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Thả hồn bên suối trăng mơ 

Thiên nhiên giòng nước, lững lờ bóng mây 

Đa tình, hoa lá đắm say 

Chim muông ríu rít gọi bầy tìm nhau 

Cuộc đời vẫn đẹp dường bao 

Dù cho sóng gió thế nào đừng xa 

Dù cho bão táp phong ba 

Xin đừng chia cắt tình ta với người 

Uyên ương chắp cánh không rời 

Trái tim hòa nhịp muôn đời sắt son 

Cầu xin mãi mãi vuông tròn 

Cùng nhau đi suốt con đường tình thơ. 

 

HOÀNG PHƯỢNG 
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Cung Thị Lan 
 

Chợ Đầm Nha Trang hình thành 
trước khi tôi sinh ra đời từ lâu lắm. 
Theo lời kể của những người lớn 
trong gia đình nội của tôi, chợ có tên 
Đầm vì chợ tọa lạc gần một đầm 
trũng, ngập nước cạnh cửa sông cái 
Nha Trang.  
Chi tiết này ngày càng ghi đậm trong 
trí nhớ tôi khi tôi bước qua những 
vũng nước bùn lầy lội trong khu bán 
tôm cá rau đậu trong những lần theo 
má hay các cô của tôi đi chợ sau 
những cơn mưa.  
Nhưng, chợ Đầm không phải đơn 
giản là nơi tôi theo má tôi hay những 

người lớn trong gia đình 
nội đi chợ mà là nơi tôi đã 
gắn bó đời sống nghèo khổ 
của mình và gia đình mình 
với những chuyện buôn 
bán của má tôi trong suốt 
quãng thời gian thơ ấu. 
Sau khi ba tôi mất, má tôi 
giúp việc cho gia đình nội 
tôi một thời gian rồi ra chợ 

để tìm phương kế nuôi hai chị em 
tôi. 
Vì không có vốn để có tậu được một 
chiếc sạp trong ngôi chợ vuông, 
được xây cao hơn mặt đất một mét 
có mái đỏ che mưa nắng, và cũng 
không thể tậu được một kiosk với 
chiếc dù che ở dọc quanh khu chợ, 
má tôi chỉ có thể bán lẻ dọc ven 
đường quanh chợ. 
Má tôi thường dậy sớm, đến bến xe 
ngựa ở đường Sinh Trung để mua 
trái cây của những người ở Diên 
Khánh (ngoại thành Nha Trang - 
thường được gọi là Thành).  
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Những người ở Thành 
thường đem cây cam quýt 
bưởi chanh thu hoạch từ 
vườn của họ, hay mua lại từ 
vườn của những người 
quanh xóm họ, rồi đón xe 
ngựa đến Nha Trang bán cho 
những người mua đi bán lại 
ngay tại bến xe ngựa. 
 
Kiểu mua đi bán lại như má tôi, lời lỗ 
vô chừng. May mắn mua được giá 
hời, trái cây ngon thì má tôi có lời; 
kém may mắn mua lại của người 
đến bến xe ngựa sớm hơn hay trái 
cây không ngon, không ngọt thì má 
tôi bị lỗ vốn hay lỗ công. 
Má tôi vốn thật thà 
chất phác nên 
được cảm tình bởi 
nhiều người bạn 
hàng từ các vùng 
ở Diên Khánh 
(Thành). Bà 
thường được bạn 
hàng ưu tiên dành 
hàng cho với giá 
phải chăng. Từ đó, những người bạn 
hàng của má tôi và má tôi dần dà 
thân thiết với nhau như chị em ruột. 
Và cũng từ đó, mỗi lần đi học về chị 
em tôi thường đi đến các vùng ở 
Diên Khánh (ngoại thành Nha Trang) 
chơi. Chúng tôi đến Bình Cang thăm 
gia đình dì Chín, dì Năm Rỗ, dì Ba 
Bê ăn uống và sinh hoạt với các con 

của các dì này như đến các gia đình 
bà con ruột thịt của mình. Má tôi đã 
nghèo vì cảnh góa chồng, đơn thân 
nuôi con ăn học đã đành, gia đình 
của dì Chín, dì Năm Rỗ, dì Ba Bê 
cũng chẳng hơn gì! Sinh nhai của họ 
tùy thuộc vào những mùa lúa của 
những cánh đồng nho nhỏ gần nhà, 
những hoa quả trong vườn hay 

những con cá, con 
tép, con cua đánh 
bắt từ những con 
mương nhỏ cạnh 
vườn nhà. Con cái 
của các dì này đi 
học về phải làm 
vườn, bắt cá, 
trồng hoa quả để 

giúp gia đình kiếm thêm tiền sinh 
sống. 
Tôi thân với chị Cúc con gái của dì 
Chín nhất. Vì chị lớn hơn tôi một tuổi 
nên chị và tôi nói chuyện rất hạp. Chị 
Cúc khuyên tôi nên đi bán rau với chị 
trong những tháng hè để giúp má tôi 
kiếm thêm tiền. Chị cho tôi biết là má 
tôi không thể nào kiếm lời nhiều vì 
vốn của má tôi ít quá. Nghe có lý, tôi 
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bằng lòng theo chị Cúc bán rau ở 
đường Tăng Bạt Hổ.  
Đường Tăng Bạt Hổ là một trong 
những con đường mở rộng buôn 
bán từ khu chợ Đầm của những 
người bán lẻ ở vỉa hè. Vào khoảng 
năm 1964-1965 đường Tăng Bạt Hổ 
rất lầy lội và có nhiều ổ gà nhưng là 
đoạn đường mà những người bán lẻ 
đón khách đi xe đạp hay xe máy 
ngang qua sau khi đi làm về thay vì 
phải vào hàng rau đậu, tôm cá của 
khu chợ vuông mua sắm. Chị Cúc và 
tôi mua sỉ (gọi là mua sa cạ) từ 
những vườn rau trên Thành rồi bán 
lẻ ở đường Tăng Bạt Hổ từ trưa đến 
chiều tối. 

Ngã tư Độc Lập, Phương Câu, Phan Bội 
Châu và Sinh Trung. Nhà sách Nguyễn 

Lê góc cua Phan Bội Châu và Sinh 
Trung) đối diện tiệm vàng Mỹ Kim (góc 
cua Phương Câu và Phan Bội Châu) 

 
Có nhiều hàng rau san sát Tăng Bạt 
Hổ nên hai rổ rau chúng tôi thường 

bị ế. Những người lớn buôn bán 
thường xuyên có kinh nghiệm, 
không cho hai đứa tôi, một lên chín, 
một lên mười, cơ hội tranh giành 
chuyện kiếm lời. Người đi chợ 
thường mua tất cả các món họ cần 
như đồ nấu chua, đậu, nấm, hành, 
ớt, dưa leo, sà lách, rau thơm cùng 
một lúc tại một chỗ cho tiện chứ ít 
khi mua riêng lẻ từng thứ từ các 
hàng khác nhau. Chán ngán với 
cảnh ế ẩm, chị Cúc và tôi bàn tính 
"bán đổ bán tháo" dù phải lỗ công. 
Hai đứa rủ nhau nhặt sạch hết tất cả 
các loại rau từ sà lách đến các loại 
rau thơm và cả rau muống rồi trộn 
chung lại bán rẻ cho mau hết hàng. 

Hai chị em tôi chỉ muốn 
dọn gọn các mớ rau 
không ngờ hai rổ rau 
với đủ loại sà lách, 
húng, quế, rau răm, ngò 
và rau muống đầy hấp 
dẫn đã khơi sự tò mò 
những người đi ngang 
qua hàng. Nhiều người 
dừng lại hỏi chúng tôi 
bán ra sao. Hai đứa tôi 
nói là chúng tôi bán năm 

ba đồng tùy người mua. Hễ đưa 
chúng tôi bao nhiêu tiền thì chúng tôi 
sẽ hốt vào lá chuối gói bán, nhiều ít 
tùy họ muốn. Nghe thế người mua 
đồng ý mua ngay. Mừng rỡ với cảnh 
người người nô nức mua loại "rau 
trộn", tôi mới nghiệm ra là món "rau 
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trộn" của chúng tôi giúp những 
người nội trợ đỡ tốn thời gian chuẩn 
bị khi nấu cơm chiều. Chiều hôm đó 
chúng tôi bán hết hàng thật sớm và 
có lời. Đắc ý với 
sự thành công, 
chị Cúc và tôi tiếp 
tục cách nhặt 
sạch các loại rau, 
chẻ rau muống rồi 
trộn chung thành 
rau trộn để bán. 
Vì thấy chúng tôi 
bán rau có lời, em 
gái tôi, cũng tên Cúc, thích thú xách 
rổ theo chúng tôi bán phụ.  
Sau mùa hè năm ấy hai chị em tôi có 
chút tiền phụ má. Nhưng, mùa hè 
của những năm kế tiếp, hai chị em 
tôi ngưng bán rau vì chị Cúc không 
bán rau nữa. Chị phải ở nhà trông 
vườn và làm lúa cho gia đình dì 
dượng Chín ở Bình Cang. Còn em 
gái tôi thì tuyệt đối không đi bán với 
tôi vì có lần nó bưng rổ ngang qua 
khu vườn nhà nội, bị bác gái tôi kéo 
lại la “Bây giờ con muốn đi học hay 
chỉ đi muốn đi buôn bán giống má? 
Buôn bán như má con làm sao học 
cho nên?” Nó nghe bác gái nói có lý 
nên nghỉ luôn. 
Tôi ngừng bán rau nhưng vẫn tiếp 
tục theo má tôi buôn bán. Vì tôi 
thường ra khỏi cổng nhà nội từ tờ 
mờ sáng để theo má đến bến xe 
ngựa hay bến xe lam mua hàng từ 

những người ở Thành xuống, tôi 
không bị bác gái ngăn cản như em 
tôi. Đến các bến xe, trong lúc má tôi 
đón hàng tìm mua cam quýt thì tôi 

tìm mua bưởi. 
Sở dĩ tôi mua 
bưởi vì bưởi rẻ 
hơn cam quýt 
và ít có người 
mua. Cam và 
quýt là loại trái 
cây người mua 
thường đơm 
cúng trong khi 

bưởi là loại trái cây chỉ để ăn vặt. 
Người bán lẻ cam quýt có thể sắp 
chúng gọn trong rổ rồi dùng gióng và 
đòn gánh để gánh đi một cách dễ 
dàng trong lúc người mua bưởi cần 
có thúng hay giỏ cần xé lớn và thuê 
xe xích lô hay ba gác chuyển hàng 
đến các vỉa hè bán lẻ. Vì quyết chí 
kiếm tiền giúp má, tôi không nản chí. 
Má tôi biết ý định của tôi nên giúp tôi 
trả tiền vận chuyển chung cho toàn 
bộ số hàng của hai mẹ con. Ngày hè 
tôi thường bán bưởi cạnh những rổ 
cam quýt của má ở đường Phan Bội 
Châu trước tiệm bánh Hòa Hưng. 
Đến chiều, tôi bán bưởi ở trước tiệm 
sách Nguyễn Lê cho đến sẫm tối. 
Phương tiện giúp tôi chuyển những 
đống bưởi là những chiếc xe ba gác 
mà má tôi thuê chuyển những rổ 
cam quýt của má. 
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Ở trước tiệm sách Nguyễn Lê, tôi 
bán rất đắt vì nhiều du khách Sài 
Gòn ngang qua thường dừng lại hỏi 
thăm và mua cho.  
Đống bưởi hình kim tự tháp của tôi 
luôn luôn có vài người hay một 
nhóm lớn vây tròn. Họ thường săm 
soi những trái làm mẫu đã được gọt 
lớp vỏ xanh, ước lượng sức nặng 
của những trái chưa gọt vỏ rồi hỏi tôi 
làm sao tôi biết loại nào là loại nào 
khi những trái bưởi mẫu với hai màu 
hồng và trắng khác nhau. Tôi giải 
thích cho họ biết cách tôi ghi dấu các 
loại bưởi khác nhau khi tôi mua từ 
những nguồn khác nhau và cho họ 
biết giá trị của từng loại. Sau đó, tôi 
chiều họ bằng cách cắt một miếng 
hình tam giác nhỏ tại chỗ dát mặt 
hình tròn của từng loại cho họ thử. 
Dù chua hay ngọt sau khi thử xong 
người mua lấy tiền trả đúng y như 
giá tôi nói chứ không hề trả giá hay 
cò kè bớt một thêm hai. Sau mỗi lần 
thỏa thuận giá cả và hàng, tôi 
thường xâu dây vào trái bưởi cho 
khách hàng xách dễ dàng. 
Mỗi buổi tối về nhà đếm tiền, 
số lời của tôi luôn luôn hơn 
số lời của má rất nhiều. Tôi 
nghĩ người lớn thấy đứa con 
gái tuổi còn đi học mà buôn 
bán trong thời gian hè thay 
vì đi học thêm thì thương 
tình mua dùm. 
Có một buổi chiều, một 

người đàn ông trung niên dừng lại 
trước đống bưởi của tôi. Ngắm 
nghía một lúc ông chọn một trái bưởi 
mà tôi đã gọt làm mẫu, rồi bảo tôi lột 
hết vỏ ra để khi về nhà ông khỏi phải 
lột. Ông nói là gọt hết vỏ bưởi, bỏ 
vào giỏ tiện cho ông hơn xách kồng 
kềnh bên ngoài. Nghe lời ông, tôi gọt 
lớp vỏ trắng một cách cẩn thận vì sợ 
cắt phạm những múi bưởi bên trong. 
Trái bưởi to bằng nửa vòng ôm của 
tôi thế mà tôi gọt quanh nhiều vòng 
vẫn chưa thấy ruột đâu. Đến khi lột 
sạch hết vỏ, trái bưởi chỉ bằng trái 
cam! Tôi lo sợ ngớ người không biết 
tính sao thì ông cười nói đừng lo. 
Rồi ông trả tiền đúng như đã đồng ý. 
Cử chỉ tế nhị của ông khiến tôi cảm 
kích và biết ơn vô cùng. Ông đã cho 
tôi một ấn tượng tốt và một bài học 
hết sức ý nghĩa về sự bao dung của 
người lớn. 
Khi tôi thi đậu vào trường Nữ trung 
học Nha Trang thì tôi ngưng bán 
bưởi. Tôi chỉ phụ má tôi bán cam 
quýt ở vỉa hè đường Phan Bội Châu 
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mỗi khi không có giờ học. Những 
ngày chủ nhật tôi được má cho phép 
dẫn em gái tôi đến sạp hàng xén của 
cô Sáu để trông hàng và phụ bán với 
cô. Mỗi lần như thế, tôi rất sung 
sướng vì tôi cảm thấy mình rất 
trưởng thành, rất người lớn và rất 
sang. Được ngồi trong sạp của cô 
ngay trong khu chợ Đầm vuông, 
được cô Sáu cho xếp đặt trưng bày 
các chồng áo thun, quần áo trẻ em, 
vớ, kẹp tóc, lược, kim, chỉ, theo ý 
thích và được lấy hàng cho khách, 
gói hàng cho khách, nói giá, thu tiền, 
thối tiền, khóa tủ đựng tiền tôi cảm 
tưởng như mình là người chủ thực 
thụ. Công việc mà tôi thích làm nhất 
ở hàng cô Sáu là được dùng những 
cái phễu nho nhỏ để chế dầu dừa, 
và các loại dầu khuynh diệp vào 
những cái chai mà khách đem đến 
mua. Tôi thích ngửi các loại khuynh 
diệp khác nhau sau khi chiết dầu cho 
khách. Tôi còn thích đếm những viên 
phấn nụ khi bán, rồi chấm chút bụi 

phấn để xoa thử vào má 
để biết cảm giác mịn màng 
của loại phấn này như thế 
nào. Những lúc đông 
khách cô cho tôi toàn 
quyền quyết định. Tôi chỉ 
cần xem bảng giá nơi hộp 
đựng tiền rồi nói cho khách 
biết, gói hàng và thu tiền. 
Mỗi khi vắng khách, cô cho 
hai chị em tôi tiền rồi bảo 
chúng tôi xuống khu hàng 

