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Anh đã trong thơ tự thuở nào 
Em không hay biết cứ chiêm bao 
Tìm nhau như lúc còn binh biến, 
Cho đến một hôm rách chiến bào. 
 
Xưa chẳng quan tâm cấp bậc gì 
Mai vàng, mai trắng có lạ chi? 
Em yêu đôi mắt can trường ấy 
Giậy sóng nương theo bóng Quốc kỳ. 
 
Nhớ đêm nhẩy cuối, vũ trường xưa 
Khắng khít ôm nhau, chân rỡn đùa 
Giầy lính không thay mà dẻo bước 
Nhạc vàng réo rắt, nhớ ra chưa? 
 
Rồi em ở lại để anh đi 
Vạn nẻo mù khơi mất lối về. 
Áo trắng học trò tang anh đó 
Đôi bờ lệ nhỏ ướt viền mi. 
 
Em sững nhìn đời, tuổi vụt qua 
Mất anh, thôi thế buổi Hoàng Hoa 
Mai sau gặp lại, đừng chê nhé 
Bốn mấy năm rồi ta cách xa. 
 
LÊ THỊ Ý 
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Hải-Vân Phạm-Văn-Hải 
 

 

 
Sau bao nhiêu năm lăn-lộn với đời, 
bao nhiêu đau-thương đã trải, bao 
nhiêu cay-đắng trong đời sống vợ 
chồng, mất ăn mất ngủ, trằn-trọc 
không yên, tôi than-thở với bạn-bè là 
cả đời không có một người thương 
mình. Ở bên vợ mà còn xa-lạ hơn 
người dưng – “Người dưng khác họ 
đem lòng nhớ thương.” Mình thương 
người ta, mà người ta không thương 
mình. Những lúc ấy, tôi nhớ tới Kim-
Trang. 
Tại sao tôi nhớ Kim-Trang?  
Kim-Trang có thương tôi không? 
 
Chúng tôi biết nhau từ ngày tôi mới 
lên Hà-nội. Cổ theo mẹ đến thăm mẹ 
tôi. Tôi mười ba; cổ lên bảy. Hai nhà 

cách xa nhau chừng hai mươi phút 
đi bộ. Nếu đi xe xích-lô chỉ mất 
chừng sáu bẩy phút. Ngày vào Sài-
gòn, đi bộ chưa đầy hai phút. Đến 
năm tôi mười bảy, cổ nói với tôi: 
- Ai cũng gọi em là Bé Trang. Nhưng 
em không còn bé nữa. Từ nay anh 
gọi em là Kim-Trang, có được 
không? 
Kim-Trang nhận tôi là anh. Nhưng 
Kim-Trang không phải là Như-Ngọc, 
người tôi yêu đầu tiên; cũng không 
phải là người tôi chưa biết tên mà tôi 
đang say-mê. Tôi có cảm-tình với 
Kim-Trang, nhưng tôi không bị “hớp 
hồn”. Tôi muốn có một người làm tôi 
“ngẩn-ngơ”, để nhìn không chán, để 
lúc nào cũng như ở trong mơ. 
 
Ngày tôi và Kim-Trang đã lớn, Chúa-
nhật nào tôi cũng đi vẽ. Một mình với 
chiếc xe đạp, sau yên để hộp màu 
và chiếc giá, bên trái bánh sau 
chằng một cái bảng lớn bằng hai 
cánh tay. Tôi hay leo qua cầu chữ Y, 
sang Chánh-hưng, vẽ cánh đồng 
bao-la bát-ngát. 
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Một buổi sáng mùa hè, quãng mười 
giờ hơn, vừa ra khỏi nhà, tôi đổi ý, 
quay xe về phía Gia-định. Trên 
đường Phan-Thanh-Giản, có tiếng 
gọi: 
- Anh Hải! 
Tôi ngoái cổ lại.  
- Em đây nè! 
Thì ra Kim-Trang. 
- Anh đi đâu đó? Ði vẽ phải không? 
Vào nhà em một lát đã!  
Tôi dắt xe lên vỉa hè.  
- Cho xe vào nhà đi anh! Ðể xe ở 
ngoài bị mất đó! 
Mới bước chân vào nhà, chưa quen 
với bóng mờ, đã nghe thấy tiếng bà 
Cương:  
- Có phải Hải không con? 
Tôi cúi đầu chào: 
- Thưa bác ạ.  
- Ðã lâu không thấy con. 
Bả bảo Kim-Trang: 
- Rót nước mời anh đi con! 
Tôi và Trang ở phòng khách. Bà 
Cương ngồi may-vá trên giường gần 
cửa vào bếp.  
- Hôm nay anh vẽ ở đâu? 
- Anh sang Gia-định.  
- Có xa lắm không? 
- Qua chợ Gia-định, đi thêm một 
quãng nữa. 
- Như vậy cũng gần trường em. Hôm 
nào cho em đi theo được không?  
- Nắng lắm! Ở ngoài cánh đồng 
chừng hai ba tiếng người đen sì. 

- Không sao! Em đã đen sẵn rồi. Có 
đen thêm một tí cũng chẳng ai để ý.  
Trang hạ giọng, nói thật nhỏ, vừa đủ 
cho tôi nghe: 
- Ngày mai cho em đi được không? 
Em chờ anh ở cửa. Ðúng một giờ. 
Trang dặn thêm: 
- Nhớ đạp chầm-chậm. Thấy anh, 
em lên xe liền. Tới đầu chợ Vườn 
Chuối em sẽ bắt kịp. 
Tôi gật đầu.  
 
Chiều hôm sau, tôi ra khỏi nhà đúng 
mười hai giờ bốn lăm, trong lòng 
nôn-nao khác thường. Qua nhà 
Trang, tôi đạp chậm hơn, thấy Trang 
cầm xe đạp đứng ở cửa.  
Tới chợ Vườn Chuối, cổ đạp lên, đi 
song-song.  
- Anh đi chậm quá, làm em cũng 
phải đi chậm. Mẹ anh nói anh làm gì 
cũng chậm, nói cũng chậm, đạp xe 
cũng chậm. Anh vẽ có chậm không?  
- Vẽ là lúc vui-hưởng cuộc đời. 
Nhanh hay chậm còn tuỳ hứng.  
 
