền sông Hậu là Nhã Hồng 
quen với anh trai miền Trung ở sông 
Đà núi Ngự Thiện Ý!  
- Nồi ơi, vậy cũng nhiều chuyện! 
Nam nữ công tác chung, quen nhau 
là một việc hết sức bình thường thì 
chớ có gì đâu mà phải nói? Cũng 
như tôi, như mọi người trong đoàn 
công tác đều quen biết nhau ấy mà!  
- Không, không… tình bạn bè, tình 
đồng nghiệp, tình anh em, tình họ 
hàng, tình thôn xóm… Của chúng ta 
thì thông thường, nhưng hai người 
họ thì lại khác...  
- Khác cái gì? Khác chỗ nào?  
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- Nầy nhé, chàng Cán Bộ xây Dựng 
Nông Thôn Võ Thiện Ý, đã phải lòng 
người đẹp áo trắng Trần Thị Nhã 
Hồng (đồng nghiệp tôi).  
- Có vậy sao? 
- Họ còn thề non hẹn biển! Nguyện 
khắc cốt ghi tâm sống bên nhau cho 
đến tròn đời mạt kiếp nữa kia…  
Vậy thì còn gì vui bằng! Sau đó 
không lâu chúng tôi hân hoan diện 
đẹp, đi dự lễ đính hôn của bạn, giữa 
sự vui mừng, và hài lòng của cha mẹ 
cùng họ hàng đôi bên.  
- Ê mậy, có phải nàng Nhã Hồng 
vắng người yêu, rồi buồn, rồi than 
thở: “Ngày anh xa vắng, em không 
trang điểm đợi chờ… Những đêm gió 
lạnh đầu hè… u buồn phủ kín tâm 
tư… Đợi chàng một hai năm/ Hay là 
cả đời xuân xanh…” Hay nàng ta 
chờ: “Bốn xe lội nước theo sau/ Tám 
xe đại bác đi đầu…” để bạn bè và 
hai họ đưa rước nàng về dinh?  
- Không phải vậy đâu! Là câu hát ấy 
mà, làm gì có chuyện đó?  
Nhưng đoàn công tác và đồng 
nghiệp chúng tôi sẽ cùng với gia 
đình hai bên, chuẩn bị tổ chức cho 
Thiện Ý và Nhã Hồng một đám cưới 
thật linh đình tưng bừng hoa lá… 
 
Việt Cộng đánh phá rối nhừ tử quê 
hương! Chúng giựt sập cầu, đào 
đường, đấp mô… Pháo kích vào 
những nơi thờ phượng như giáo 
đường, chùa, trường trẻ em đang 

học… là một việc hết sức bình 
thường. Thì chúng có sá gì nhà 
thương! Nơi trị bệnh để cứu người 
già yếu, ốm đau, thương tật... mà 
chừa!  
Ngày hôm đó, trời mưa gió bão 
bùng, không gian ảm đạm bao phủ 
màn đen như nhuộm mực tàu! Nữa 
đêm về sáng, đạn giặc pháo kích rót 
vào thành phố ầm ầm! Rót vào bệnh 
viện chúng tôi… Trần Thị Nhã Hồng 
tử thương trong phiên trực đêm 
đó!  
Ôi có chiến tranh nào mà không tan 
nát! Phải chăng Cao Xanh ghen ghét 
má hồng? Để “…Sao không chết 
người trai khói lửa/ Mà chết người 
em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì…” 
Một đoạn trong bài hát “Những Đồi 
Hoa Sim” của nhạc sĩ Dũng Chinh! 
 