ăn muốn chọn món gì ăn tuỳ thích. 
Sau mỗi lần đắt khách, cô thường 
mua thêm bánh hỏi thịt quay, bánh 
cuốn hay bánh giò chả lụa của 
những gian hàng ở những bậc cấp 
xuống khu hàng ăn cho chúng tôi ăn 
thêm. Đến xế trưa, cô thường bảo 
hai chị em tôi đi về tắm rửa học 
hành. Mỗi lần chào cô để đi về, cô 
thường cho hai chị em tôi thêm vài 
đồng; vì thế, mỗi lần ra bán phụ cho 
cô, chúng tôi thường được ăn ngon, 
lại còn được tiền. Mỗi lần như thế tôi 
rất mừng vì tôi có cơ hội tích luỹ 
"chút vốn" để mua màu nước, bút 
chì Gilbert, cây móc, que đan, len và 
chỉ màu theo ý muốn.  
Năm học Đệ Thất, tôi được học đan 
tất, mũ trẻ em ở trường nhưng vì 
đan chưa thạo nên tôi không thể đan 
bất cứ món gì để nhờ cô Sáu bán 
dùm theo những bộ đồ đan len trẻ 
em mà cô mua của những mối sỉ của 
những hàng len đan máy ở Sài Gòn. 
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Sở dĩ tôi luôn có ý tưởng để dành 
tiền vì tôi thường phòng xa những 
trường hợp má tôi không có tiền cho 
chị em tôi mua sắm những dụng cụ 
cần thiết cho việc học tập của chúng 
tôi. Má tôi vốn là người tằn tiện, ăn 
chắc mặc bền không phá phí nên bà 
chắt mót dành dụm số lời mỗi ngày 
tạo cho số vốn ngày càng nhiều 
nhưng vì bà có bản tính thương 
người, hay giúp đỡ bạn bè khi nghe 
những lời than vãn của bạn nên bà 
thường vướng vào cảnh cho mượn 
tiền mà không hề được trả lại.  
Tôi nhớ năm thi đậu vào trưòng Nữ 
Trung Học tôi phải mặc áo trắng mà 
má tôi không có tiền may cho chỉ vì 
má tôi đã lấy toàn bộ tiền dành dụm 
cho một bà thợ may từng làm chung 
cho tiệm cô Bảy với má tôi ở đường 
Độc Lập mượn để bà mở tiệm may 
ở đường Công Quán. Cả nể, má tôi 
không dám đòi nên sai hai chị em tôi 
đi đòi dùm. Tôi dắt em tôi ngang qua 
lại tiệm may nhiều lần nhưng không 
dám bước vào tiệm nói câu má dạy 
"Bác Đ. cho má con "xin lại" tiền bác 
mượn má con mấy tháng trước." 
Nhưng rồi một hôm bị má la "Má 
phải đi bán nhờ chút mà không làm!" 
Tôi cũng bấm bụng vào tiệm nói thử 
một lần với bác Đ. và câu trả lời của 
bác Đ là: "Biết rồi, bác sẽ gặp má 
con tuần tới và trả tận tay cho má 
con." Tuần tới và một tuần sau tuần 
tới bác Đ. vẫn không gặp để trả tiền 

má tôi nên má tôi lại sai tôi dẫn em 
gái tôi đến tiệm bác Đ. nói bác lấy 
vải trắng của tiệm may cho hai chị 
em tôi hai cái đầm để trừ nợ. Tôi lại 
phải dẫn em gái tôi đi ngang qua lại 
tiệm bác Đ. nhiều lần rồi lang thang 
đến rạp hát Minh Châu rồi đi qua rạp 
hát Tân Quang và về nhà chứ không 
dám vào tiệm bác Đ. kêu bác may 
áo đầm trắng cho. 
Cho đến khi má tôi thúc hối và ngày 
nhập học sắp đến tôi cố gắng bấm 
bụng lần nữa dắt em tôi vào tiệm 
bác Đ. thuật lại lời của yêu cầu của 
má tôi với bác. May mắn cho tôi là 
bác Đ. đã vui vẻ đo cho hai chị tôi và 
bảo tuần sau đến lấy hai bộ đầm 
trắng. Sau vụ đó, tôi nghĩ: "Bây giờ 
mới vào lớp Đệ Thất, muốn có cái áo 
đầm trắng như nội quy trường mà 
mình phải đi qua đi lại chầu chực 
đến sát ngày nhập học mới có như 
vầy đến khi lên lớp đệ Tam đệ Tứ 
cần có áo dài trắng mình phải gặp lại 
tình cảnh như vầy nữa thì khổ quá! 
Mình phải lo kiếm tiền để dành thôi!" 
Nghĩ thế tôi quyết tìm cách kiếm tiền. 
Lúc đó phong trào móc crochet rộ 
lên nhiều và cô Sáu tôi thường nhận 
hàng móc crochet như khăn trải bàn, 
mũ và giỏ xách từ con cái của bạn đi 
khuôn Cấp Cô Độc, chùa Phật 
Học/Tỉnh Hội (nay gọi là chùa Long 
Sơn) và chùa Hải Đức để bán dùm. 
Thấy hàng crochet được mọi người 
chuộng và cô Sáu bán rất nhanh tôi 
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cũng muốn móc crochet và 
nhờ cô bán nhưng tôi không 
biết móc. Sau đó, nhờ vài 
bạn trong lớp tôi biết móc 
bày cho tôi những mũi căn 
bản như chữ I dài, chữ I 
ngắn và con sò tôi tự móc 
cho em gái tôi và tôi hai cái 
mũ. Mũ của em tôi được 
móc đầu tiên nên hình dáng 
của nó không cân xứng cho 
một cái mũ của đứa con gái. 
Nó giống y chang cái mũ 
của Charlot mà không hiểu sao em 
gái tôi thích đội hoài không bỏ. Cái 
mũ thứ hai tôi móc có kinh nghiệm 
nên đẹp hơn nhiều. Và tôi đã cưng 
dưỡng và giữ gìn cái mũ này thật 
lâu.  
Một hôm, khi đi ngang một tiệm tạp 
hóa trên đường Độc Lập, tôi tình cờ 
thấy một chị móc chiếc chổi lông gà 
với cuộn giây nhựa đơn giản, tôi 
đứng cạnh học lóm rồi về móc thử. 
Cái chổi lông gà đầu tiên tôi móc 
giống như lông xơ xác của con gà 
đá thua trận sau trận đá gà. Bởi học 
lóm, không quan sát đến nơi đến 
chốn, tôi đã móc chữ I dài thay vì I 
ngắn nên "lông gà" không dày đặc 
và cũng không đẹp như cái chổi lông 
gà mà tôi thấy của chị bán tạp hóa ở 
đường Độc Lập. Vậy mà cô Sáu 
thấy làm thích thú khi thấy tôi móc 
được một cái chổi lông gà. Cô bảo 
để cô bán dùm cho. Tôi thấy vui cho 

dù tôi không nghĩ có người nào 
muốn mua cái chổi lông gà ấy. Vài 
ngày sau, Cô Sáu đưa tiền cho tôi. 
Cô nói cô giới thiệu khách hàng là 
"Cái chổi này do cháu ruột của em 
móc đó chị! Vì nó vừa đi học vừa 
móc nên cái chổi lông gà "không 
giống chổi lông gà" lắm! Chị mua 
cho nó như mua giúp con cháu của 
chị vậy mà!" Do cô nói khéo, tôi bán 
được thành phẩm đầu tiên do tự tay 
mình làm ra. Tôi thấm thía hơn câu 
"Trăm người bán vạn người mua!" 
và kinh nghiệm thêm về chuyện mua 
bán! Không phải khách tiêu dùng 
mua một vật nào đó vì nó tốt hay vì 
họ cần mua nó mà có khi họ mua vì 
từ tâm! 
Được tiền, tôi mua thêm nhiều cuộn 
giây nhựa đủ màu, móc thêm nhiều 
chổi lông gà hơn. Lần này, rút được 
kinh nghiệm tôi móc chữ I ngắn, và 
dùng đồ cắm hoa chải tơi nhỏ. 
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Những chiếc lông gà đủ màu của tôi 
đẹp tuyệt thu hút khách hàng mua 
nhiều và tôi hăng say móc không 
ngừng sau những giờ học. Tôi lấy 
làm sung sướng và tự hào vì được 
gian hàng cô Sáu tạo điều kiện cho 
tôi bán các chổi lông gà và tôi kiếm 
được tiền ngay khi tuổi còn nhỏ. 
Những ngày đi học bằng xe đạp xe 
có bị lủng vỏ, cần mua sách vở hay 
muốn khao em gái ăn chè tôi tự bỏ 
tiền ra chứ không phiền đến má. 
Cuộc sống đối với tôi lúc ấy thật bình 
an và ý nghĩa. Nhưng vào đêm 16 
tháng 9 năm 1968, chợ Đầm bị cháy 
lớn. Các sạp hàng trên khu chợ 
vuông bị cháy rụi. Nhiều chủ sạp 
được báo sớm tìm cách lấy chút 
hàng ra. Nhà nội của tôi ở Hoàng Tử 
Cảnh, hơi xa khu Chợ Đầm, Cô Sáu 
biết trễ hơn những người khác nên 
thất thoát khá nhiều. Sau vụ cháy 
này, có khá nhiều chủ sạp bị 
thiệt hại mất hết vốn. Cô ngưng 
bán một thời gian và tôi không 
còn chỗ để gửi chổi lông gà để 
bán nữa.  
Má tôi không có sạp nhưng 
cũng bị ảnh hưởng chuyện 
buôn bán. Bởi má thường bám 
theo sự quần tụ của những 
người họp thành chợ để hầu 
mong những người tiêu thụ ghé 
ngang mua hàng cho mình. 
Gánh cam quýt bán lẻ theo 
đường Phan Bội Châu, Độc 

Lập hay đi ngang những quán Bar 
thường phải đụng hàng với những 
người mua bán lẻ cam quýt ổi xoài là 
điều má không thích. Hình như má e 
dè khi vào "địa phận" không phải của 
mình. 
Vài hôm sau, chính phủ cho họp chợ 
tại sân Vận Động Nha Trang. Các 
chủ sạp trong khu chợ Đầm vuông 
sau khi được phân khu trong sân 
vận động, thuê người đóng sạp 
ngay. Còn những người thường bán 
dạo, bán vỉa hè trên những con 
đường "vây" quanh khu chợ Đầm 
trước đây cũng được phép cho bán 
ở nơi qui định trong sân vận động. 
Khu vực của những người bán trái 
cây được phân ở ngoài cùng, song 
song dọc theo các sạp hàng tạp hóa. 
Vì chỗ dành cho những người bán 
trái cây không được chia lô như 
những người có sạp hàng tạp hóa 
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và những loại hàng khác, người bán 
chỉ có thể có chỗ khi họ đến sân vận 
động sớm để kiếm một chỗ cho 
mình. Má tôi phải đi đến bến xe 
ngựa mua hàng nên bà không thể 
đến sân vận động để giữ chỗ nên bà 
phải kêu tôi dậy sớm ra sân vận 
động để giữ chỗ cho bà. Mỗi buổi 
sáng khoảng ba giờ rưỡi đến bốn 
giờ tôi lửng thửng theo má tôi đến 
sân vận động với vài miếng carton 
và vài miếng bạt nylông. Sau khi trải 
trên đất cát và bảo tôi ngồi lên, má 
tôi dặn tôi chờ đến khi bà trở lại mới 
về thay đồ đi học. Nhà tôi lúc đó 
không sắm nổi chiếc đồng hồ chứ 
nói chi đến đồng hồ báo thức! 
Nhưng vì nhà nội tôi có hai con chó 
rất khôn. Không hiểu sao vào 
khoảng ba giờ rưỡi sáng, hai con 
chó này thường cào cửa kêu má tôi 
dậy đi bán nên sáng nào tôi cũng có 
đủ thì giờ đi bộ từ sân vận động Nha 
Trang về nhà rồi từ nhà đi bộ đến 
trường. Trường nữ trung học cách 
nhà tôi khá xa nhưng hôm nào tôi 
cũng đi học đúng giờ. Bởi thế tôi 
không hề cảm thấy phiền hà khi phải 
giúp má. Hơn nữa, "Giữ chỗ" là chữ 
má thường nói nhưng chữ giữ với tôi 
không phải là "canh giữ một cách 
nghiêm túc", phải mở mắt thao láo, 
chằm chằm xem ai có xâm phạm 
khu vực của mình hay không. Sau 
khi trải một mớ bìa carton, bạt 
nylông, giấy báo ở một nơi vừa ý 