Chừng nửa giờ sau, ra tới cánh 
đồng. Chúng tôi ở dưới hàng dừa. 
Tôi dựng giá vẽ, Trang xếp lại hộp 
màu. Lúc vẽ, tôi không nói. Trang 
đứng bên cạnh, hết nhìn tranh, lại 
nhìn cánh đồng – xa-xa có vài ba 
người đang làm việc. 
- Hơn một tiếng đồng-hồ rồi đó. Nghỉ 
đi anh! 
- Anh nghỉ đây! 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 

215 

- Anh vẽ nhanh lắm! 
- Thế là chậm đó. Anh đã vẽ mấy 
năm rồi. Ðáng lẽ phải nhanh hơn.  
- Anh có vẽ mấy người ở xa-xa kia 
không? 
- Chắc không đâu. 
- Tại sao vậy? 
- Tại anh không thích.  
- Nhìn anh vẽ, em thấy anh hiền ghê! 
- Thật hả!? Cả nhà anh, ai cũng 
hiền. 
- Anh hiền nhất! 
 
Hôm sau, tôi và Trang lại sang Gia-
định.  
Vẽ tiếp bức tranh hôm trước, nên tôi 
có nhiều thì-giờ với Trang hơn.  
- Năm nay em mười mấy rồi? 
- Em mười ba; kém anh sáu tuổi.  
- Thế mà anh tưởng em còn bé. 
- Em vẫn còn bé mà. 
- Anh nhớ hồi trước, mỗi lần em đến, 
anh hay bế em lên, xem em đã nặng 
chưa. 
- Bây giờ em vẫn vậy. Có khác gì 
đâu.  
Tôi nhìn Trang: 
- Em lớn rồi! 
Trang không chịu:  
- Không phải đâu! Anh thử đi!  
Trang đứng trước mặt tôi: 
- Bế em đi! 
Tôi bế bổng Trang lên:  
- Em nói đúng! Em vẫn như mấy 
năm trước.  

Người Trang toát ra một mùi thơm 
kì-lạ làm tôi nôn-nao xao-xuyến. 
Trang không còn nhẹ như ngày xưa 
nữa.  
- Anh muốn thử một lần nữa.  
Trang lại đứng trước mặt tôi.  
Tôi ôm Trang, ngực áp vào nhau. 
Tim tôi đập mạnh hơn.  
- Em nặng hơn rồi.  
- Không phải đâu! Em còn nhẹ lắm! 
Anh thử lần nữa xem có đúng 
không?  
Lần này, Trang đứng xoay lưng lại. 
- Trang ạ. Tóc em có mùi gì lạ lắm.  
- Mẹ em nói là mùi con gái dậy thì.  
- Dậy thì là gì? 
- Là vào tuổi như em. Có người dậy 
thì sớm; mười hai đã dậy thì rồi; có 
người mười ba, có người mười bốn. 
Mẹ em dặn kĩ lắm. Nếu không giữ-
gìn thì mùi thơm sẽ mất đi.  
- Anh chưa nghe thấy nói bao giờ.  
- Anh đâu có phải là con gái. Ai cho 
anh biết làm gì! Mẹ em bảo em: con 
trai chúng nó tinh-quái lắm. Nhưng 
em lại thấy anh hiền.  
- Anh không hiền đâu. Anh cũng như 
mọi người. Mọi người sao thì anh 
vậy. 
- Không phải đâu! Em có thấy anh ra 
đường đâu!  
- Có chứ! Tại em không thấy đó thôi.  
- Thật không?  
- Thật chứ! 
- Anh đã hôn ai bao giờ chưa? 
- Rồi. 
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- Hôn thế nào? 
Tôi chẩu môi ra hôn gió.  
Trang cười: 
- Hôn kiểu gì mà lạ 
vậy? 
Tôi lúng-túng: 
- Ai hôn mà chẳng 
vậy!  
- Không phải đâu! 
Trên phim-ảnh, em 
thấy họ nhắm mắt. 
Giống như là họ quên 
hết mọi thứ, quên 
luôn cả chính mình, 
quên cả thời-gian lẫn 
không-gian.  
- Lâu thật lâu! 
- Ðúng. 
- Cùng lắm là một 
phút. 
- Lâu hơn nhiều.  
- Một phút là lâu lắm rồi. 
- Nói thế tức là anh chưa biết. Anh 
có muốn thử không? 
Tôi nói lảng đi: 
- Anh chưa có dịp. 
- Thử với em đi!  
Trang đến gần tôi, nhắm mắt lại, 
ngửa mặt lên:  
- Hôn em đi! 
Tôi líu-ríu nghe theo, đặt môi lên môi 
Trang. 
 
Bẵng đi mấy tuần, tôi đi vẽ một 
mình. Tôi vẫn ra chỗ đi cùng với 

Trang. Tôi muốn có cổ ở bên cạnh. 
Tôi nhớ cổ. 
Một hôm, đi qua nhà Trang, thấy cổ 

đứng chờ trước cửa. 
Ði thêm một quãng, 
Trang đạp nhấn lên 
ngang hàng.  
- Xa em mấy tuần, 
anh có nhớ em 
không? 
Tôi trả lời: 
- Có chứ!  
- Anh thấy không? Có 
hai người đỡ cô-đơn 
hơn. Hôm nay anh đi 
đâu? 
- Vẫn chỗ cũ. 
- Anh có muốn vẽ 
cảnh đẹp hơn 