Ngày ấy, và chuyện xưa đã qua 
cũng mấy mươi năm rồi. Bây giờ 
đang lưu lạc xứ người, chúng tôi ai 
cũng đã hai màu tóc, và có người 
bạc trắng như bông. Nhưng với tôi, 
và anh Hiếu Nhân vui mừng vô cùng 
khi gặp lại. Hồi ức chợt quay về như 
mới xẩy ra vài ngày trước đây thôi 
khiến cơn buồn loang chiếm tâm 
tư....  
Ngồi bên cạnh, phu quân tôi ngậm 
ngùi, kéo khăn đưa cho lau dòng lệ! 
Tôi nhỏ giọng hỏi thăm anh bạn, sau 
mấy mươi năm mới gặp lại: 
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- Gia đình anh qua Mỹ lâu chưa anh 
Hiếu Nhân? Bà xã anh có đến đây 
hôm nay không? Mấy đứa nhỏ thì 
sao…? 
Qua bao nhiêu thay đổi của cuộc 
đời. Anh Hiếu Nhân của ngày nay 
già dặn hơn, chín chắn hơn. Tuy trên 
vầng trán anh có đôi nếp nhăn, 
người ốm gầy, và khắc khổ. Nhưng 
trong đôi mắt đó, vẫn ngời sáng ánh 
kiên cường và niềm bất khuất!  
Anh trầm giọng: 
- Cảm ơn chị. Vợ chồng tôi đến đây 
cùng 3 cháu cũng đã mười mấy năm 
rồi. Các cháu có đứa còn ở Đại học, 
có đứa đã ra trường. Tôi và bả vẫn 
còn đi làm. Gia đình chúng tôi tạm 
thời ổn định trong cuộc sống hiện 
tại… 
Anh Trần Hiếu Nhân dừng lại, hớp 
ngụm nước nhỏ, nét mặt u hoài 
chậm rãi bảo: 
- Chị có biết sau ngày hôn thê tức tửi 
ra đi, Thiện Ý thế nào không? 
Tôi mở to mắt, lắc đầu: 
- Dạ thưa anh không, tôi không biết 
gì cả! Bây giờ anh Võ Thiện Ý ở đâu, 
anh có tin tức gì của ảnh? Ảnh có 
đến được bến bờ tự do chưa…?  
Mắt anh Hiếu Nhân đăm chiêu nhìn 
trời xa thăm thẳm. Giọng buồn buồn, 
anh bảo:  
- Thiện Ý xuất thân từ trường Sĩ 
quan Thủ Đức. Khi ra trường nó học 
khóa chuyên môn rồi biệt phái về Bộ 
Xây Dựng Nông Thôn. Có thời gian 

nó ra Trung Tâm huấn luyện Xây 
Dựng Nông Thôn Trung Ương Vũng 
Tàu. Làm huấn luyện viên, dạy lại 
các khóa đàn em. Nhưng khi hôn thê 
đột ngột qua đời, nó xin ra đơn vị tác 
chiến trong binh chủng Dù “Thiên 
Thần Mũ Đỏ”. Số thằng đó thiệt lận 
đận chị ơi! Nó theo đơn vị bôn ba 
gian khổ khắp nơi. Nhưng có lính 
chiến nào mà không gian nan đâu 
phải không chị? Mấy lần bị thương 
nhẹ ở chiến trường, sau đó nó trở lại 
ngành Xây Dựng Nông Thôn. Đi sâu 
vào xã ấp công tác như ngày xưa…  
Anh Hiếu Nhân hít dài điếu thuốc 
cháy dở. Anh phà khói trắng lỡn dỡn 
tỏa bay rối kể tiếp: 
- Giữa năm 1974, tôi và đồng đội 
đưa thi hài nó về an nghỉ, trong 
vườn trà chốn quê mẹ ở Blao. Nơi 
đó nó được sanh ra và lớn! Nơi đó 
đã cho nó biết bao nhiêu là kỷ niệm 
lúc thiếu thời! Tội nghiệp bà cụ chỉ 
có nó là con trai! Bà thương và cũng 
coi tôi là con như nó! Sau nầy, thỉnh 
thoảng bà hay gởi cho trà Blao trồng 
ở vườn nhà, bánh, trái… như thuở 
chúng tôi công tác cùng đơn vị. Chị 
ơi, Võ Thiện Ý đã anh dũng đền nợ 
nước trong trận giặc phục kích ở 
Kinh Mười Hai, gần Vườn Đào miệt 
Cai Lậy, trên đường đi vô Đồng 
Tháp… 
Tôi sửng sờ chết lặng, không nói 
nên lời! Anh Nhân mắt đỏ nghẹn 
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ngào! Rồi anh chùng giọng như than 
thở, như nói với chính mình: 
- Đó là một trong hàng vạn, hàng 
vạn… chuyện thương tâm khác đã 
xảy ra trong ngành Cán bộ “Xây 
Dựng Nông Thôn”. Chúng tôi là lực 
lượng ít người biết, ít ai nhắc nhở 
đến. Chúng tôi vì…  
Tôi lau vội dòng nước mắt chảy dài 
xuống má, tiếp lời anh: 
Vì các anh là “Chiến Sĩ” là Chiến Sĩ 
Việt Nam Cộng Hòa như mọi binh 
chủng khác. Cũng như các anh Biệt 
Chính, Dân Ý Vụ, Dân Tác Vụ, Nhân 
Dân Tự Vệ… Là những chiến sĩ 
công tác chiến đấu trong lặng thầm.  
Các anh không nón sắt, không “giầy 
sô”, không áo giáp… Các anh là 
những người “Chiến Sĩ Áo Đen”. 
Anh Hiếu Nhân ơi, không những các 