đúng qui định của một phần người 
bán, má tôi kêu tôi ngồi lên trên và 
dặn dò "Nhớ không cho ai dời đổi 
mấy tấm trải này nhen con!" rồi tất tả 
chạy đi ngay. Tôi dạ lia lịa ra vẻ như 
sẽ trông chừng cẩn thận lắm. Nhưng 
khi má tôi bước ra khỏi cổng sân vận 
động, tôi vội nằm xuống và cuộn 
mình tiếp tục giấc ngủ sau chặng 
đường đi bộ từ đường Hoàng Tử 
Cảnh ra đến đường Phan Chu Trinh 
để vào sân vận động Nha Trang. 
Cho đến khi má tôi trở lại, lay tôi dậy, 
tôi mới lòm còm đứng dậy, lủi thủi đi 
về nhà. 
Có hôm, tôi ngồi canh chỗ cho má 
luôn chứ không ngủ tiếp được vì ấm 
ức. Tôi không hiểu sao lại bị má 
đánh thức lúc đang ngủ ngon giấc. 
Thời gian ấy, hai con chó nhà nội tôi 
bị xe bắt chó bắt khi chúng chạy 
rong ra đường. Nạn dịch chó dại 
trong thành phố khiến cho xe bắt chó 
không từ một con chó nào lảng vảng 
ngoài đường. Má tôi không còn hai 
con chó cào cửa đánh thức, thấp 
thỏm không ngủ được, cứ áng 
chừng giờ phải đi để giữ chỗ tốt và 
mua hàng sớm để kịp trở lại sân vận 
động cho tôi về sửa soạn đi học nên 
vừa chợp mắt một lúc là vội dậy 
đánh thức tôi đi ra sân vận động Nha 
Trang! 
Vừa bực, vừa buồn nên thay vì đặt 
lưng xuống các tấm bạt để ngủ tiếp 
như thường lệ, tôi lặng lẽ ngồi nhìn 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

173 

xung quanh. Phía sau lưng tôi một 
dãy sạp im lìm trong tối. Từ chỗ tôi 
ngồi một đường dài những tấm ny 
lông, những tấm bìa carton ngổn 
ngang vài chiếc rổ, chiếc thúng. Một 
vài người đang khiêng, vác trong lúc 
một vài người khác lom khom trải, 
xếp. Bóng họ thấp thoáng qua lại 
trong ánh đèn nhạt nhòa hắt từ 
những chiếc đèn đường xa xa. 
Khung cảnh thật buồn tẻ khiến tôi 
thấy buồn thêm và không muốn nhìn 
nữa. Tôi đặt lưng nằm xuống nhưng 
không làm sao ngủ tiếp được. Buồn 
quá!  
Tôi thầm trách không hiểu sao má tôi 
chọn cái nghề bán trái cây làm gì 
cho khổ mà tôi cũng khổ lây! Tôi ao 
ước phải chi má tiếp tục bán bánh 
ướt như thời gian đầu tiên khi má 
chân ướt chân ráo ra bến xe ngựa 
kiếm việc thì tôi đỡ biết bao nhiêu! 
Tôi nhớ lúc đó má cũng phải đi sớm 
và tôi cũng phải đi trông hàng nhưng 
tôi chỉ trông cho má có hai ba lần rồi 
sau đó con chó Kiki đã thay thế tôi. 
Mỗi lần con Kiki đi theo má ra bến xe 
ngựa ở khúc đường Trần Quý Cáp 
và Sinh Trung trông hàng, má tôi 
thường mua cho nó một ổ bánh mì 
cho nên nó thích công việc của nó 
lắm.  
Cứ mỗi buổi sáng khi má tôi gánh 
hàng đi thì nó chạy theo. Khi má tôi 
đặt lò, thùng, thau bột ở trước một 
tiệm uốn tóc, chỗ bến xe ngựa và 

kêu nó ngồi canh thì nó y lời chứ 
không theo má tôi về. Má tôi đi về, 
gánh thêm một gánh nữa trở lại chỗ 
để hàng thì Kiki vẫn ngồi im chờ cho 
đến khi má tôi mua cho ổ bánh mì nó 
mới chịu về. Những người buôn bán 
lẻ cạnh chỗ má tôi thường kể cho 
má tôi nghe là Kiki rất khôn. Ai lỡ 
đụng vào các đồ đạc của má tôi là 
nó sủa inh ỏi. Cho nên không thấy 
chủ mà không ai dám dời đồ đạc của 
má tôi. Nhưng không phải chỉ có 
những người buôn bán cạnh má tôi 
mới biết Kiki khôn như thế nào. Mỗi 
buổi sáng, chú lính gác ở đồn canh 
trên đường Đào Duy Từ thường lấy 
làm lạ khi thấy một người đàn bà 
gánh hai thùng nặng đi ngang với 
con chó đi theo sau hướng về bến 
Xe Ngựa. Kế đó, người đàn bà xách 
gióng gánh đi ngang trở lại nhưng 
không có con chó đi theo nữa. Rồi 
người đàn bà lại quang gánh quẩy 
hai thùng nặng đi ngang thêm một 
lần nữa hướng về bến Xe Ngựa. Một 
lúc sau, con chó của người đàn bà 
từ bến Xe Ngựa một mình đi ngang 
trở về với ổ bánh mì ngoạm nơi 
miệng. 
Quá ngạc nhiên chú lính phải tìm 
cho ra lẽ về cái cảnh ông chứng kiến 
mỗi ngày. Ông hỏi má tôi và má tôi 
kể chuyện Kiki trông hàng dùm và 
thế là ông tấm tắc khen mãi. Khi tôi 
nghe má tôi kể lại thì tôi thích thú 
lắm. Được nghe mọi người khen con 
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chó của mình khôn đã thích, thấy nó 
thay thế mình đi theo má tôi trông 
hàng càng yêu thích và biết ơn nó 
nhiều hơn.  
Nhưng khi em gái tôi bị bệnh thương 
hàn, má tôi phải ngưng bán bánh 
ướt ở nhà chăm sóc cho con bé thì 
Kiki không còn được ổ bánh mì vì nó 
không còn "được" đi trông hàng nữa. 
Lúc ấy không hiểu vì nó buồn hay 
sao mà nó nằm lì dưới giường ngay 
dưới chỗ em gái tôi nằm. Liệt giường 
một thời gian, em gái tôi vừa khỏi 
bệnh thì Kiki chết. Cả ba má con tôi 
đều buồn vì mất con chó khôn ngoan 
và có nghĩa. Từ đó, má tôi không 
bán bánh ướt ở bến xe ngựa nữa. 
Tôi không hiểu rõ nguyên nhân. Có 
thể vì má không còn có con Kiki 
trông hàng, có thể vì những người 
đón hàng ở bến Xe Ngựa khuyên 
má bỏ nghề bán bánh ướt khổ sở 
mà má theo nghề bán trái cây này. 
Bởi lý do nào, má vẫn khổ và cuộc 
đời tôi hình như luôn gắn liền với 
cảnh khổ của má. 
Tôi chợt thấm thía với chữ nghèo 
thường đi đôi với chữ khổ và thấy 
mình đang ở tận cùng của cái khổ 
trong cuộc đời.  
Nhìn những vì sao trên trời tôi chợt 
nhận ra là má đánh thức tôi ra sân 
Vận Động này quá sớm. Lúc đó có lẽ 
chỉ mới một giờ rưỡi hay hai giờ thay 
vì ba giờ rưỡi như thường lệ. Tôi 
cảm thấy tội má vì má cũng phải chờ 

ở bến Xe Ngựa vì người ở Thành 
không bao giờ xuống sớm như thế. 
Chiếc xe đầu tiên đến nơi phải năm 
hay sáu giờ. Suy cho cùng cả má và 
tôi đều khổ. Chỉ có em gái tôi thì vô 
tư vô lự nên không có những "kinh 
nghiệm khổ" mà tôi chứng kiến và 
trải qua nhưng nó cũng khổ vì mỗi 
lần nó thèm ăn hay cần vật dụng gì 
thì nó chỉ vin vào sự từ tâm của tôi. 
Có nghĩa là tôi luôn luôn có tiền để 
dành.  
Cuối năm 1969 đến đầu năm 1970, 
khi thấy công trình xây chợ Đầm tiến 
hành, tôi mừng lắm. Tôi luôn hy 
vọng sau khi Nha Trang có một khu 
chợ khang trang mới mẻ và cô Sáu 
có một sạp hàng thì tôi sẽ có cơ hội 
kiếm tiền và tiếp tục mua sắm cho 
mình và cho em gái mình những thứ 
hai chị em thích. Nhưng khi chợ 
Đầm Tròn hoàn thành với các dãy 
chung cư A, B có thương xá ở tầng 
trệt thì em gái tôi phải vào Sài Gòn ở 
với gia đình bác Ba. Những ngày 
trước Tết con bé về Nha Trang, tôi 
thường dắt nó đi chợ Đầm Tròn mua 
sắm. Tôi thích nhất là lúc dẫn con bé 
đi ngang các hàng vải rồi đưa nó 
đến tiệm may quần tây Mimosa. Thợ 
may của tiệm đa số là đàn ông và 
ngay cả chủ tiệm cũng là đàn ông 
nên con bé rất e dè. Bởi chủ tiệm 
cam đoan chỉ 45 phút lấy liền cho 
nên con bé hí hửng bằng lòng chịu 
cho đo ngay. Giao vải cho ông chủ 
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tiệm Mimosa xong, tôi dắt em gái tôi 
qua hàng tạp hóa của cô Sáu, qua 
hàng trái cây của má, rảo quanh các 
gian hàng của toàn bộ khu chợ Đầm 
và các thương xá trong vòng 45 phút 
quay trở lại tiệm là nhận được quần 
mới ngay. 
Khi về Nha Trang ăn Tết em tôi 
không hề hy vọng có quần áo mới vì 
rất khó tìm người nhận may trong 
những ngày cận Tết thế mà tôi cũng 
giúp em tôi có được một chút mới để 
đón Tết.  
Cô Sáu và má tôi vẫn còn bám vào 
chợ Đầm để tìm kế sinh nhai. Khu 
chợ Đầm mới đẹp đẽ khang trang là 
nơi buôn bán phồn thịnh của người 
dân Nha Trang vào những năm 1973 
đến tết năm 1975. 
Nó đã giúp cho 
người buôn bán 
thuận lợi và phát 
đạt hơn nhiều. Tôi 
cũng đã kiếm tiền 
khá dễ dàng qua 
những tấm trải bàn 
crochet nhờ cô Sáu 
bán dùm. Nhờ 
những "khoản tiền 
để dành" tôi có thể 
tự sắm sửa cho 
mình và cho em 
mình trong suốt 
thời gian trung học.  
Đôi lúc, nghĩ lại 
những thời gian "la 

lết" trên những vỉa hè để mưu sinh 
và giúp má, tôi chợt mỉm cười thú vị. 
Có lẽ không ai có thể ngờ một nữ 
sinh của trường nữ trung học Nha 
Trang, một cô gái bước ra từ khuôn 
viên của một khu nhà danh giá kín 
cổng cao tường đã từng trải qua 
những ngày tháng nhọc nhằn như 
thế. Rồi tôi cảm thấy thú vị hơn khi 
nhớ những dè bỉu về những người 
kẻ bám chợ là những kẻ "hàng tôm 
hàng cá" và là những kẻ thường có 
ngôn ngữ "đầu đường xó chợ". Tôi 
có thể khẳng định mình là một 
chứng minh ngược lại những định 
kiến này. Tảo tần ở những vỉa hè 
quanh chợ Đầm trong những ngày 
thơ ấu không làm cho tôi làm trái 

ngược những gì má 
tôi dạy dỗ tôi. Tôi 
chẳng bao giờ nói 
bậy hay chửi thề. 
Trái lại sự khổ cực 
đã hun đúc cho tôi 
một tinh thần rất 
mạnh mẽ. Tôi 
không cảm thấy xấu 
hổ hay mắc cở khi 
phải đi bán trong 
chợ như một số 
người thân của tôi.  
Sau mùa hè đỏ lửa 
năm 1972, gia đình 
chú tôi từ Pleiku 
xuống tá túc nhà nội 
tôi. Một trong mấy 
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người con gái của chú 
"bị bắt" phải bán xôi và 
cô bé này không thể 
trái lời cha nhưng ngần 
ngừ vì cái cảnh bán 
dạo không hay ho gì 
trong lúc sự khuê các 
vẫn đang tiềm ẩn trong 
vóc dáng xinh đẹp của 
cô. Cô buồn bã rủ tôi đi 
bán cùng nhưng không 
hy vọng là tôi ưng 
thuận. Nhưng vừa 
nghe cô rủ là tôi vui vẻ 
nhận lời ngay. Lúc đi 
quanh các sạp bán xôi 
dạo với cô, tôi cảm 
thấy vui lắm bởi vì cái 
rổ xôi đủ màu: Tím của lá cẩm, vàng 
của của xôi vò, trắng với đậu phọng 
cho mọi người thấy chúng tôi thuộc 
gia đình giỏi nội trợ và rất đảm đang. 

Sau này qua xứ 
người, tôi làm đủ 
việc từ trí óc đến 
tay chân nhưng 
tôi không cảm 
thấy việc làm 
nào giá trị hơn 
việc làm nào. Tôi 
vui vẻ khi là cô 
giáo dạy học của 
chương trình 
Head Start, là 
cán sự trong sở 
Xã Hội, cũng 
như khi là người 
giũa móng chân 
cho một tiệm 
nail, hay người 

gội đầu trong tiệm cắt tóc. Miễn là 
đồng tiền mà tôi kiếm được là đồng 
tiền lương thiện để rồi tôi sử dụng nó 
đúng giá trị và ý nghĩa.  

 
Cung Thị Lan 
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Cao sang quá áo vàng ba sọc đỏ 
Em mặc vào thêm đẹp biết bao nhiêu 
Lá cờ vàng ba sọc đỏ quý yêu 
Lá cờ ấy là lá cờ Tổ Quốc 
 
Yêu cờ vàng để giữ gìn đất nước 
Bảo vệ quê hương bảo vệ giống nòi 
Và đòi về cuộc sống ấm no thôi 
Có tiếng nói có tự do dân chủ 
 
Em mặc áo cờ vàng ba sọc đỏ 
Bước chân đi kiêu hãnh giữa đời này 
Chống bạo tàn chống cộng sản hôm nay 
Đất nước Việt là của người dân Việt 
 
Nỗi khổ đau quê mình sao kể xiết 
Hãy cùng nhau chống lại bọn theo tàu 
Diệt cho hết lũ việt cộng đầu trâu 
Để Dân tộc được huy hoàng mãi mãi. 
 