không? Em chỉ cho.  
- Cũng được.  
Chúng tôi đến một cánh đồng xa 
hơn một quãng nữa.  
- Anh thấy chưa? Cũng là đồng 
ruộng, cũng là hàng dừa, nhưng có 
thêm mấy khóm tre ở ngay trước 
mặt. Trông đẹp hơn, có đúng không?  
- Ðúng. Trang giỏi lắm! Tại sao em 
biết chỗ này?  
- Bạn em chỉ cho em. 
Trang giúp tôi dựng giá vẽ. 
- Mình nghỉ một lúc đã.  
Trang kéo tôi ngồi xuống bờ ruộng.  
- Trước khi vẽ phải làm thế nào cho 
mình được thoải-mái. Người nghệ-sĩ 
như anh, phải biết vui-hưởng cuộc 
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đời. Trời nóng mà có gió mát như 
thế này mới thích. 
Trang quàng tay tôi, hỏi: 
- Có đúng không anh? 
- Ðúng. 
Trang dựa vào vai tôi, nhìn ra xa-xa: 
- Cảnh đẹp quá! Thật là thơ-mộng! 
Vừa nói dứt, Trang quay lại nhìn tôi:  
- Anh à! 
- Sao em? 
- Hôn em đi! 
Tôi cúi xuống, hôn lên môi Trang. 
Trang ôm tôi, mắt nhắm lại. Trang 
ngậm môi trên của tôi, mớm-mớm 
nhè-nhẹ. Tôi cảm thấy đê-mê. Tôi 
bắt chước.  
- Anh thấy không? Anh biết hôn rồi 
đó. Có thích không? 
Tôi gật đầu. Trang cười:  
- Anh học nhanh lắm! Em là cô giáo 
của anh đó. Anh đã quên hết mọi 
thứ chưa?  
Tôi lắc đầu. Trang ngẩng mặt lên, 
nhắm mắt chờ: 
- Em muốn quên! 
Tôi cúi xuống, hai ngón tay phải xoa 
má Trang. Mấy phút sau, Trang 
lúng-búng: 
- Thôi anh! Người ta thấy!  
 
Trang lạ lắm! Vồ-vập đấy mà xa-lạ 
đấy. Có khi ngày nào cũng bám sát 
tôi; có khi mất bóng cả mấy tuần; có 
khi cả tháng, cả mấy tháng. Mỗi lần 
thấy Trang, tôi mừng lắm.  
- Em có biết anh nhớ em không? 

- Em biết chứ. Vì biết, em mới đi với 
anh.  
- Lần nào đi vẽ, anh cũng muốn có 
em hết. 
- Mẹ em khó lắm! Mỗi lần ra khỏi 
cửa, em phải tìm cho được một lí-
do. Phải nói sao cho mẹ em tin. Khó-
khăn lắm! Em không được tự-do 
như anh đâu!  
- Hôm nay em lấy lí-do gì? 
- Ðến nhà bạn em làm bài.  
- Lần nào cũng nói như vậy đi!  
- Ðâu có được! Hôm nay em đến nó; 
thì ngày mai nó đến em.  
- Hôm nay em có đến nó không? 
- Có chứ. Mấy hôm em đi với anh, 
em phải năn-nỉ nó đừng đến nhà em. 
Nó thông-minh lắm, nó biết là em đi 
với anh. Anh biết không? Chính nó 
dạy em hôn đó. Nó bảo chỉ cần hôn 
người ta cũng biết người ta đối với 
mình thế nào. Anh hôn em đi! 
Trang ngả người lên đùi tôi. Tôi cúi 
xuống:  
- Anh đối với Trang thế nào? 
Trang ôm đầu tôi: 
- Năm phút nữa thì biết.  
Năm phút trôi qua. Người tôi nóng 
bừng lên. Môi Trang man-mát vì gió 
đồng. Tôi nói nhỏ vào tai Trang:  
- Anh đối với em thế nào? 
Trang nói: 
- Mắt anh đỏ lên rồi đó! 
- Thật hả? Chắc tại gió. 
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- Không phải đâu. Mẹ em dặn: nếu 
gần ai mà thấy mắt đỏ lên thì phải 
cẩn-thận.  
Tôi ôm chặt Trang: 
- Tại sao vậy? 
- Tại vì như anh bây giờ! 
- Anh muốn hôn cổ em. 
Trang cười: 
- Nhột lắm. 
Tay tôi chạm vào khuy áo Trang: 
- Cởi cho anh đi! 
Trang đưa tay phải lên cổ. 
- Da em trắng quá! Chỉ nhìn mặt thôi 
đâu có biết. 
Trang vừa cười vừa nói: 
- Nhẹ thôi anh! Nhột lắm! 
Nàng ngồi thẳng lên. Tôi quay sang. 
Tay trái quàng vai, tay phải để lên cổ 
áo: 
- Cho anh nhìn một cái! 
- Anh nói gì? 
- Cho anh nhìn một cái! Một cái thôi! 
Miệng nói, tay phải lách vào áo 
Trang. Chiếc khuy thứ hai bung ra. 
Trang nắm chặt lấy tay tôi: 
- Không được đâu! Em sợ lắm! 
Tôi ấn tay vào mạnh hơn. Trang kéo 
ra. Tôi thấy giải yếm. Trang cúi 
xuống cắn vào mu bàn tay tôi; cắn 
thật mạnh. Tôi ấn vào nữa. Trang 
cắn mạnh hơn. Có tiếng áo bị rách.  
Tôi đau quá, tỉnh cơn mê. Tôi rút tay 
ra. 
Trang hỏi tôi: 
- Có đau không? 
Tôi thần mặt ra; không trả lời. 

Trang xoa-xoa vào vết cắn: 
- Anh thề là anh thương em! Anh 
muốn gì cũng được.  
Tôi đứng lên, không trả lời. 
Trang mở cặp lấy ra một cái hộp kim 
chỉ, vá lại chỗ rách ngang hông, dài 
bằng cả ngón tay.  
Đêm hôm đó, tôi trằn-trọc mãi không 
ngủ được. 
 