anh mà tất cả mọi người. Không 
phân biệt Dân, Quân, Cán, Chánh, 
không kể nam hay nữ. Bởi “Giặc tới 
nhà/ Đàn bà cũng đánh” mà anh! 
Cho nên tất cả và bất cứ “Người nào 
chống lại kẻ thù chung của chúng ta 
là Cộng sản, là đảng Cộng sản Việt 
Nam. Thì: “Dân tộc Việt hãnh diện, 
ngưỡng mộ, vinh danh và biết ơn 
đời đời...” 
 
Nén hương lòng tôi xin thành kính 
gởi hương linh anh Võ Thiện Ý, 
người “Chiến sĩ Áo Đen” đã nằm 
xuống. Xúc cảnh sanh tình tôi viết 
bài thơ tưởng nhớ và hồi tưởng về 
thuở ngày xưa, có lần tôi được 
chung chuyến công tác với anh.  
 

 
*** 
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Từ Blao mẹ gởi cho trà 
Tâm tình gói gém chút quà quê 
hương 
Nhớ hoa mắc cỡ bên đường 
Hoa cau, hoa bưởi... tỏa hương ngọt 
ngào 
Nhớ hồi đóng ở Vườn Đào 
Chiến trường sanh tử, có tao có 
mầy... 
Khi ra Hỏa Xá, Phú Bài 
Lúc về An Lộc, Đồng Xoài, Ba Xuyên 
Cá nhiều mùa nước Tịnh Biên 
Vàng đồng lúa mới tháng giêng Tháp 
Mười 
Trung Nguyên nhìn hỏa châu rơi 
Những chiều mưa đổ sụt sùi ven đô 
Hành trang nặng chiếc ba-lô 
Núi rừng sương gió pông-sô dựng 
lều 

Nấu trà nón sắt làm niêu 
Kẹo gừng, đường tán đậm nhiều tình 
thân 
Ba mươi vắng bóng chị hằng 
Giữa đêm trừ tịch xuân sang, giặc 
vào 
Mầy nằm chết cạnh chiến hào! 
Bạn bè thương khóc! Lòng tao rối 
bời! 
Hận thù chất ngất Ý ơi! 
Đưa mầy, tiễn chặn đường đời đã 
qua 
Cao Nguyên đất mẹ, vườn trà 
Tao trồng quanh mộ màu hoa tím 
buồn 
Màu nầy mầy thích, mầy thương 
Đêm về còn có cả vườn trăng sao 
Mỗi lần hương thoảng trà Blao 
Nhớ thương se thắt dạt dào tâm tư. 

 
 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
Email: dtdbuon@hotmail.com    -    ĐT: (530) 822 5622 
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Nguyễn Bỉnh Khiêm 
 

休 矣 
名 遂 功 成 休 矣 休 
等 閑 世 故 一 虛 舟 
風 來 江 館 涼 一 夏 
月 到 書 樓 明 正 秋 
紅 日 東 升 知 大 海 
白 雲 西 望 是 神 州 
溪 山 亦 足 供 吾 樂 
忍 負 前 盟 萬 里 鴻 

阮 秉 謙 

Hưu Hỷ 
 
Danh toại công thành hưu hỷ hưu 
Đằng nhân thế cố nhất hư châu 
Phong lai giang quán lương nghi hạ 
Nguyệt đáo thư lâu minh chính thu 
Hồng nhật đông thăng tri đại hải 
Bạch vân tây vọng thị thần châu 
Khê sơn diệc túc cung ngô lạc 
Nhẫn phụ tiền minh vạn lý âu   
 
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585)  

 
Bản Dịch của Trần Quốc Bảo (Richmond, VA) 

 

Vui Về Hưu /Nguyễn Bỉnh Khiêm 
 

Công danh đã vẹn nghỉ hưu thôi 
Phó mặc thuyền đời chuyện nổi trôi 
Biết Hạ khi bờ sông hóng gió 
Hay Thu lúc đọc sách trăng soi 
Tây phương mây bạc kìa non Thánh    
Đông hướng vừng hồng đó biển khơi  
Mộng với hải âu bay vạn lý 
Sông hồ thỏa chí trọn đời vui. 