 
                    HOA VĂN 
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Tôi thấy cô em đúng Bắc kỳ 
Chả cá ... cô làm ... chẳng khác chi 
Ðặc sản ở nơi miền Lã Vọng 
Thìa là hành lá ... nghệ thơm gì 
 
Nước chấm thêm vào chút kiệu chua 
Biết ý nên pha đủ mặn vừa 
Nghi ngút bún mềm bên cá nạc 
Ðậm đà ngon miệng ... rượu vào ... mơ 
 
Mơ thấy trở về đất Bắc xưa 
Hoàn Kiếm hồ xanh ... một cột chùa 
Ngàn năm Hà Nội giờ khoe sắc 
Tân tiến nhưng còn những nét thơ 
 
Tôi đã rời xa đất Hà Thành 
Khi mới được tròn mấy tuổi xanh 
Nhưng thấy sao hồn nhiều lưu luyến 
Hà Nội ngàn thu ... đặc nét tình 
 
NVDL 
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Tản Mạn Về Bài Diễn Văn Của Một Người Bạn 
Vừa Được Bầu Làm Tổng Thống 

 
Lê Mai Lĩnh 

 
(Tặng Hạ Thái & Hùng Vĩnh Phước để giữ đúng lời hứa) 

 
  
Nhập Đề 
 
Tất cả những gì bạn tôi nghĩ 
Tôi cũng đã nghĩ. 
Tất cả những gì bạn tôi nói,   
Tôi cũng định nói. 
Tất cả những gì bạn tôi định làm 
Tôi cũng định làm. 
 
Thành ra, bạn tôi làm Tổng Thống 
Cũng như tôi làm Tổng Thống. 
Hẳn những độc giả của tôi 
Bạn bè của tôi 
Những người ghét tôi hay thương tôi 

Phải đồng ý một điều 
Tôi và bạn tôi có những tính cách 
như nhau 
Nếu không nói là một cặp đôi lý 
tưởng. 
 
Này nhé,  
 
- Bạn tôi là một nhà văn, tôi cũng là 
một nhà văn 
- Bạn tôi bestseller, tôi thì cho không 
biểu không, chẳng là không 
bestseller đó sao? 
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- Bạn tôi và tôi đều có nhân dạng, vẻ 
đẹp của một nhà nghệ sĩ 
- Bạn tôi hùng biện, tôi cũng hùng 
biện 
- Bạn tôi lãng mạn, yêu đàn bà, tôi 
cũng yêu đàn bà, lãng mạn. 
- Bạn tôi ba vợ, tôi thì hai, nhưng 
sắp có ba như bạn tôi. 
- Bạn tôi là mẫu người dám nói dám 
làm, tôi cũng vậy. 
 
Và, trên tất cả,  
Bạn tôi và tôi, những người không 
nói dối  
Nhưng chỉ nói dối khi cần thiết vì 
quyền lợi Quốc gia, dân tộc, chứ 
không vì quyền lợi bản thân. 
Bạn tôi và tôi đều là những người 
thật thà, ngay thẳng 
 
Chính vì vậy,   
Đám lãnh đạo CS Ba Đình đừng 
hy vọng con đường đu dây giữa 
Mỹ và Trung Cộng.  
Bạn tôi đã từng tuyên bố thẳng, 
ghét bọn lưu manh lãnh đạo cs 
việt nam.  
Vậy tôi xin phép lập lại 
một lần nữa 
Bạn tôi làm tổng thống 
hay tôi làm tổng thống 
cũng same same. 
 
Thân Bài 
 
Vào đầu, ngay từ đầu, bạn 

tôi đánh phủ đầu. 
Ngay bây giờ, nơi này, hôm nay, 
ngày 20/1/2017 tại Thủ Đô Hoa 
Thịnh Đốn, trung tâm quyền lực 
nước Mỹ cũng là trung tâm quyền 
lực Thể Giới 
Bạn tôi đánh chớp nhoáng, tranh thủ 
thời gian, những đường gươm đẹp 
mắt, những mũi tên cứu dân cứu 
nước. 
 
Bạn tôi, người tình nguyện nhập vài 
hiệp sĩ thời đại, là người khổng lồ, 
vực dậy một tình trạng trì trệ, nhiễu 
nhương thâm căn cố đế của những 
vương triều, cấu kết, bảo vệ nhau, 
giới tài phiệt, nhà giàu, tách ra một 
ốc đảo xa hoa, phù phiếm, không 
mảy may đoái hoài tới khổ đau của 
nhân dân. 
 
Bạn tôi, cõi lòng phiêu bồng, khát 
khao sự thật, căm ghét dối trá. 
Bạn tôi, trong canh bạc đời, đã chơi 
xả láng, đem chính sinh mệnh mình 
và sinh mệnh chính trị, chơi tới tàn 
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canh gió lộng. 
 
Bạn tôi, vì LẼ PHẢI và SỰ THẬT, vì 
HẠNH PHÚC MUÔN DÂN, THÁI 
BÌNH TRĂM HỌ, vung đường 
gươm, rút súng không nể nang. 
Và, liệu có cần nể nang với những 
con người đi ngược lại quyền lợi 
nhân dân. 
Và, liệu có cần nể nang, với những 
cá nhân vị kỷ, bè phái, gia đình, 
dòng họ, DẪM ĐẠP LÊN TINH 
THẦN NƯỚC MỸ, XEM NHẸ 
TƯƠNG LAI TỔ QUỐC, CHO và VÌ 
NHỮNG TẬP THỂ, TẬP ĐOÀN, 
QUAY LƯNG LẠI SỐ PHẬN ĐỒNG 
HƯƠNG, ĐỒNG BÀO MÌNH. 
Bạn tôi biết rằng, phải nói ngay, phải 
to tiếng ngay, phải trổ tài hùng biện 
ngay, cho kịp thời gian. 
 
Bạn tôi, thừa khả năng tiên liệu, 
châm một phút, là tiếng nói của bạn 
tôi, rơi vào khoảng không, đường 
gươm của bạn tôi chém vào gió, cát 
bụi. 
Bạn tôi biết, lời nói không kịp thời, 
đúng lúc, sẽ vô ích, vô vọng, trở 
thành VÔ NGÔN. PHÍ PHẠM LỜI 
NÓI. 
 
Bạn tôi biết, trước mặt mình là 
những NGUYÊN ÔNG CHỦ CỦA 
TÒA BẠCH ỐC, CỦA VƯƠNG 
QUỐC HOA THỊNH ĐỐN, đã một 
thời HÉT RA LỬA MỬA RA KHÓI. 

 
Đó là CARTER, là CLINTON, là 
BUSH, là OBAMA,   
NHỮNG NGƯỜI ĐẾN THỦ ĐÔ VỚI 
BAO HY VỌNG VÀ ĐÃ ĐỂ LẠI BAO 
THẤT VỌNG, LÚC VỀ. 
 
Bạn tôi biết. Bạn tôi thừa biết. Vì 
hàng đêm, bạn tôi nghe cư dân thủ 
đô, VƯƠNG QUỐC LỪA DỐI, RÊN 
RỈ TRONG UẤT HẬN, NGẬM NGÙI 
TRONG BẤT LỰC, LỆ NHÒA 
TRONG ĐÊM ĐÊM, vì nghèo đói, 
thiếu thốn trong chu vi xa hơn vài 
miles lấy NHÀ TRẮNG LÀM TÂM 
ĐIỂM. 
Bạn tôi dành quyền và bạn tôi có 
quyền, nói tiếng nói của nhân dân, 
bày tỏ nỗi đau của nhân dân, phát 
ngôn viên cho những tiếng lòng buốt 
nhói. 
 
Bạn tôi chững chạc đàng hoàng, 
tung cánh tay, nắm đấm vào không 
khí, nhưng cũng là lúc bạn tôi tung 
nắm đấm vào mặt những ai đó, đang 
hiện diện hôm nay. 
 
Bạn tôi nói, trong niềm tin, là tiếng 
nói của bạn tôi có người nghe, nhiều 
người nghe. 
Bạn tôi nói, trong niềm tin, là sau 
lưng bạn tôi, có những trái tim đồng 
cảm, những triệu người hậu thuẫn 
hướng về phía mặt trời mọc. 
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Và, bạn tôi cất tiếng nói, 
những điều, như tôi muốn 
nói: 
 
"Trong thời gian quá lâu, một 
nhóm nhỏ ở thủ đô của đất 
nước chúng ta đã thu về 
những lợi lộc từ chính quyền 
trong khi người dân phải trả 
giá. 
 
Washington nở rộ, nhưng người dân 
không được chia phần trong sự phồn 
vinh đó. 
 
Các chính trị gia trở nên giàu có, 
nhưng chúng ta đã mất nhiều việc 
làm." 
 
Phải là những con người, như bạn 
tôi, như Trump, mới có những thao 
thức, trăn trở đó. 
Hãy nghe bạn tôi, Donald Trump, 
chơi hết số phận mình: 
 
Tôi sẽ đấu tranh cho quý vị tới hơi 
thở cuối cùng, và tôi sẽ không bao 
giờ làm quý vị thất vọng.  
 
Kết Luận 
 
Viết đoạn cuối kết luận bài diễn văn, 
tôi muốn dùng nó cho phần kết luận 
của bài tản mạn này về diễn văn của 
một người bạn được bầu làm tổng 
thống Hoa Kỳ: 

 
"Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho 
nước Mỹ hùng mạnh trở lại. 
Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ 
giàu có trở lại. 
Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ tự 
hào trở lại. 
Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an 
toàn trở lại. 
Và đúng vậy, cùng nhau, chúng ta 
sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.  
Xin Chúa ban phước lành cho quý 
vị, cho nước Mỹ" 
 
Và 
Lạy Chúa tôi, 
Xin ngài ban sự sáng suốt và may 
mắn cho bạn con, Donald Trump. 
Amen.  
 
 

Lê Mai Lĩnh 
Một ngày trước Tết Việt Nam 
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Núi cao, mây xám, lá vàng 
Gió hiu hiu thổi mơ màng nhớ ai 

Thu xưa lạc lối Thiên thai 
Tay trong tay nắm, gót hài reo vui 

Hé môi đón những ngọt bùi 
Cô đơn chừng đã ngậm ngùi bước đi 

Mắt nhìn đắm đuối cuồng si 
Bâng khuâng những tưởng xuân thì hồi sinh 

Ơn Trời mình đã gặp mình 
Ơn đời mình đã thắm tình lứa đôi 

Tình yêu mình đã lên ngôi 
Tình yêu mình đã đâm chồi nở hoa 

Thời gian lặng lẽ trôi qua 
Tình ta cũng đã nhạt nhòa dấu yêu 

Thế rồi có một buổi chiều 
Vàng thu, lá rụng, tình yêu xa rồi… 

 
LÊ THỊ NHỊ 
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Em ngồi chải tóc – lược tháng năm 

sợi tóc thẳng như biên thùy ngăn khóe mắt 

lược cả tình tôi, phân rẻ đường ngôi 

bên hạnh phúc, bên thênh thang đời rộng 

  

Nắng sáng lóa theo từng đường lược chải 

Mùa xuân dịu dàng đổ xuống bờ vai thon 

Em vô tư, và tôi như đóa hoa gòn 

Lòng muốn đậu nhưng người không cho đậu 

  

Dòng thời gian kéo dài theo đường lược, 

Đời thì thầm những chuyện kể bâng quơ 

Tôi muốn nói em nghe về một gã khờ 

Sao em vội lược qua dòng tóc khác 

  

Cánh hoa rơi – sông lùa ra biển rộng 

Em vẫn ngồi chải tóc – lược tháng năm 

lược cả tình tôi, nỗi tàn nhẫn âm thầm 

trôi theo gió … tình trôi theo gió 

 
HOÀNG VI KHA 
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NGUYỄN LÂN 
  
Ai mà không mê cái đẹp? Từ thuở 
thiếu thời, nhìn thấy người đẹp là tôi 
đã mê man, ngẩn ngơ chiêm 
ngưỡng. Thoạt đầu là 
vóc dáng quyến rũ đến 
não lòng. Khi mới lớn, 
người phụ nữ đầu tiên 
mà tôi ái mộ chính là mẹ 
tôi. Suốt một thời thơ ấu 
rồi mấy chục năm ròng 
sau tôi được thấy dáng 
cao sang nơi mẹ. Nằm, 
ngồi, đi, đứng… lúc nào 
bà cũng uyển chuyển, khoan thai, 
tha thướt, nhẹ nhàng, cao sang. Tôi 
thích ngắm những lúc bà nằm 
nghiêng, tóc xõa sau lưng từng lọn 
dài như sóng gợn. Thật là bắt mắt! 
Quãng tuổi trăng tròn, tôi 
bắt đầu biết nhìn khuôn 
mặt. Thoạt đầu tôi chỉ 
thấy mặt trái soan là dễ 
ưa. Nhưng sau này mới 
nhận ra mỗi khuôn mặt 
có nét hấp dẫn của nó. 
Từ khuôn mặt tròn phúc 
hậu, khuôn mặt dài hiền 
thục đến khuôn mặt 
vuông cứng dắn – khuôn 

mặt nào cũng đẹp nếu nó thích hợp 
với cá tính biểu lộ nơi người phụ nữ. 
Riêng vầng trán tôi thấy trán phẳng 

như trán của bà hoàng 
Grace Kelly hay hơi tròn 
đầy như trán của nữ tài 
tử Elizabeth Taylor là 
tuyệt vời. Phụ nữ Á 
Đông không thiếu người 
có vầng trán đẹp, có 
phần trông gần gũi đáng 
yêu còn hơn gái Âu Mỹ. 
Có những khuôn mặt 

đem phân tích theo ước lệ thì thấy 
thường có khi hơi kỳ nhưng hòa hợp 
với cái cầm thon nhọn, sóng mũi 
thanh thanh, làn môi mọng chín trái 
sầu, nhếch lên đã đủ rung cảm 

người đối diện. 
Ngoài hai mươi, tôi bắt 
đầu bị thu hút bởi cặp 
mắt của nữ lưu. Ôi! 
Những cặp mắt đẹp! Mắt 
huyền nhung mở rộng 
với hai hàng mi dài cong 
chớp chớp hớp hồn 
người! Mắt lá dăm đằm 
thắm đa tình làm sao! 
Cặp mắt đẹp phải có 
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tròng đen đủ to dù 
xanh, nâu hay huyền 
nhung. Quý vị có 
đồng ý không? 
Thường thì mắt sâu 
và hai mí trông dễ mê 
hồn. Ấy thế mà nhiều 
đôi mắt một mí trông 
lại đa tình lắm. Nhiều 
khi bối rối chẳng biết 
chọn cặp mắt nào lý tưởng cho 
mình! Bây giờ tôi thấy rồi, đôi mắt 
đẹp không phải chỉ thuần túy ở 
khuôn mắt, lớn nhỏ như thế nào cho 
đủ hớp hồn mà đôi mắt đẹp phải là 
đôi mắt nói lên được những gì ẩn 
sâu trong tâm hồn, có thể làm ngơ 
ngẩn người đối diện. Cặp mắt càng 
u huyền thêm dưới đôi chân mày 
đều đặn cong cong hay xếch cao tùy 
theo khuôn mặt, tùy theo ánh mắt 
đong đưa sóng sánh lửa bình minh 
rộn rã hay nhen nhúm vài tia hoàng 
hôn buồn đến lịm người. Dù mắt 
tròn, dù mắt xếch nếu có hàng mi 
rậm càng làm tôn cặp mắt sâu thêm, 
thăm thẳm ý tình 
thêm. Thảo nào 
lông nheo giả 
được phái yếu 
chiếu cố! 
Thế sóng mũi có 
cần không? Vừa 
đủ cao đủ thanh 
hợp với khuôn 
mặt, hai cánh mũi 

thon thon bắt mắt dẫn 
tia nhìn tha nhân 
xuống cặp môi hồng 
phía dưới. Có khi cái 
mũi hơi hếch trông lại 
dễ thương một cách 
tiếu lâm. Còn cặp môi 
thì sao nhỉ? Đôi môi 
đầy đặn, hai khóe 
miệng khẽ nhếch lên 