Mấy hôm sau, tôi sang Chánh-hưng. 
Một mình cô-đơn, nghĩ vẩn-vơ: “Nếu 
đến nhà Trang thì mọi chuyện sẽ 
êm-đẹp trở lại.” Tôi nhớ Trang.  
Chiều thứ sáu, vào khoảng ba giờ, 
Trang đến nhà tôi.  
- Thưa bác ạ! Con là Trang. 
- Vào đây! Cả tuần nay bác không 
gặp mẹ con. 
- Thưa bác, mẹ con bận may mấy bộ 
quần-áo cho chúng con.  
- Mẹ con may giỏi thật. Bác thấy mẹ 
con may còn đẹp hơn ở tiệm nữa. 
Bộ con đang mặc cũng mẹ may hả?  
- Thưa bác vâng! 
- Quần-áo đi học thì sao? 
- Thưa bác, cũng mẹ con may. 
- Mẹ con có dạy con không? 
- Thỉnh-thoảng mẹ con có chỉ cho 
con; nhưng chỉ nói thôi chứ chưa bắt 
cầm kim cầm kéo.  
- Cố mà học may-vá con ạ! Ít lâu 
nữa lo cho chồng cho con! Con mà 
giống mẹ con thì bảo-đảm gia-đình 
sẽ hạnh-phúc.  
- Thưa bác vâng ạ! 
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- Mẹ có dặn gì con không? 
- Thưa bác, lúc nãy con định đến 
nhà bạn con để hỏi bài toán, thì mẹ 
con nói đến thưa với bác cho anh 
Hải giúp con.  
- Ðược rồi. Ðể bác gọi nó.  
Mẹ tôi tới chân cầu thang: 
- Hải! Xuống đây 
mẹ bảo! 
Tôi chạy xuống. 
- Chỉ cho em 
Trang bài toán. 
- Thưa mẹ, vâng. 
Tôi đưa Trang lên 
gác.  
Vừa bước qua 
ngưỡng cửa, 
Trang ôm chặt lấy tôi, hôn tôi, làm tôi 
muốn ngộp thở.  
Trang nói nhỏ: 
- Anh có nhớ em không? 
- Khéo mẹ anh nghe thấy! 
- Không sao đâu! Mẹ anh không 
nghe thấy đâu! Con trai gì mà nhát 
thế! 
- Vì nhát mới bị cắn.  
- Em xin lỗi! Anh làm em sợ! Hỏi 
người ta, người ta chưa trả lời đã 
làm tới rồi. Ai chẳng sợ!? Mẹ em 
bảo, nếu không giữ-gìn thì người ta 
rẻ-rúng. Anh có rẻ-rúng em không? 
Tôi không trả lời.  
- Làm bài cho xong đi!  
- Ðừng giận em nữa mà! Em xin lỗi. 
Trang nhón chân hôn tôi một lần 
nữa. 

- Tha chưa? 
Tôi bế bổng Trang lên, hôn lên tim: 
- Thật là dễ ghét! 
Chưa đầy năm phút, Trang làm xong 
bài toán. 
- Có khó gì đâu mà không làm 
được!? 

- Làm được chứ! 
Người ta có 
thành-kiến con 
gái dốt toán. 
Nhưng em 
không dốt đâu. 
Em chỉ lấy cớ để 
gặp anh thôi. 
Bây giờ em về!  
Trang đứng dậy, 

tôi đứng lên theo. 
- Hôn em đi! 
Chúng tôi hôn nhau tới năm phút. 
Trang vuốt lại quần-áo.  
- Anh làm tuột khuy áo em rồi! 
- Ðể anh bấm lại cho! 
Hai tay đưa lên cổ Trang, tôi nhìn 
thấy yếm màu trắng mờ-mờ. Tôi cởi 
thêm một khuy nữa. Trang nhìn 
theo. 
Tới khuy thứ ba, yếm lộ ra. Tôi hôn 
lên cổ Trang, tay phải lách vào giải 
yếm bên trái. Trang cầm tay tôi:  
- Em chỉ cho chồng em nhìn thôi. 
Nếu anh thấy, anh phải lấy em.  
Tôi ngần-ngừ; rút tay ra ngay sợ mất 
lòng Trang. Tôi cúi xuống, cài lại 
từng khuy áo. 
Tôi nuốt nước bọt. Trang nói nhỏ:  
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- Thứ hai tuần tới là sinh-nhật của 
em. Em chờ anh ở ngã tư Phan-
Ðình-Phùng Lê-Văn-Duyệt lúc ba 
giờ. Chúng mình đi xem chiếu bóng 
ở đường Tự-do.  
 
* 
Vất-vả lắm tôi mới có đủ tiền mua 
hai vé xem chiếu bóng. 
Đi với nhau một lần, rồi hai lần, ba 
lần.  
- Lần nào đi rạp ở gần nhà cũng thấy 
một hai người quen.  
- Ði đêm lắm cũng có ngày gặp ma. 
Nếu bị bắt gặp thì chết! 
- Sợ gì! Cùng lắm là bị đòn! Có bị 
đòn thì mới có nước mắt. Có nước 
mắt thì tình mình mới thơ-mộng. Anh 
có sợ bị đòn không? 
- Sợ lắm! Mẹ anh chưa đánh anh đã 
khóc rồi.  
- Mười chín hai mươi rồi mà còn bị 
đòn!? 
- Ngày xưa cơ! Mấy năm nay thì 
không.  
- Mẹ em hiền lắm! Mẹ em không 
đánh; cũng không chửi. Mẹ em chỉ 
nói thôi. Ðừng làm thế này…; đừng 
để người ta cười…; đừng để người 
ta khinh…; có thân thì phải giữ… Vì 
thế anh nhào tới, em cắn liền. Ðó là 
bản-năng tự-vệ. Về nhà, em có áy-
náy. Nhưng bảo anh thề là thương 
em, anh đâu có thề. Tại sao anh 
không thương em? Em đâu đến nỗi 
nào, mà anh không thương!? Kiếm 

được một người thương mình khó 
lắm anh à! Em thương anh, anh phải 
biết chứ! 
 
Cho đến một buổi sáng, đạp xe đi 
học, tôi thấy một cô bé lớn hơn 
Trang một tí. Tôi ngẩn ra, thắng vội 
xe lại. “Đẹp quá!” Nhà cổ chỉ cách 
nhà tôi mấy chục căn. Từ giây-phút 
đó, bóng-dáng của Trang bị mờ đi. 
Sáng hôm sau, tôi đi học sớm hơn 
mười phút. Tôi chờ ở đầu đường. 
Khi cô bé dắt xe ra khỏi cửa, tôi đạp 
theo sau, cách chừng 20 thước. Cứ 
thế, không xa không gần. Ðến khi cô 
bé vào trường, tôi phóng xe thật 
nhanh trở lại trường mình. Ngày nào 
cũng như ngày nào. Buổi chiều, học 
chừng hai ba tiếng, lại ra đầu đường 
đứng chờ. Dò hỏi mãi mới biết tên là 
Đoàn-Thị-Hồng-Lan. 
Thường-thường, bốn giờ rưỡi, cổ ra 
tiệm sách đường Phan-Ðình-Phùng, 
chênh-chếch chùa Kì-viên. Tôi đứng 
ở bên này đường nhìn sang. Ðứng 
thế nào cho cổ không qua trước mặt. 
Mấy phút sau lại theo về. Ngày nắng 
cũng như ngày mưa.  
 