để lộ hàm răng ngọc trai trắng đều là 
đã gợi sự chú ý bên ngoài. Từ đôi 
môi mọng đáng yêu đó, âm thanh 
của người đẹp vang nhẹ vào tai là 
đủ não lòng các đấng tu mi nam tử. 
Giọng nói, cung cách nói, với riêng 
tôi, bền vững hơn cả những nét đẹp 
khác của nữ nhi. Tiếng hay có thể là 
trong như suối chảy, có thể là trầm 
ấm như như tiếng sáo diều lồng 
lộng, có thể là nhẹ nhàng như làn 
gió thoảng qua. Cần nhất là nói sao 
cho êm lòng người nghe, sao cho 
người đối diện chú ý. Dễ mà khó. 
Âm thanh có thể do trời phú mà cũng 
có thể nhờ luyện tập. Giọng nữ giới 

khiến tôi lắng nghe 
không cứ tiếng 
Bắc, Trung hay 
Nam mà lời lẽ phải 
ôn nhu, lịch sự hay 
cách phát âm 
luyến láy quyến rũ 
dễ rung động lòng 
người.  
Trên hết cả, cái 
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đẹp nhất và đáng yêu 
nhất nơi người phụ 
nữ là tính tình và tâm 
hồn. Dù nhan sắc có 
“chim sa, cá lặn”, sau 
vài lần trò chuyện nếu 
lộ ra là người hời hợt, 
bề ngoài, ham danh 
vọng vật chất hoặc 
gian dối xảo trá thì 
cũng không thể là người phụ nữ 
đẹp. Tôi cũng ngại người háo thắng, 
đáo để, bướng bỉnh, đốp chát, hẹp 
hòi, nông cạn, chỉ thấy một đường 
phía trước như con ngựa có hai 
miếng che góc mắt thì nhìn thẳng 
mà đi, không thấy được ngoại cảnh 
tuyệt vời chung quanh. Những người 
này dù bề ngoài có nổi thế mấy mà 
sau khi tiếp xúc thấy lộ ra chân tính 
cũng không thể là người đàn bà 
quyến rũ.  
Một điều quan trọng nữa là cách xử 
sự và vẻ lịch lãm nơi người nữ. Nói 
năng nhẹ nhàng, dịu dàng, ôn nhu 
nhưng rõ ràng chính 
xác và cương quyết 
là khả năng thuyết 
phục thật đẹp nơi 
người đàn bà. Tôi 
cảm phụ nữ ở đức 
tính chịu đựng. Đó là 
cái bền bỉ để đi tới 
thành công trong 
cuộc đời. Hơn thế 
nữa, người đàn bà 

đáng yêu ấy phải biết 
lắng nghe người đối 
diện, phải suy nghĩ 
trước khi trả lời, 
không phát ngôn một 
cách hồ đồ, bừa bãi. 
Những người trầm 
tính không nóng nảy, 
không dễ dàng bị 
khích động. Những 

người thiên bẩm thông minh, phản 
ứng sáng suốt, nhậm lẹ chính là 
những người dễ thu hút tha nhân. 
Đấy là những người đáng nể, đáng 
trọng. 
Vẻ nhút nhát, dụt dè ở người đàn bà 
nhiều khi dễ chinh phục người khác 
phái. Nhưng không cần dụt dè quá 
đáng. E lệ, là tính tự nhiên trời phú 
cho riêng phái nữ. Nhưng phải luyện 
sao trở thành một nét thu hút để tạo 
tự tin. Chỉ cần tránh đừng đi quá 
trớn dễ trở thành sỗ sàng, gai góc, 
kích thích ngoại nhân khiến người ta 
khó chịu thấy mặt là muốn lảng 

tránh. Cuộc đời vốn 
đã nhiều thương đau, 
sống làm sao cho kẻ 
khác thoải mái, dễ 
chịu khi gặp mình. Sự 
cảm mến sẽ để lại khi 
chia tay trong lưu 
luyến, và thâm tâm 
người đối diện còn 
mong ngày tái ngộ. 
Chợt nghĩ đến lòng 
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ghen ghét, ganh tị nơi 
phụ nữ mà tôi sợ nhất. 
Tính này cũng rất 
“người” thôi. Trời sinh 
ra ai cũng ít nhiều có 
tính này. Nhưng chiến 
thắng được lòng ganh 
ghét mới thấy mình 
đáng giá. Vì từ ganh tị, 
ghen ghét đến thù hằn, 
thành sân hận mấy 
hồi. Ôi! Với những người này chỉ còn 
nước quay lưng đi. Bực mình thật 
khi phải nghĩ “tránh voi chẳng xấu 
mặt nào”. Ngược lại cái đẹp tuyệt vời 
của người nữ là biết ái mộ người tài, 
biết trân qúy người giỏi, biết tôn 
trọng ý kiến của người 
khác, không nhất nhất 
bắt thiên hạ phải theo 
mình. 
Học thức có cần 
không? Với tôi kiến 
thức và sự hiểu biết 
quan trọng hơn bằng 
cấp. Nhiều người 
bằng cấp cao, có khả 
năng trong lãnh vực 
của mình mà không 
thành công trong cách 
xử thế khi vào đời. Sự học vô cùng 
rông rãi, học hoài trong cuộc đời… 
“Học ăn, học nói, học gói, học mở”! 

Khiếp thật! Đúng! Học 
đi với Hành. Học 
nhiều mà không xử 
dụng vốn liếng thâu 
thập được có khác 
chi người ít học. Sự 
học đáng qúy không 
phải chỉ có ích cho 
riêng mình, cho gia 
đình mình mà còn 
phải trải rộng cho tha 

nhân, những người kém may mắn ít 
kiến thức, thiếu cơ hội cắp sách đến 
trường. Cuộc đời đáng trọng là 
mang sở học của mình giúp đỡ 
người khác trong khiêm tốn, nhẫn 
nại. Đó là những Người Đẹp mà tôi 

muốn nghiêng mình 
thành thật ngợi khen. 
Nghĩ thế nhưng 
không thể đòi hỏi tất 
cả những cái hay nơi 
người nữ nêu ở trên, 
chỉ cần vài điểm là 
đủ vì chính bản thân 
mình nào có hơn 
người! “Nhân vô 
thập toàn”! Thật 
không có ý định moi 
móc chỉ trích ai mà 

chỉ mong được gặp gỡ như đã từng 
quen biết với những người đẹp khả 
ái quyến rũ.  

 
NGUYỄN LÂN  
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Này em! Thu đã đến rồi 

Trời cao xanh ngắt mây trôi lững lờ 

Rừng cây khoác áo mộng mơ 

Đỏ vàng rực rỡ nên thơ tuyệt trần 

Lá khô xào xạc đầy sân 

Mắt nai ngơ ngác, bước chân ngập ngừng 

Kìa con suối nhỏ rưng rưng 

Thì thầm rặng trúc vô cùng thiết tha 

Lá rơi, rơi khắp hiên nhà 

Chim bay về tổ như xa như gần… 

Đỉnh sầu đá đứng lặng câm 

Hoành sơn nhớ lắm, âm thầm lệ rơi 

Tường vi trước gió tả tơi 

Thông reo vi vút hát lời yêu đương 

Hãy quên đi khúc đoạn trường 

Mộng đời còn thắm, yêu thương ngập tràn. 

 

LÊ THỊ NHỊ 
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Xa cách quê nhà mấy chục niên 
Lòng luôn se sắt nhớ Hà-Tiên 
Một vùng đất nước như tranh vẽ 
Nổi tiếng kỳ quan, đẹp tự nhiên 
 
“Thập cảnh Hà-Tiên” rất mộng mơ 
Mạc-Thiên-Tích xuất thần đề thơ 
Tao đàn lưu bút Chiêu-Anh-Các 
Địa lý lừng danh tự thuở giờ! 
 
Đông-Hồ rực rỡ ánh bình minh 
Sóng nhẹ ôm mây gió hữu tình 
Thoảng tiếng chuông Phù-Dung cổ tự 
Gợi niềm vui, cuộc sống thanh bình 
 
Hướng Tây hải đảo là Kim-Dự 
Nhuộm sắc vàng hoe buổi xế tà 
Hải điểu muôn phương về hội tụ 
Người và chim quyến luyến hài hòa 
 
Vách núi chở che vùng đất màu 
Hướng Nam, sừng sững ngọn Tô-
Châu 
Chập chùng Ngũ-Hổ sườn Tây Bắc 
Bão tố trùng khơi cũng chẳng sao 
 
Hà-Tiên còn mãi nét hoang sơ 

Du khách về thăm ắt chẳng ngờ 
Chiêm ngưỡng Châu-Nham, vùng 
Đá-Dựng 
Lạc vào tiên cảnh, tưởng như mơ 
 
Rêu phong cửa động thêm u tịch 
Thạch nhũ muôn mầu lóng lánh soi  
Tiếng gió vi vu lời cổ tích 
Cung đàn giọt nước nhịp nhàng rơi  
 
Tích chuyện, Thạch-Sanh chàng dũng 
sĩ 
Ra tay hào hiệp giúp cho đời 
Nơi đây đá núi hình kỳ dị 
Phảng phất hình dung bóng dáng 
người 
 
Lưng chừng núi, có hang xuyên trống 
Gió thổi mây trời hun hút qua 
Mang biệt danh “Thôn-Vân Thạch-
Động” 
Nghĩa là: “Hang đá nuốt mây sa” 
 
Hà-Tiên, gái đẹp quê Hòn-Trẹm 
Cát trắng màu da, rám má hồng 
Cốt cách ngư nhân, thường biến hiện 
Tìm em, đêm cứ đến Hòn-Chồng! 
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Vàng son nét sử, đất Hà-Tiên 
Đoàn Nghĩa quân hơn trăm chiến 
thuyền,  
Theo tướng Nguyễn-Trung-Trực 
chống Pháp 
Mật khu Ba-Trại núi Hang-Tiền  
 
Nguyễn-Ánh một thời đã ẩn thân 
Sau Hòn-Phụ-Tử dưỡng nuôi quân 
Hà-Tiên chốn “địa linh nhân kiệt” 

Triều Nguyễn tự nơi đây xuất trần. 
 
Giang sơn cẩm tú Nước non ta 
Bắc Việt vang danh Đảo-Cát-Bà 
Nam Việt có Hà-Tiên thắng cảnh 
Sánh bằng ngọc bích giữa phù sa 
 
Lưu lạc tha phương đến chốn này 
Hà-Tiên ơi hỡi! ... Nhớ nhung thay! 
Một mai ta sẽ về Hòn-Trẹm 
Liệu có còn “Hang đá nuốt mây”?

 
 

TRẦN QUỐC BẢO 
Richmond, VA 
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Nhất Hùng 
Tản Mạn 

 
 

 
 
Làm biên tập cho Đặc san Văn Bút 
Miền Đông, tôi nhận được hai bài 
viết của Giáo sư NL, một bài là 
“Những quyến rũ ở nữ giới” và một 
bài là “Người đàn ông hấp dẫn”, nói 
chung là những nét quyến rũ và hấp 
dẫn của đàn ông và đàn bà. Tôi 

ngạc nhiên là tại sao một người lại 
có khả năng nhìn được những nét 
này của cả hai giới cùng một lúc. 
Thường thì nhà văn Nữ hay nói về 
những nét hấp dẫn của đàn ông và 
ngược lại, nhà văn Nam lại hay tán 
về vẻ quyến rũ của phụ nữ. Hay là 
hai bài này có tính cách tổng hợp từ 
những nghiên cứu thẩm mỹ. Nhưng 
khi đọc kỹ hai bài này, mặc dù trong 
bài “Người đàn ông hấp dẫn” tác giả 
đã rất khéo khi cho rằng mình tổng 
hợp nhận xét từ nhiều phụ nữ nhưng 
tôi nhận thấy đây là những nhận 
định rất riêng của tác giả, nghĩa là 
tác giả đã bỏ công quan sát “nam 
giới” rồi lại quan sát “nữ giới” rất 
công phu, tỉ mỉ và dài lâu. Theo tôi, 
tác giả có vẻ rất tế nhị khi nói về 
thẩm mỹ của cả hai giới nên tôi thấy 
“tản mạn” quá, không gút lại như một 
số tác giả khác. Như về nam, nét 
hấp dẫn của Vọi trong “Trống Mái” là 
vạm vỡ, nét hấp dẫn của Dũng trong 
“Đoạn Tuyệt” là lãng tử và có lý 
tưởng… Về nữ thì có tác giả mê hồn 
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với đôi mắt to tròn đen láy, người 
khác thì dáng em cao cao gầy gầy… 
vân vân và vân vân. 
Với tôi, vì ít để ý đàn ông, người 
cùng giới, nên tôi cho rằng, bất cứ 
người đàn ông nào được trời 
thương, không phải mang khuyết tật 
trên cơ thể, đều là người đàn ông 
hấp dẫn, để chứng minh nhé, tôi biết 
có nhiều người đàn ông mà đời cho 
là không đẹp trai, thế mà họ có vợ 
đẹp ra phết, như vậy người đàn ông 
có thể có nhiều cái để trở thành hấp 
dẫn mà chẳng liên quan gì đến ngoại 
hình hay nội tâm. Gần đây, Ông 
Hoàng Kiều mà nhiều người cho 
rằng không đẹp trai, thế mà lại hấp 
dẫn được khối cô, trong đó có cô 
Ngọc Trinh, người được mệnh danh 
là Nữ Hoàng “Nội Y”, nghĩa là khi cởi 
hết quần áo thì phải đẹp mê hồn… 
Còn cái nhìn của tôi về phụ nữ thì 
trái kinh điển lắm. Nghĩa là theo sách 
vở, người ta dạy rằng cái đẹp của 
người phụ nữ là những nét tiềm ẩn 
bên trong, nghĩa là tâm hồn, là đức 
tính là công-dung-ngôn-hạnh… là 
“cái nết đánh chết cái đẹp” v.v... Thế 
mà nét quyến rũ của người phụ nữ 
đối với tôi hoàn toàn lại là cái bên 
ngoài, cái gọi là nhan sắc, không có 
vẻ đẹp bên ngoài hợp với con mắt 
của tôi thì sẽ chẳng bao giờ tôi có cơ 
hội để thấy cái vẻ đẹp “bên trong” 
của nàng. Còn nét bên ngoài, nói 
văn hoa là ngoai hình, thế nào là 

đẹp, là quyến rũ đối với tôi, thì thú 
thật tôi chẳng may bị quyến rũ bởi 
nhiều nét khác nhau lắm, cao tôi 
cũng mê, không cao cũng mê, văm 
cũng mê mà mi nhon cũng mê. Dáng 
gầy gầy mê rồi không hiểu sao có cô 
không được gầy gầy tôi cũng mê 
luôn. Có lẽ nói thế này cho gọn, tôi 
chẳng có tiêu chuẩn nào, mà cứ thấy 
đẹp là quyến rũ tôi rồi, mà cái nét 
đẹp, cái nét quyến rũ đối với tôi, nó 
không có công thức nào và cũng 
không thể diễn tả được. Nhưng chắc 
chắn là tôi sẽ chẳng bao giờ màng 
đến cái nét đẹp tâm hồn tiềm ẩn bên 
trong một người phụ nữ nếu nàng 
không có cái đẹp bên ngoài theo con 
mắt của tôi. 
  