* 
Thời-gian này kéo dài cho tới năm 
tôi lên đại-học. 
Một buổi tối, tôi đi bộ qua nhà Hồng-
Lan, cửa đóng, tôi ngẩn-ngơ một lúc, 
rồi đến nhà Kim-Trang. 
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- Ðã lâu không thấy anh. Mời anh 
vào chơi. Mẹ em vừa nhắc tới anh. 
Trang hạ giọng, nói đủ cho tôi nghe: 
- Em nhớ anh lắm. Anh biết không? 
Bà Cương đang ngồi may-vá. 
- Thưa bác ạ! 
- Hải hả con? Bao giờ ăn khao? 
- Thưa bác, con rớt một năm. Ði đâu 
cũng sợ bị hỏi. 
- Ðể ý làm gì! Học tài thi phận. Có 
phải con lười-biếng đâu mà sợ 
người ta cười. 
- Dạ. 
- Rót nước mời anh đi con! Ðứng đó 
làm gì!? 
Tôi và Trang ngồi ở phòng khách, 
cách phòng trong bằng một tấm 
chắn gió .  
Trang nói nhỏ hơn: 
- Anh có biết em nhớ anh lắm 
không? Mẹ em nói anh là người có 
chí. Có chí thì mới vượt được khó-
khăn.  
Có chí gì đâu! Ngày-ngày đi theo 
hình-bóng trong mộng. Lâu-lâu gặp 
một người, tưởng thân mà không 
thân, có lúc thân, có lúc sơ, có lúc 
như người xa-lạ. Chỉ rớt có một năm 
đã là may-mắn lắm rồi! 
Tôi để hai tay lên bàn. Trang lấy tờ 
báo hàng ngày phủ lên; luồn tay 
xuống dưới, nắm tay tôi.  
- Em nhớ anh lắm mà không dám 
tới. Anh có thấy em ngoan không? 
Anh bảo không tới thì em không tới. 
Cho em hôn một cái nhe? 

Trang đứng dậy, nói lớn hơn: 
- Anh Hải à. Em có bài toán khó lắm. 
Làm hoài không ra. Lên gác giúp em 
được không? 
- Mang xuống đây đi. 
- Em để ở trên gác. Ðem xuống 
không được. Lỡ đang làm dở, có ai 
đến mất công phải chạy. Ðằng nào 
thì cũng phải lên gác mới học được. 
Mẹ em bảo thế.  
Vừa lên khỏi cầu thang, Trang đã 
ôm chằm lấy tôi: 
- Hôn em đi! 
Tôi chần-chừ. Trang giục: 
- Hôn em đi! Em nhớ anh muốn chết 
mà không thương em sao? Hôn đi! 
Tôi vẫn không dám.  
- Anh không hôn em, em giận đó! 
- Anh sợ bị ràng-buộc lắm. Ðời anh 
còn tuỳ-thuộc vào gia-đình. Cho đến 
giờ phút này việc gì cũng do bố mẹ 
anh quyết-định. Dù anh có muốn đến 
mấy cũng không làm khác được. Em 
cứ giữ như vậy đi!  
- Em nhớ anh lắm. Hôn em đi. Mau 
lên! 
Chúng tôi ôm nhau. Chợt Trang 
buông ra: 
- Ðể em ra khép cửa sổ đã, kẻo lối 
xóm trông thấy.  
- Mấy đứa nhỏ đâu? 
- Chắc là hai đứa nó dẫn nhau ra 
đầu đường bắt dế.  
- Anh Thường đâu? 
- Vừa ăn xong là xách xe đi liền. 
Chắc là đến nhà cô bồ.  
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- Em có biết mặt không? 
- Ảnh để hình cô ấy ở trên bàn học 
kia kìa. 
Tôi khen: 
- Ðẹp lắm!  
- Ðẹp thì có đẹp nhưng chưa bằng 
Kim-Trang của anh đâu. 
- Tóc dài nữa. Hết chỗ chê!  
- Tóc em dài hơn, đẹp hơn.  
Trang để tay lên vai tôi:  
- Anh à. Ðể tóc dài quá nóng lắm. 
Hôm nào cho em cắt bớt đi được 
không? 
- Tóc em, có phải tóc anh đâu! Anh 
đâu có quyền gì!  
- Nói vậy là chiếu bí em rồi. Em biết 
anh thích tóc dài nên em để tóc dài. 
Nhưng dài quá, không đẹp, có phải 
vậy không? 
- Tuỳ-ý em. 
Trang ôm tôi, ngửa mặt nhìn tôi: 
- Anh có nhớ em không? 
Tôi gật đầu. 
- Anh có thương em không? 
Tôi trả lời nước đôi: 
- Có ai thương người cắn mình 
không? 
- Có chứ. Vì thương mới cắn. 
Thương nhau thì phải giữ-gìn cho 
nhau. Nếu anh thương em, anh sẽ 
hiểu. Em cắn để nhắc-nhở anh. Em 
cắn để cho anh tỉnh. Nếu em dễ-dãi 
thì chúng mình đã chia tay từ lâu rồi. 
Em có mấy đứa bạn khóc như cha 
chết. Dễ quá thành ra sàm-sỡ. Sàm-
sỡ được một thời-gian thì chán 