Tôi lại nói thêm điều này, cũng trái 
kinh điển ghê lắm. Nét đẹp bên 
ngoài làm nên sự quyến rũ của 
người phụ nữ nó trường tồn vĩnh 
cửu. Còn cái “đẹp” trong tâm hồn 
của người phụ nữ nó thay đổi theo 
không gian và thời gian, đôi khi nó 
thay đổi xoèn xoẹt. Cụ thể là một 
thiếu nữ trẻ xinh đẹp, lúc trung niên 
có khi còn đẹp hơn, quyến rũ hơn, 
và khi về già vẫn còn cái nét đẹp. 
Còn một cô có đầy đủ những nét 
đẹp trong tâm hồn như hiền thục, 
đảm đang… nhưng chỉ sau vài năm 
lấy chồng, tính nết thay đổi đến kinh 
lắm, lúc còn con gái hiền thế, mà 
sau vài năm chung sống, nàng 
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không khác gì Sư Tử Hà Đông. 
Chưa kể không ít cô lúc còn ở Việt 
Nam nết na thùy mị bao nhiêu khi 
qua Mỹ “chằng ăn trăn quấn” bấy 
nhiêu. Rồi lại theo hoàn cảnh, lúc ở 
Việt Nam đồng kham cộng khổ với 
chồng, thật là đáng quý, lúc qua Mỹ, 
phải làm lại từ đầu với biết bao khó 
khăn thì sinh ra cáu bẳn, sau vài 
năm, chồng kham khổ học hành, 
kiếm được Job thơm, lương hậu, 
nàng lại liền đổi giọng, thương yêu 
chồng hết mực. 
Bàn về “những quyến rũ” của phụ nữ 
thì bàn bao giờ mới hết. 
Đông quan niệm thế này: Điển hình 
như ông Bùi Giáng từng mê 
 

“Em ơi, em đẹp vô cùng 
Vì em có cái lạ lùng bên trong…”  
 

Có người lại nối điêu: 
 

“Em ơi, em đẹp vô song 
Vì em có cái bên trong lạ lùng”  

 
“Em ơi, em đẹp mê hồn 
Vì em tôi có, cái … thật to” 

  
Rồi lại có bài ca dao “Mười Thương” 
của dân gian Việt Nam: 
 

Một thương tóc bỏ đuôi gà 
Hai thương ăn nói mặn mà có 
duyên  
Ba thương má lúm đồng tiền 

Bốn thương nếp ở… 
 
Tây lại quan niệm thế khác: “Beauty 
is in the eye of the beholder”. 
 
Ngẫm kỹ, Tây nói thế mà đúng, “cái 
đẹp tùy theo con mắt của mỗi 
người”. 
Kể bạn nghe chuyện của tôi. Mẹ tôi 
chỉ biết mặt cô con dâu tương lai 
đúng ngày đến nhà bố vợ tôi để xin 
“hỏi”. Ra tiếp Mẹ tôi là “cô em vợ 
tương lai”, còn “vợ tương lai” của tôi 
thì trốn trong nhà. Mẹ tôi cứ nhìn “cô 
em vợ tương lai của tôi”, tỏ vẻ thích 
lắm. Một lúc sau, “con dâu tương lai” 
ra trình diện, mẹ tôi có vẻ hơi ngạc 
nhiên. Lúc vắng người, mẹ nói thầm 
với tôi: “Sao mày không xin cưới con 
kia?” Tôi nói: “Hai chị em giống hệt 
nhau mà…” Mẹ tôi bảo: “Vợ mày 
gầy, con em nó tròn trịa, nhưng như 
thế nom đẹp hơn, và sau này dễ đẻ 
hơn…” Đấy, hai chị em ruột, giống 
hệt nhau, giống đến mức, tôi vẫn 
thường ôm lầm “cô em vợ”. Sau này, 
để “khắc phục” sự nhầm lẫn cho 
Chồng, cứ “em vợ tôi” để tóc dài thì 
vợ tôi cắt tóc ngắn, cô em vợ tôi cắc 
cớ, muốn phá bà chị, bèn cắt tóc 
ngắn thì vợ tôi lại nuôi tóc dài… Đấy, 
giống đến như thế, chỉ khác nhau 
một tí về trọng lượng, vậy mà hai 
người, tôi và Mẹ tôi, có hai cái nhìn 
khác nhau. “Beauty is in the eye of 
the beholder”. 
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Cô Em Vợ của tôi bây giờ: 
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Còn những ai tin, nét quyến rũ của 
người phụ nữ là những gì tiềm ẩn 
trong tâm hồn thì cứ đi tìm cái bên 
trong và chừa cái bên ngoài cho tôi. 
Tôi yêu em, mà không cần biết cái 
“bên trong” của em thế nào, cứ na 
ná như bài hát: Vì Đó Là Em “Không 
cần biết em là ai. Không cần biết em 
từ đâu.  Không cần 
  
biết em ngày sau, Ta yêu em bằng 
mấy ngàn biển rộng. Ta yêu em qua 
đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu 
vùng trời mênh mông…” Yêu thế mới 
là yêu chứ còn đợi tìm hiểu tâm hồn 
của em thì chẳng đến phiên mình 
đâu… 
 
https://youtu.be/mbgFiPMwq90 
 
Với tôi chỉ có một nét mà người phụ 
nữ phải có, như là một điều kiện “ắt 
có và đủ” để trở thành một phụ nữ 
quyến rũ là “nụ cười”. Vâng tôi đặc 
biệt yêu “nụ cười” của người phụ nữ. 
Tôi không hình dung được, làm sao 
gọi là đẹp, là quyến rũ nếu người 
phụ nữ thiếu “nụ cười”. 
Ôi tôi yêu “nụ cười” của người phụ 
nữ biết bao. Và nếu có ai cắc cớ hỏi 
tôi: “ông nói dông dài quá, nói cụ thể 
và ngắn gọn, theo ông cái gì là nét 

quyến rũ nhất của người phụ nữ?” 
Tôi xin thưa: “nụ cười”. 
 
Kể bạn nghe một chuyện thế này: 
Trong một buổi hội thảo về “nét đẹp” 
của nữ giới, một diễn giả say sưa 
tán tụng vẻ đẹp của người phụ nữ. 
Sau khi mô tả hết lời những “nét 
quyến rũ”. Vào đoạn cuối với sự 
phấn khích tột độ, tác giả cao giọng: 
“Thưa quý vị, tôi nghĩ thân thể người 
phụ nữ là nét quyến rũ nhất, và đây 
chính là một công trình tuyệt tác, 
hoàn thiện nhất trong tất cả những 
công trình mà thượng đế đã tạo tác 
cho thế gian”. 
  
Tất cả hội trường đều đứng dậy vỗ 
tay vang trời. Chỉ duy nhất, có một 
Kiến Trúc Sư danh tiếng, ngồi ngay 
ghế đầu vẫn im lặng, hơi lắc đầu và 
có vẻ không đồng thuận. Diễn giả 
bình tĩnh bước xuống và hỏi: 
“Thưa Kiến Trúc Sư, tôi nói có gì sai 
không ạ?” Ông Kiến Trúc Sư từ tốn 
nói: 
“Ai nói với ông là công trình đó 
không có khiếm khuyết. Thượng đế 
đã phạm sai lầm rất lớn khi thiết kế 
Khu Giải Trí quá gần Khu Vệ 
Sinh”. 

 
Nhất Hùng 
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Sớm hôm nay cùng em ra biển vắng 
Bỗng đâu đây có chiếc lá vàng bay 
Cơn gió lùa lành lạnh gió heo may 

Cầm tay em ngoan hiền, nghe ấm lại… 
 

Đi bên em, mong con đường dài mãi 
Rung liếng lòng nhè nhẹ, gió lao xao 
Bờ môi hồng tha thiết muốn gởi trao 

Ta không nhớ ... dòng đời đang có mặt! 
 

Nàng thu tới, hai mảnh hồn se thắt 
Nắng long lanh hòa lẫn bóng hương yêu 

Ta làm thơ, dù trời đã xế chiều 
Ôi ngây ngất vì ... em và biển mặn! 

 
Bước có đôi, cuộc đời thôi im lắng 

Hạ võ vàng, đơn lẻ. Chớm thu sang 
Hàng cây xanh thay áo mới muộn màng 

Em tôi đó, màu thu in trong ... mắt... 
 

Hoa thu nở, men tình lên bất chợt  
Rượu đêm tàn ... say khướt với môi em… 

 
Ocean City, ngày 29-8-08 

 
BÙI THANH TIÊN 

tặng L. 
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Tiễn ông bà táo chầu trời ơi 

Tử biệt sinh ly uất nghẹn lời 

Lòng đất mẹ cha phù sa lệ 

Ba tiếng cu kêu sao hụt hơi... 

  

  

 

 

Tháng tận năm cùng em ca dao 

Gừng cay muối mặn mà ngọt ngào 

Mai vàng áo cưới tầm xuân sớm  

Trăng sao gió muộn động hoa đào... 
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PHẠM HỮU BÍNH 
 
Thế là chỉ còn vừa đúng một tháng 
nữa là chúng tôi sẽ ăn mừng mười 
năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi 
mỉm cười một mình, ôn lại quãng đời 
đẹp như hoa mười năm qua. Tôi có 
thể hình dung ra trước mắt tất cả 
những chi tiết của một đám cưới 
giản dị nhưng không thiếu phần đằm 
thắm và vui nhộn. Còn gì sung 
sướng cho tôi bằng lúc Minh đeo 
vào tay tôi chiếc nhẫn cưới hột xoàn! 
Tôi cũng hết sức ngạc nhiên, không 
biết làm sao Minh có tiền mua nhẫn 
hột xoàn cho tôi. 
Cả hai chúng tôi lúc bấy giờ còn là 
sinh viên ở Đại Học Cộng Đồng và 
còn đang phải vật lộn với cuộc sống 
mới trên đất Hoa Kỳ. Minh đã đồng ý 
với tôi là sẽ chỉ làm một đám cưới 
giản dị. Món tiền nhỏ để dành được, 
chúng tôi sẽ còn phải lo nhiều 
chuyện: nào là đặt cọc tiền thuê nhà; 
nào là mua sắm giường tủ, đồ đạc, 
xe hơi, vật dụng trong nhà. Chúng tôi 
cũng phải để dành chút ít cho những 
chi tiêu bất thường. 
Sau ngày cưới, tôi trách Minh đã 
hoang phí mua nhẫn hột xoàn cho 

tôi. Minh chỉ mỉm cười không trả lời. 
Đã biết Minh, tôi hiểu cái cười đó. 
Cái cười bề ngoài có vẻ khiêm 
nhượng kia đã chứa đựng một thái 
độ bướng bỉnh và ngạo mạn như thể 
để nói với tôi rằng: 
“Anh muốn thế thì có sao không?” 
Tôi tò mò muốn biết Minh làm sao có 
tiền mua nhẫn hột xoàn cho tôi. 
Nhưng tôi không dám hỏi. Tôi biết 
ngay trong cuộc sống vợ chồng, 
người ta cũng cần những khoảng 
riêng tư mà không ai có quyền xâm 
phạm vào. Tôi tin rằng nếu tôi kiên 
nhẫn chờ đợi, rồi có lúc tự Minh sẽ 
nói cho tôi biết, mà tôi không cần 
phải hỏi. 
Một hôm chừng hai tuần lễ sau ngày 
cưới, tôi đang mải mua một vài thứ 
lặt vặt trong tiệm sách thì có tiếng 
người quen hỏi: 
- Kìa Cô Thu, đi tuần trăng mật vui 
không? 
Tôi nhận ra đó là Ông Kelly, giáo sư 
hướng dẫn của Minh. Ông ấy có đến 
dự đám cưới của chúng tôi. Sau 
những lời xã giao, ông ấy hỏi tôi một 
câu làm tôi giật bắn mình: 
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- Chắc cô thích cái nhẫn của cô lắm, 
phải không? 
Cố giữ vẻ thản nhiên, tôi trả lời: 
- Vâng tôi thích cái nhẫn này lắm. 
Nhưng người đàn bà nào mà không 
thích nhẫn cưới hột xoàn? 
Ông ấy mỉm cười nói tiếp: 
- Minh không yêu cầu tôi giữ bí mật, 
nên chắc tôi có thể nói cho cô biết 
một chút về lịch sử cái nhẫn đó. 
Tôi nóng ruột hỏi: 
- Có gì mà bí mật thế ông? 
Ông Kelly tươi cười nói: 
- Đã hơn một năm nay, Minh thường 
lại giúp việc cho tôi, một tháng hai, 
ba lần, cắt cỏ, xén hàng rào, dọn 
dẹp lặt vặt. Mỗi lần như vậy, tôi trả 
cho Minh năm, sáu chục đô-la. 
Nhưng lần nào anh ấy cũng nhờ tôi 
giữ hộ, để dành dụm mua nhẫn cưới 
cho cô. Anh ấy sợ 
mang tiền về nhà, anh 
ấy sẽ tiêu hết. Đến 
trước ngày cưới cô, 
anh ấy để dành tất cả 
được một ngàn tám 
trăm đô-la. Cái nhẫn 
mà anh ấy chọn cho cô 
giá một ngàn chín trăm 
chín mươi lăm đô-la. 
Anh ấy băn khoăn 
không biết làm sao. 
May mà tôi quen biết 
với người chủ tiệm. Tôi 
nói cho ông ấy biết 
hoàn cảnh của Minh. 