nhau. Anh chán ả; ả chán anh. Mẹ 
em nói đúng. Người ta đòi-hỏi tức là 
người ta không trân-trọng tấm lòng 
của mình, người ta không thương 
mình. Dù anh chưa thương em như 
em thương anh, nhưng anh không 
thể coi thường em được. Có đúng 
không? 
- Nói như cô giáo.  
- Thì em là cô giáo của anh mà. 
Không có em, anh đâu biết hôn.  
- Tại sao hôm nay em không đòi? 
- Anh có muốn không? 
- Có. 
- Nói thế mới thực lòng. Ðợi một tí 
nữa đã. Giờ này có người lên bất-kì 
lúc nào. Bị bắt gặp một lần thì khó có 
thể gặp nhau dễ-dàng như bây giờ. 
Anh có thấy vậy không?  
- Em nói bao giờ cũng đúng. 
- Không đúng sao được. Em còn 
phải lo cho anh cả đời. Ðợi đó mà 
xem. Em nói không sai đâu.  
Tôi giúp Trang làm toán.  
- Anh giỏi thật. Có anh làm gì cũng 
xong.  
Bất chợt, Trang hôn vội lên môi tôi. 
Nàng cầm tay tôi để lên ngực, ngay 
trước tim. 
- Anh có thấy tim em đập như trống 
làng không? 
Tôi lắc đầu. (Tôi giả-vờ.) 
- Anh nghe thử đi! 
Tôi áp tai vào ngực Trang. 
- Có nghe thấy không? 
Tôi gật đầu. 
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- May mà có bố mẹ em ở nhà. Nếu 
mình ở chỗ vắng-vẻ, chắc em chết 
mất. Bây giờ em mới thông-cảm cho 
mấy đứa bạn của em. Chẳng may 
chúng nó gặp phải người không ra 
gì.  
- Em nói gì anh không hiểu.  
- Mẹ em bảo những người chậm 
như anh là những có thể tin-tưởng 
được. Anh có biết tại sao em thương 
anh không? 
Tôi lắc đầu.  
- Anh có nhiều thứ hợp em. Nhất là 
nụ cười. Mỗi lần thấy anh cười, em 
lại nhớ tới người anh dại-dột của 
em. Ngày anh ấy còn sống, ảnh 
thương em nhất nhà.  
- Ảnh ra đi lâu rồi mà. 
- Lúc nào em cũng nhớ ảnh. Nhất là 
những lúc gặp anh. Ảnh có tính 
đam-mê như anh. Nhưng anh thì 
đam-mê chuyện vẽ-vời, chuyện học-
hành. Ảnh đam-mê chuyện tình yêu.  
- Anh chưa thấy em nhắc tới anh ấy 
bao giờ. Anh chỉ biết ảnh lấy vợ 
được mấy tháng thì chết.  
- Tại em chưa có dịp. Cái oái-oăm là 
ảnh thương một người rồi lại lấy một 
người khác. Lấy vợ rồi vẫn không 
quên được người mình thương. Khổ 
một điều là người ảnh thương lại 
không thương ảnh. Mà nói sao thì 
nói, lấy vợ rồi, người ta có thương 
mình đến mấy cũng chẳng làm gì 
được. Cuối cùng ảnh đâm ra quẫn-
chí, rồi làm liều. Hồi đó, em còn bé, 

em chỉ biết khóc thôi. Nghe mẹ em 
nói thì ảnh đến nhà bà cô em. Thực 
ra, ảnh chỉ uống mấy viên thuốc 
nhức đầu. Chưa tới mười viên. Chỉ 
có mấy viên đâu đến nỗi chết. Uống 
xong thì hối-hận. Ảnh đi tìm bà cô 
em để cầu-cứu. Ðúng là cái số. Bà 
cô em chán chuyện vớ-vẩn của ảnh 
rồi, nên không chịu nghe. Bà ấy bảo 
ảnh “Lát nữa hẵng nói. Để cho cô 
ngủ mấy phút!” Nghe nói vậy, ảnh 
thở dài bỏ ra phòng khách. Khi cô 
em trông thấy ảnh thì ảnh đã ngất 
rồi. Vào tới nhà thương thì chết. 
Không kịp rửa ruột. Anh có thấy 
không? Nếu cô em chỉ kiên-nhẫn 
một tí nữa thôi thì kịp đưa ảnh đi nhà 
thương. Ở đời có số hết.  
- Ảnh đến nhà bà cô để làm gì. 
- Mẹ em nói là để cho khuây-khoả.  
- Bà cô em có biết không? 
- Biết. Nghe ảnh tâm-sự nhiều quá 
đến độ bả không muốn nghe nữa. Vì 
thế mới có chuyện. Bả cũng hối-hận 
lắm. Nhưng hối-hận đến mấy thì 
cũng đã muộn rồi. Thương ảnh thì 
thương, nhưng em giận lắm. Dại gì 
mà dại thế!  
Nghe chuyện mà ngẩn-ngơ. Lúc về, 
tôi và Trang quên cả hôn nhau.  
 
* 
Hơn một năm sau, vào một buổi 
trưa, Trang đến trường Ðại-học Văn-
khoa ở góc đường Nguyễn-Trung-
Trực và Lê-Thánh-Tôn. 
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- Cho em đi một vòng. Được không 
anh? 
Tôi dẫn Trang đi từng phòng.  
- Anh à. Mẹ anh nói thứ bảy nào anh 
cũng xuống đền Ðức Mẹ, có đúng 
không? 
- Em hỏi mẹ anh bao giờ vậy? 
- Lúc anh không có nhà. 
- Em đến làm gì? 
- Muốn làm dâu thì phải chiều mẹ 
chồng. Mẹ anh thương em lắm. 
Không bao giờ em dám trái ý. Mẹ 
anh với mẹ em giống nhau nhiều thứ 
lắm.  
- Cả hai bà đều hay hỏi. 
- Bà mẹ nào chẳng hay hỏi!? Nhưng 
có nhiều cái khó tin mà có thật. Bố 
em thích thịt chó, mẹ em sợ thịt chó, 
mà bả vẫn mua thịt chó về cho bố 
em. Mỗi lần như thế, mẹ em ốm cả 
tuần-lễ. Sợ quá mà phát ốm.  
- Mẹ anh cũng vậy. 
- Vì thế em mới bảo hai bả giống 
nhau. Nhưng theo em nhận-xét thì 
mẹ em nói ít hơn mẹ anh một tí. 
Nhiều khi hơi hiền quá.  
- Mẹ anh cũng bảo anh hiền quá. Có 
lần bả bảo anh phải cẩn-thận. “Hiền 
quá hoá đụt.”  
- Anh hiền nhưng không hiền quá 
đâu. Ðừng lo. Mẹ em hiền đến độ 
bạn-bè phải kêu.  
- Kêu cái gì?  
- Em kể cho anh nghe một chuyện 
bí-mật. 
- Kể đi! 