Ông ấy bằng lòng bán chiếc nhẫn hạ 
giá một trăm chín mươi lăm đô-la 
cho Minh. Thế là mọi chuyện vui đẹp 
cả. Tôi biết Minh rất sung sướng 
mua được chiếc nhẫn đó cho cô. Tôi 
ít thấy có người nào quyết chí như 
chồng cô. 
Câu chuyện của Ông Kelly như mở 
rộng một cánh cửa sổ nữa cho tôi 
nhìn thấy rõ Minh hơn, hiểu Minh 
hơn, và yêu Minh hơn. Tôi thấy ở 
chiếc nhẫn tất cả tình yêu đằm thắm 
mà Minh dành cho tôi. Đối với tôi, 
chiếc nhẫn kia to, đẹp và quí giá hơn 
chiếc nhẫn hột xoàn nổi tiếng của 
Nữ Hoàng Anh nhiều. 
Tôi nâng niu, gìn giữ chiếc nhẫn. 
Nhưng một hôm, cả nhà đang ăn 
cơm tối, bỗng chồng tôi chỉ vào chiếc 
nhẫn trên tay tôi và hỏi: 

- Cái nhẫn của em làm 
sao vậy? 
Tôi nhìn kỹ chiếc nhẫn 
và hồn vía tôi như tan 
rã, tim tôi như muốn 
ngừng đập: Hột xoàn 
trên nhẫn tôi đã biến 
đâu mất, chỉ còn trơ lại 
cái vỏ nhẫn. Tôi nhìn kỹ 
lại thì ra một cái ngoàm 
giữ hạt xoàn đã gẫy lúc 
nào và hột xoàn đã rơi 
đâu mất mà tôi không 
hay. 
Cả nhà tôi bỏ dở bữa 
ăn và chia nhau đi tìm 
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khắp nơi: Trong nhà, ngoài ngõ, 
trong nhà tiêu, dưới gầm giường, 
đến quá nửa đêm mà chẳng thấy gì. 
Ngày hôm sau tôi phải nghỉ một 
ngày ở nhà để tìm chiếc nhẫn mà 
cũng không thấy. Tôi bải hoải cả 
thân xác lẫn tâm hồn vì tiếc chiếc 
nhẫn. Chồng tôi cứ an ủi tôi rằng 
mất chiếc nhẫn đó thì mua chiếc 
nhẫn khác thay thế chứ có gì mà 
phải buồn phiền đến nỗi như vậy. 
Tôi trừng mắt nhìn chồng tôi với tất 
cả vẻ tức giận như để nói lên rằng: 
- Sao anh có thể nói như vậy được? 
Chồng tôi như hiểu ý và không nói gì 
nữa. Chúng tôi yên lặng chia sẻ nỗi 
buồn mênh mông với nhau. 
Vừa khi chúng tôi đã mất hết hy 
vọng tìm lại được hột xoàn thì một 
hôm tôi thấy đứa con trai bốn tuổi 
của tôi đang lúi húi chơi với cái gì ở 
dưới gầm bàn ăn. Tôi tò mò cúi 
xuống nhìn. Thì kìa, lóng lánh trong 
bàn tay nhỏ bé của nó đúng là hột 
xoàn ở nhẫn của tôi rơi ra. Tôi mừng 
rú, la lối gọi chồng tôi. Chúng tôi 
đứng đó, cười cười, nói nói, cố nhớ 
lại xem tại sao hột xoàn lại rơi ở đó. 
Thì ra trong lúc dọn ăn mấy hôm 
trước, tay tôi đập vào cạnh bàn làm 
gẫy cái ngoàm giữ hột xoàn mà tôi 
không hay. 
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần thấy tôi 
đeo nhẫn mà làm cái gì, chồng tôi lại 
nhắc tôi: 
- Coi chừng cái nhẫn. 

Mỗi lần nghe thấy chồng tôi nói thế 
là tôi lại ngưng ngay công việc đang 
làm, tháo chiếc nhẫn bỏ vào túi áo 
và bấm nút lại cẩn thận, rồi mới làm 
việc tiếp. Có khi tôi cất hẳn chiếc 
nhẫn đi cả mấy tháng và chỉ mang ra 
đeo khi đi ăn tiệc, hay đi dự đám 
cưới, đám hỏi. 
Hôm nay nghĩ đến dịp kỷ niệm mười 
năm ngày cưới của chúng tôi, tôi 
muốn lấy nhẫn ra đeo. Tôi mở tủ, lấy 
hộp đựng đồ trang sức ra tìm chiếc 
nhẫn. Tôi hơi giật mình khi không 
thấy chiếc nhẫn ở trong hộp. Tôi 
đoán chừng tôi đã bỏ chiếc nhẫn vào 
trong túi một cái áo nào đó và quên 
chưa cất vào hộp. 
Tôi lần lượt giở từng chiếc áo mà tôi 
thường mặc khi làm việc ở nhà và 
cẩn thận soát kỹ tất cả các túi áo. 
Vẫn không thấy cái nhẫn, tôi bắt đầu 
thấy bồn chồn, sợ hãi. 
Tôi cố nhớ xem tôi đeo nhẫn lần cuối 
cùng là vào dịp nào. Tôi nhớ có đeo 
nhẫn lần đi ăn cưới cháu gái tôi cách 
đây đã bốn tháng. Nhưng tôi nhớ 
sau khi đi ăn cưới về tôi không cất 
nhẫn đi ngay vì có mẹ tôi đến chơi. 
Mẹ tôi thường bảo tôi: Có nhẫn cưới 
thì phải đeo, chứ sao lại cất đi? 
Tôi muốn chiều ý mẹ tôi và cũng 
muốn có cớ để đeo nhẫn nên tôi nhớ 
tôi vẫn đeo nhẫn luôn mấy tuần mẹ 
tôi ở chơi với chúng tôi. Còn sau đó 
nữa thì tôi không nhớ rõ hết. Tôi 
không nhớ đã tháo nhẫn ra cất đi lúc 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

202 

nào. Có điều tôi chắc chắn là chiếc 
nhẫn không thể tuột ra được. Từ sau 
ngày cưới tôi đã lên cân khá nhiều, 
nhất là sau lần tôi sinh con trai thứ 
hai của tôi. Tôi đã cảm thấy chiếc 
nhẫn càng ngày càng chật hơn, rất 
khó tháo ra đeo vào. Cũng vì chắc 
chắn như vậy mà tôi không hoàn 
toàn hoảng hốt. Tôi vẫn tin rằng chỉ 
tìm kỹ mấy cái túi áo là sẽ thấy. 
Bỗng tôi giật mình đánh thót. Tôi nhớ 
đến mẹ tôi. Bà cụ đã bảy mươi hai 
tuổi nhưng vẫn luôn chân, luôn tay 
làm việc. Tính mẹ tôi lại rất gọn 
gàng, sạch sẽ, trái hẳn với tính 
chồng tôi. Mỗi lần đến chơi với 
chúng tôi là bà cụ dọn dẹp đủ thứ. 
Đồ đạc, quần áo, cái nào còn dùng 
được thì bà cụ lau chùi, giặt giũ, cất 
vào tủ ngăn nắp để dùng. Cái nào đã 
cũ, bà cụ thấy vất lăn, vất lóc, không 
ai muốn ngó đến thì bà cụ đem bỏ ra 
lề đường cho người nghèo lấy về 
dùng. 
Đây là cái làm tôi hoảng hốt. Tôi chỉ 
sợ mấy tuần khi mẹ tôi ở chơi đây, 
tôi đã cất chiếc nhẫn vào túi một cái 
áo cũ tôi đang mặc lúc làm việc ở 
nhà; rồi mẹ tôi vô tình dọn dẹp vất 
áo ra lề đường cho người ta lấy đi. 
Nếu thế thì chết tôi. Nếu thế thì kể 
như cái nhẫn quí giá của tôi đã biến 
thành mây khói. 
Tôi bỗng cảm thấy ân hận vô cùng 
về sự cẩu thả của tôi. Làm sao tôi có 
thể lơ là đến nỗi để một chiếc nhẫn 

hột xoàn vào túi áo được! Lúc trước 
mỗi khi đang đeo nhẫn và làm việc 
mà nghe chồng tôi nhắc “Coi chừng 
cái nhẫn! Tôi tháo ngay nhẫn ra, cất 
vào túi áo, và bấm nút túi áo lại. Tôi 
cho thế là tôi cẩn thận rồi. Bây giờ 
nghĩ lại tôi mới thấy thế là hoàn toàn 
cẩu thả. Tạo sao tôi không chịu đem 
nhẫn cất ngay vào hộp đựng đồ 
trang sức? 
Nhưng đâu có chắc là mẹ tôi đã vất 
chiếc áo nào của tôi đi đâu? Nghĩ 
đến đây tôi bỗng tìm lại được chút 
hy vọng. Để biết chắc chắn, tôi cố 
kiểm soát lại xem có thiếu cái áo nào 
không Nhưng tôi biết tôi không thể 
nào nhớ hết từng cái áo được.  
Tôi gọi điện thoại để xem mẹ tôi có 
vất đi cái áo nào của tôi không. Mẹ 
tôi nói mẹ tôi đã đi thăm bốn, năm 
gia đình con cháu mấy tháng vừa 
qua. Ở đâu mẹ tôi cũng thu xếp, dọn 
dẹp. Mẹ tôi không thể nhớ từng nhà 
một. Thế là tôi lại hoảng hồn, không 
còn biết đâu mà tìm nữa. 
Cũng may lúc này chồng tôi đang 
phải đi công tác kiểm tra kế toán ở 
miền Nam, ít nhất cũng còn hai tuần 
lễ nữa mới về. Từ nay đến đó, tôi hy 
vọng sẽ tìm được nhẫn, hay cũng có 
đủ thì giờ để tìm được lý do giải 
thích cho chồng tôi hiểu. 
Tôi biết nếu tôi nói thật là tôi làm mất 
chiếc nhẫn vì cẩu thả thì chồng tôi 
sẽ thất vọng về tôi lắm; và càng thất 
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vọng hơn nữa vì mất chiếc nhẫn đầy 
giá trị tình cảm của chúng tôi. 
Có lúc tôi đã nghĩ hay là cứ mua một 
chiếc nhẫn khác y hệt như chiếc 
nhẫn cưới của tôi và không đả động 
gì đến việc tôi làm mất chiếc nhẫn 
cưới. Như vậy thì chỉ có một mình tôi 
buồn tiếc thôi, còn chồng tôi sẽ vẫn 
được vui vẻ, sung sướng, nhất là 
trong dịp kỷ niệm mười năm ngày 
cưới sắp tới của chúng tôi. 
Nhưng tôi lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. 
Tôi không thể nói dối chồng tôi 
được, dù chỉ là nói dối để giữ cho 
chồng tôi được vui vẻ. Nếu có một 
ngày nào đó mà chồng tôi biết tôi đã 
một lần nói dối chồng tôi thì bao 
nhiêu tin tưởng giữa chúng tôi sẽ tan 
tành hết. Hai chúng tôi gặp nhau, 
yêu nhau và qua nhiều năm tháng 
đã xây dựng được một niềm tin hoàn 
toàn ở nhau. Tôi không thể liều lĩnh 
để làm mất đi sự tin tưởng đó. 
 
Tìm mãi vẫn không thấy nhẫn, tôi 
bỗng nhớ lại chuyện xảy ra khi tôi 
mới tới Hoa Kỳ, có liên quan đến 
một chiếc nhẫn hột xoàn.  
Ngày ấy tôi được Ông Bà John 
Strolle, một cặp vợ chồng già, đỡ 
đầu. Hai người yêu quí tôi như con 
đẻ mặc dầu họ đã có bốn người con 
trưởng thành.  
Kỳ nghỉ hè năm ấy, tôi được Ông Bà 
Strolle đưa đi nghỉ mát ngoài bờ biển 
Ocean City, thuộc Tiểu Bang 

Maryland. Chúng tôi ở một khách 
sạn sát ngay ngoài bờ biển. Ông Bà 
Strolle chỉ có một cái thú là đi bộ trên 
bãi cát dọc theo bờ biển vào lúc 
sáng tinh sương, khi bãi biển hầu 
như không có một bóng người. 
Sáng hôm ấy tôi cũng dậy sớm đi 
theo ông bà già. Chúng tôi đi chân 
không thong thả trên bãi cát, tận 
hưởng những làn gió nhè nhẹ từ 
ngoài khơi đưa vào. Thỉnh thoảng tôi 
lại lội vài ba bước xuống nước biển 
để được cảm thấy cái lạnh giá thấu 
xương của nước biển lúc sáng sớm, 
nhưng là một cái lạnh làm sảng 
khoái cả thân thể lẫn tâm hồn. 
Bỗng tôi thấy bà già cúi xuống, nhặt 
lên một cái gì lóng lánh. Bà già vừa 
ngắm nghía vật cầm ở tay vừa nói 
một cách bình thản như thể nói một 
mình: 
- Một cái nhẫn. Một cái nhẫn hột 
xoàn. 
Ông già và tôi cùng xúm lại coi. 
Đúng là một cái nhẫn hột xoàn - một 
cái nhẫn cưới hạt xoàn. Bà già tuy 
đã trên tám mươi tuổi nhưng mắt 
vẫn còn tinh lắm. Bà phủi sạch hết 
cát còn bám vào nhẫn; rồi vừa nhìn 
kỹ, vừa lớn tiếng đọc lên hàng chữ 
nhỏ khắc phía trong: “G J & L B 
6/14/76” 
Bà già quay qua hỏi ông già và tôi: 
- Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? 
Ông già bàn: 
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- Chúng ta phải mang đến đồn cảnh 
sát, trình cho họ biết. Ai mất nhẫn cứ 
lại đó mà tìm. Chúng ta khỏi cần 
phải thắc mắc. 
Bà già suy nghĩ một phút rồi nói: 
- Không được. Nếu mình đưa cho 
cảnh sát, họ sẽ giữ ở đó, chờ cho có 
người đến nhận. Có ai mất nhẫn hột 
xoàn ở ngoài bãi biển mà đến tìm ở 
đồn cảnh sát bao giờ? Sau sáu 
tháng nếu không có ai nhận, cảnh 
sát lại trả cho mình, thì lúc bấy giờ 
người mất nhẫn đã đi xa rồi, làm sao 
mình còn trả lại cho họ được? Chỉ có 
cách là mình đi đăng ngay mấy dòng 
trên báo hàng ngày nói rõ là mình 
nhặt được chiếc nhẫn hột xoàn trên 
bãi biển này, ngày hôm nay, và cho 
số điện thoại để họ liên lạc. Nếu họ 
nói đúng được những chi tiết về 
chiếc nhẫn, nhất là dòng chữ khắc ở 
phía trong, thì mình sẽ trả lại cho họ. 
Nếu sau một tuần mà không có ai 
gọi lại thì mình đưa cho cảnh sát 
cũng chưa muộn. 
Cả ông già và tôi cùng gật gù cho 
rằng ý kiến của bà già là rất hợp lý. 
Báo đăng được một ngày thì có một 
người đàn ông tên là Gary Jordan 
gọi lại và nói đúng mọi chi tiết. Bà 
già sung sướng cho Gary tên và địa 
chỉ khách sạn của chúng tôi. 
Mười lăm phút sau, một cặp vợ 
chồng trẻ bước vào phòng. Sau khi 
chào hỏi, người đàn ông giới thiệu 

vợ là Linda Brock. Bà già đưa ngay 
chiếc nhẫn cho Linda và nói: 
- Nhẫn của bà đây. Tôi rất vui mừng 
được thấy chiếc nhẫn đã trở về với 
đúng chủ của nó. 
Linda ôm chầm lấy bà già mà cám 
ơn liên tiếp. Linda cũng xin địa chỉ và 
điện thoại của ông bà Strolle và 
trong nhiều năm qua vẫn thường 
ghé thăm ông bà già mỗi khi có dịp 
đi qua. 
Ngày ấy tôi còn là một học sinh trung 
học, ngây thơ và hồn nhiên. Tôi 
không thấy việc Ông Bà Strolle trả lại 
chiếc nhẫn cho Linda là có gì quan 
trọng. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy 
sự ngay thẳng của ông bà già là quí. 
Tôi lại tưởng tượng nếu hôm đó chỉ 
có mình tôi đi bộ trên bãi biển, và 
chính tôi nhặt được nhẫn hột xoàn 
đó thì sao? Liệu tôi có đủ cương 
quyết để mang chiếc nhẫn trả lại cho 
chủ của nó không? Hay tôi cũng 
hành động như rất nhiều người khác 
là giữ lấy chiếc nhẫn và thầm ru ngủ 
lương tâm mình bằng câu phương 
ngôn Mỹ Finders Keepers” (Ai tìm 
thấy là của người đó). 
Tôi bỗng ước ao tôi có được cái may 
mắn như Linda. Biết đâu lại chẳng 
có một người nữa, cũng ngay thẳng 
và đầy lòng thương người như ông 
bà già đỡ đầu cho tôi, thấy cái nhẫn 
của tôi ở đâu đó và gọi tôi lại lấy về. 
Vì tôi không hoàn toàn chắc chắn đã 
mất chiếc nhẫn trong trường hợp 
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nào và vào ngày nào, nên tôi không 
dám nghĩ đến chuyện đi trình báo 
cảnh sát hay đòi hãng bảo hiểm bồi 
thường. 
Tôi quyết định cứ ráng tìm kỹ khắp 
nơi. Nếu đến ngày kỷ niệm của 
chúng tôi mà tôi vẫn không tìm thấy 
chiếc nhẫn cưới thì tôi đành nói thật 
với chồng tôi. Tôi biết chồng tôi sẽ 
buồn lắm và tôi sẽ buồn lắm. Nhưng 
còn có cách nào khác hơn đâu! 
Chồng tôi về chiều Thứ Bảy, đúng 
một tuần trước ngày kỷ niệm của 
chúng tôi. Tôi cố gắng cười nói luôn 
miệng và cố ý không để cho chồng 
tôi nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn trơ 
trụi của tôi. Chồng tôi không nghi 
ngờ gì. Tôi cũng cố quên đi cái nhẫn 
để vui hưởng một tối Thứ Bảy đầm 
ấm với chồng con sau bao nhiêu 
ngày xa cách. 
Sáng Chủ Nhật, sau khi đi lễ nhà thờ 
về và ăn sáng xong, chồng tôi ngồi 
đọc báo trong phòng khách; còn tôi 
thì vờ dọn dẹp nhà cửa, nhưng thực 
ra là để cố gắng một lần cuối cùng 
tìm cho ra cái nhẫn. Sau hơn một 
giờ lục lọi khắp nơi, tôi hoàn toàn 
thất vọng. Tôi quyết định nội trong 
ngày hôm nay tôi sẽ phải nói cho 
chồng tôi biết. Lẽ dĩ nhiên là chồng 
tôi sẽ rất buồn và có thể giận tôi lắm. 
Nhưng tôi nghĩ từ nay đến Thứ Bảy 
sau - Ngày Kỷ Niệm của chúng tôi - 
chồng tôi sẽ có đủ thì giờ để khuây 
khoả đi và chúng tôi sẽ có thể vui 

hưởng ngày kỷ niệm của chúng tôi 
được. 
Tôi sửa soạn lại đầu tóc, thoa lại 
phấn son và vừa soi gương tôi vừa 
sửa soạn những lời để nói cho 
chồng tôi biết. Tôi thong thả đi xuống 
phòng khách, chỗ chồng tôi đang 
ngồi đọc báo. Tôi đến ngồi sát cạnh 
chồng tôi và từ từ ngả đầu vào vai 
chồng tôi. Sau vài phút tôi nhỏ nhẻ 
bắt đầu: 
- Mình à… 
Bỗng có tiếng chuông gọi cửa. Tôi 
ngừng lại và ngồi thẳng dậy. Chồng 
tôi nói: 
- Có ai đứng ngoài cửa kìa. 
Rồi chồng tôi đứng dậy ra mở cửa. 
Tôi nhìn ra và thấy một cặp vợ 
chồng người Mỹ gốc Phi Châu, 
chừng bốn mươi lăm tuổi. Cả hai 
cùng ăn mặc chỉnh tề. Rõ ràng là họ 
cũng vừa đi nhà thờ về như chúng 
tôi. Cả hai người cùng mỉm cười 
chào chồng tôi. Người đàn ông nói: 
- Xin lỗi ông, chúng tôi muốn gặp 
Ông Nguyễn Quang Minh. 
Chồng tôi đáp: 
- Thưa ông, Tôi là Nguyễn Quang 
Minh. Mời ông bà vào chơi. 
Hai người đi theo chồng tôi vào 
phòng khách. Tôi đứng dậy, bắt tay 
hai người và tự giới thiệu. Người 
đàn ông nói: 
- Tôi là Jerry Brown và vợ tôi là 
Leslie. 
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Sau khi chúng tôi đã ngồi xuống ghế, 
Ông Brown thong thả lấy ra một 
phong bì, vừa đưa cho chồng tôi, 
vừa nói: 
- Chúng tôi thấy bao thư này có tên 
và địa chỉ của ông, nên rẽ qua đây 
để trả lại ông. 
Chồng tôi đỡ lấy bao thư, nhìn kỹ ở 
ngoài bì và nói: 
- Thư này của một người bạn tôi ở 
California gửi đã hơn hai tháng nay, 
tên và địa chỉ đều viết đúng; nhưng 
chắc người đưa thư đưa lộn đến chỗ 
ông bà? 
Ông Brown mỉm cười, không trả lời 
thẳng câu hỏi của chồng tôi: 
- Thưa ông bà, vợ chồng tôi là chủ 
một tiệm bán đồ cũ ở góc đường 
Jefferson và đường Hamilton, cách 
đây chừng mười dặm. Trước ngày 
đổ rác mỗi tuần, chúng tôi thường lái 
một xe vận tải nhỏ, đi lượm những 
đồ cũ mà người ta vất đi. Chúng tôi 
mang về, soạn ra từng thứ. Đồ dùng, 
thứ nào còn lành lặn, thì tôi lau chùi 
sạch sẽ, bày ra tiệm để bán rẻ cho 
người nghèo. Quần áo thì vợ tôi lựa 
chọn theo cái lớn, cái nhỏ; rồi cho 
vào máy giặt sạch. Trước khi cho 
quần áo vào máy giặt, vợ tôi có thói 
quen kiểm soát kỹ những túi áo, túi 
quần. Hai tháng nay, chúng tôi bận 
rộn, lo đám cưới cho con gái. Những 
thứ lượm được mang về còn để cả 
vào một góc nhà. Nay đám cưới đã 
xong, chúng tôi mới có thì giờ xem 

đến những quần áo. Vợ tôi kiểm 
soát các túi áo, túi quần và thấy cái 
thư này trong túi một cái áo lạnh cũ. 
Chồng tôi như sực nhớ ra điều gì, 
nói xen vào để giải thích: 
- Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Hôm ấy tôi 
đang quét lá ngoài vườn thì người 
đưa thư trao thư này cho tôi. Tôi bỏ 
thư vào túi áo rồi quên đi. Sau đó 
chắc là má tôi dọn dẹp và đem chiếc 
áo lạnh cũ của tôi bỏ ra lề đường. 
Ông Brown nói tiếp: 
- Vâng. Chắc vậy. Chúng tôi không 
nhớ đã lượm những đồ cũ ở đâu. 
Chúng tôi thấy thư này thì đem trả lại 
ông. 
Chồng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: 
- Nhưng thư đã có địa chỉ và dán 
tem. Ông Bà chỉ cần bỏ vào thùng 
thư là đủ. Ông Bà cất công đến tận 
đây đưa thư cho chúng tôi thật là quí 
quá. 
Vẫn với một nụ cười bí ẩn, Ông 
Brown nói thêm: 
- Vâng, nếu chỉ có cái thư không thì 
có lẽ chúng tôi đã làm như vậy. 
Nhưng chúng tôi cũng tìm thấy một 
vật khác nữa trong túi áo. 
Nghe đến đây, tôi thấy lạnh toát cả 
người. Tôi vừa mừng, vừa sợ. Tôi 
không còn làm chủ được tôi nữa. Tôi 
bật kêu lên: 
- Chiếc nhẫn! Chiếc nhẫn hột xoàn 
của tôi phải không? 
Tôi không còn nhớ Ông Bà Brown 
nói gì sau đó. Tôi chỉ còn nhớ Bà 
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Brown thong thả mở ví, lấy ra chiếc 
nhẫn và trịnh trọng trao lại cho tôi. 
Tôi chạy lại ôm choàng lấy bà ấy, 
nghẹn ngào không nói ra lời. 
Chồng tôi không hiểu chuyện gì, cứ 
ngồi ngây ra nhìn. Có đến năm, sáu 
phút sau, tôi mới lấy lại bình tĩnh 
được và thấy cần phải giải thích cho 
chồng tôi hiểu: 
- Bây giờ em cũng nhớ ra rồi. Hôm 
đó anh đang quét 
lá thì có điện 
thoại. Anh vào 
nhà trả lời điện 
thoại và cởi áo 
lạnh để gần cửa. 
Em mặc áo lạnh 
của anh vào và ra 
quét lá tiếp cho 
anh. Trước khi 
bắt đầu quét lá, 
em tháo nhẫn, bỏ 
vào túi áo và 
quên luôn. Má dọn dẹp thấy áo đã 
cũ nên bỏ ra lề đường. 
Bà Brown bây giờ mới lên tiếng: 
- Cũng may mà chúng tôi tìm thấy lá 
thư có tên và địa chỉ của ông. Nếu 
không thì chúng tôi không biết làm 
sao mà đưa trả lại cho bà chiếc nhẫn 
được. 
Chồng tôi đáp lại một cách thành 
khẩn: 

- May mà được hai ông bà thương 
người đem nhẫn trả lại cho. Chúng 
tôi biết ơn ông bà vô cùng. 
Tôi quá sung sướng và cảm động, 
chẳng nói được gì. Tôi chỉ biết cầm 
chặt tay Ông Bà Brown. Tôi có cảm 
tưởng như được cầm tay hai vị thiên 
thần. Sau cùng tôi cũng lấy lại được 
bình tĩnh. Tôi cầm chặt tay bà Brown 
và để những lời từ đáy lòng tôi thoát 

ra: 
- Ông Bà thật có 
tấm lòng vàng. Đã 
hai tuần nay tôi 
như điên, như 
khùng vì tiếc 
chiếc nhẫn. Tôi đã 
nghĩ rằng không 
bao giờ tôi có thể 
tìm lại được chiếc 
nhẫn vì tôi cho 
rằng có ai nhặt 
được nhẫn hột 

xoàn mà đem trả lại bao giờ. Ông Bà 
đã cho tôi thấy là chung quanh tôi 
còn có nhiều người tốt. 
Tôi hỏi xin địa chỉ và điện thoại của 
Ông Bà Brown trước khi hai người 
từ biệt ra về. Tôi biết chắc chắn tôi 
đã có thêm hai người bạn mới - hai 
người bạn rất quí - cũng quí như 
chiếc nhẫn hột xoàn của tôi.  

 
PHẠM HỮU BÍNH 
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Đột biến quân quan hết vẫy vùng 

Canh bài chiến lược xáo lung tung 

Trường sơn một dãy trong vây hãm 

Chiến sự lây lan khắp bốn vùng 

 

QUỐC HƯNG 
18/2/1975 
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Đừng nói cùng ai những nỗi đau 

Tang thương chở nặng lắm con tàu 

Những tâm hồn loạn đi trong gió 

Biết đến bao giờ mới gặp nhau! 

 

Lịch sử làm nên cuộc bể dâu 

Anh hùng sĩ khí bất tương đầu 

Tàn quân thối bộ vô nhân hoán 

Giới tuyến bây giờ nó ở đâu? 

 

QUỐC HƯNG 
20/04/1975 
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Lý Thường Kiệt 
 

“Tuyên cáo chủ quyền Đất Nước Việt Nam” 
 
 

南國山河 

南國山河南帝居 

截然定分在天書 

如何逆虜來侵犯 

汝等行看取敗虛 

李常傑 

Nam Quốc Sơn Hà 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư 

Lý Thường Kiệt (**) 

 
 

(**) Lý Thường Kiệt (1036-1105) là danh tướng đời nhà Lý (Lý Nhân Tôn), có công 
2 lần dẹp yên quân Chiêm (1069 và 1104) và đánh tan quân nhà Tống (1075-1078). 
Khi khởi binh đánh đuổi quân Tầu xâm lược, ông làm bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” để 
“Tuyên cáo chủ quyền Đất Nước Việt Nam” và kích thích lòng dân quân quyết một 
lòng diệt thù cứu nước. 
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Bản Dịch của Trần Quốc Bảo (Richmond, VA) 
 

Giang Sơn nước Việt Nam 

Hiển nhiên phân định bởi Trời 

Giang sơn nước Việt của (*) người Việt Nam 

Nhược bằng địch quốc xâm lăng 

Truyền đời chúng sẽ bại vong tan tành 
 
(*) Dịch theo xưa: 
Giang sơn nước Việt vua người Việt Nam 
 
 