- Một buổi chiều, mấy bà đến nhà 
em chơi. Em nhớ là có mẹ anh, bác 
Thanh, bác Tặng. Không biết có phải 
là hết chuyện nói không mà mấy bả 
lôi cả chuyện phòng the ra mà nói.  
- Chuyện phòng the? 
- Bác Tặng nói hai vợ chồng không 
ngủ chung nữa. Nên bác trai cứ đi 
theo vợ để năn-nỉ mà bác ấy không 
cho.  
- Năn-nỉ cái gì?  
- Em đâu biết! Dù em có biết em 
cũng không dám nói với anh. Em 
đâu có dại mà chỉ đường cho hươu 
chạy.  
- Rồi sao?  
- Mấy bà bàn ra tán vào. Cuối cùng, 
mẹ em nói “Sao không cho người 
ta!? Phải biết tội-nghiệp người ta 
chứ.” Em nhớ bác Tặng chưa nói gì 
thì bác Thanh đã bảo mẹ em “Thì 
bác cho đi!” 
- Mẹ em có bằng lòng không?  
- Anh lại giống bác Thanh rồi. 
- Anh không biết mới hỏi. 
- Mẹ em nói “Làm sao tôi cho được!” 
- Cho cái gì vậy? 
- Anh cứ kể cho mẹ anh nghe thì biết 
là cho cái gì. 
- Các tiền anh cũng không dám hỏi.  
- Tại sao anh nhát vậy?  
- Mẹ anh bảo “Con trai không được 
nghĩ đến chuyện vợ chồng. Ðến tuổi 
thì tự-nhiên biết. Biết trước sẽ mụ 
người đi.”  
- Anh có tin không? 
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- Tin chứ. Mẹ anh đưa ra rất nhiều 
bằng-cớ. Không tin cũng phải tin. 
Toàn là những người anh biết. Thí-
dụ như Trần-Tế-Xương lận-đận chỉ 
vì chơi-bời quá độ. Thi tám lần 
không đỗ được cái cử-nhân. 
- Mẹ anh giỏi thật. Em phải bắt chiếc 
mẹ anh mới được. Thứ bảy này, cho 
em theo anh xuống đền Ðức Mẹ 
được không?  
- Em không theo đạo Thiên-Chúa, 
xuống làm gì. 
- Em sẽ theo. Ðạo nào cũng có cái 
tốt. Ðạo nào có người em thương thì 
em theo đạo đó.  
- Khi nào em thương người khác thì 
lại theo đạo khác?  
- Em thương người nào thì em hết 
lòng với người đó. Người đó bỏ em 
thì em sẽ lấy lòng thành của em để 
níu lại. Anh cứ đợi đó mà coi, anh 
không bỏ em được đâu. Sẽ không 
có người nào thương anh như em 
đâu. Em bảo-đảm với anh.  
- Lấy gì để bảo-đảm? 
- Bằng chính hạnh-phúc của em. 
- Nếu có người khác thương anh 
hơn em thì sao? 
- Anh cứ việc đi với người đó. 
- Em không ghen hả? 
- Yêu-thương thì phải hi-sinh. Nếu 
anh có hạnh-phúc, em mừng cho 
anh. Nhưng nếu anh không có hạnh-
phúc thì em sẽ đau lòng lắm.  
- Có cho trở về không?  
Trang gật đầu. 

- Anh cứ nhìn vào gia-đình em thì 
biết em nói tận đáy lòng. Mẹ anh bảo 
em giống mẹ em nên bả thương em. 
Trong thánh-kinh có mấy câu em 
thích lắm. Chúa Cứu-Thế nói “Không 
có tình yêu nào cao-đẹp cho bằng 
hi-sinh chính mạng sống của mình 
cho người mình yêu.” Vì thế mà ổng 
đã chịu chết cho thiên-hạ. Người 
như thế thờ-kính là phải rồi.  
- Em đang giảng đạo đó! 
- Có đúng như vậy không? Hay là 
em nói sai? 
- Ðúng.  
- Vì em thương anh nên em tìm-hiểu 
đạo của anh.  
- Anh không phải là người ngoan 
đạo đâu. 
- Ngoan thế đủ rồi. Ngoan quá mụ 
người đi.  
- Còn câu nào nữa không? 
- Không phải một câu mà là một 
truyện. Truyện đứa con hoang-đàng. 
Dù sau này anh có hoang-đàng, 
cũng có ngày anh trở lại với em.  
 
* 
Chừng hai tuần sau. 
- Hải! Xuống đây mẹ bảo. 
Nghe giọng của mẹ, tôi biết có gì 
đặc-biệt.  
- Thưa mẹ con đây.  
- Ngồi xuống đi! 
- Dạ. 
- Bà Cương nói cho mẹ biết con 
Trang có người đánh tiếng. Ông ấy 
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cho hai đứa gặp nhau. Bà ấy phản-
đối, nhưng không dám làm mạnh, sợ 
gia-đình bất-hòa. Bà ấy nhắn mẹ 
bảo con chiều nay tới cho bên kia 
biết con Trang đã có người rồi.  
- Thưa mẹ, con đâu có ý-định lấy nó 
đâu! 
- Con không có ý-định lấy nó, nhưng 
mẹ thì có. Mẹ thấy nó hơn rất nhiều 
đứa. Chỉ phải một cái lì thôi. Nhưng 
hạng người gàn-dở như con thì cần 
phải có vợ lì mới khá được.  
- Thưa mẹ, vâng.  
- Nếu con thấy nó có vẻ chịu bên kia 
thì về cho mẹ biết. Trong chuyện vợ 
chồng, không nên tranh-giành. 
Thằng đàn ông khi ghen nó đốn-mạt 
lắm. Tránh đi thì hơn.  
- Thưa mẹ, vâng.  
 
Tôi đến nhà Trang vào khoảng 4 giờ 
chiều.  
Cổ ngồi ở ngoài phòng khách với 
một người đàn ông 
lạ mặt vào trạc tuổi 
tôi. Bà Cương ngồi 
khâu-vá ở giường 
gần cửa vào bếp. 
Mặt tôi nóng bừng 
lên. (Không biết có 
phải là tôi ghen 
không?) 
Trang trông thấy tôi: 
- Mẹ ơi, anh Hải. 
Tôi chào: 
- Thưa bác ạ.  

Bà Cương đứng dậy:  
- Hải hả con? Mấy hôm không gặp 
con!  
Tôi đến bên Trang, nói nhỏ: 
- Lên nhà đi! 
Trang riu-ríu nghe theo.  
Bà Cương giới-thiệu tôi với khách: 
- Ðây là cậu Hải, con giáp út của ông 
bà bạn chúng tôi. Cậu Hải với em 
Trang biết nhau từ nhỏ, từ ngày còn 
ở Hà-nội. Cậu ấy có nhiều quyền 
lắm. Em Trang không bao giờ dám 
cãi. 
Tôi và khách cùng cúi đầu chào 
nhau. 
Bà Cương hỏi tôi chuyện dạy học. 
Hỏi hoài.  
Người khách đứng dậy: 
- Thưa bác, con xin phép bác, con 
về.  
- Cậu ngồi chơi một lát nữa đi. Ông 
nhà tôi sắp về rồi.  
- Thưa bác, con về.  

- Lúc nào rỗi lại 
chơi. Ông nhà tôi 
thường nhắc tới 
cậu. 
- Cám ơn bác.  
Tôi và người khách 
bắt tay nhau. 
Chờ cho người đó đi 
khuất, bà Cương 
mới nói với tôi: 
- Con thấy không? 
Em Trang nó biết 
nghe lời con lắm.  
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Rồi bà gọi:  
- Trang! Xuống đây! 
- Dạ.  
Trang chạy vội xuống: 
- Thưa mẹ con đây. 
- Nói chuyện với anh Hải đi! 
Bà vào buồng trong. 
Trang kéo tôi lên gác:  
- Anh lên đây! Lên đây với em!  
Qua khỏi cầu thang, tôi hỏi:  
- Em không sợ mẹ la hả? 
- Mẹ em thương anh lắm. Ðừng lo! 
Trang mở ngăn kéo bàn học, lấy một 
tấm hình đưa cho tôi. 
- Anh chỉ được giữ hình của một 
mình em thôi. Nếu anh không giữ 
lời, em sẽ giận. Anh xem đằng sau 
đi. 
Tôi nhìn từng chữ Trang nắn-nót 
“Tặng anh tấm hình này và cả tấm 
lòng thương-mến của em nữa.”  
Hai tay Trang nắm hai cánh tay tôi, 
nàng ngửa mặt lên, nhắm mắt lại: 
- Hôn em đi.  
Tôi cho hình Trang vào túi áo, ôm 
Trang.  
Trang nói: 
- Bây giờ là phần nghi-lễ giao-ước. 
Ðời người có hạn. Một trăm giây 
tượng-trưng cho một trăm năm. Em 
nghĩ một trăm năm nữa thì chúng 
mình cũng chẳng còn ở đời này nữa. 
Chúng mình hôn nhau đúng một 
trăm giây. 
Có lẽ chúng tôi hôn nhau mấy lần 
một trăm giây. 

- Từ nay anh là chồng chưa cưới 
của em. Em sẽ trung-thành với anh 
đủ một trăm năm rồi sang kiếp khác. 
Nếu anh không thay-đổi thì kiếp sau 
em sẽ lại là đàn bà để làm vợ anh 
nữa. 
- Em để tóc ra đằng sau cho anh. 
Trang đưa mái tóc ra sau. 
- Cởi cho anh một khuy!  
Trang cho tay lên áo. 
Tôi nghe thấy rõ tim tôi đập. 
- Em đừng quên: Anh hay ghen lắm.  
- Em cũng hay ghen lắm. 
Tôi dang hai tay, Trang nép vào 
ngực tôi.  
 
Tôi vừa về tới nhà, mẹ tôi đã hỏi:  
- Mọi việc có suôn-sẻ không?  
- Thưa mẹ có.  
- Tốt. Mẹ không bắt con phải hứa-
hẹn thề-bồi với con Trang đâu. Thời-
gian thử-thách còn dài. Nếu con tìm 
được ai hơn nó, con có quyền thay-
đổi. Nhưng nhớ cho kĩ: không được 
lợi-dụng. Thử-thách thì được, lợi-
dụng thì không. Ðừng làm gì thất-
đức. Vài ba năm nữa, nếu con vẫn 
còn thương nó, lúc đó quyết-định 
cũng chưa muộn.  
- Thưa mẹ, vâng. 
 
Chiều hôm sau, cũng như lần trước, 
Trang đến trường văn-khoa vào 
khoảng 2 giờ. Trang mặc quần áo 
trắng. Nàng chờ ở trước cửa thư-
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viện. Chung-quanh có mươi mười 
lăm người.  
Vừa ra khỏi lớp, tôi đến chỗ hẹn. Tôi 
thấy Như-Hoa đứng gần Kim-Trang. 
Như-Hoa học sau tôi một năm, do 
một người bạn cùng lớp giới-thiệu. 
Như-Hoa gọi tôi: 
- Anh Hiền.  
Trang cũng gọi tôi: 
- Anh Hải.  
Tên tôi là Phạm-Hải-Hiền. Ở trường, 
ai cũng gọi tôi là Hiền. Chỉ có người 
thân mới biết tên ở nhà là Hải. 
Tôi giới-thiệu hai người: 
- Ðây là Như-Hoa. Ðây là Kim-Trang.  
Trang bám tay tôi, nói tiếp: “Vợ chưa 
cưới của tôi.” 
Như-Hoa hỏi: 
- Ăn hỏi bao giờ vậy?  
- Sắp rồi.  
- Sắp là bao giờ? 
- Ngày giờ do anh Hải quyết-định. 
Nhưng hai nhà đã bằng lòng từ lâu 
rồi.  
- Thật không? 
Trang bảo tôi: 
- Gật đầu đi anh. 
Tôi gật đầu.  
Bất chợt, Như-Hoa kéo Kim-Trang 
đi: 
- Tí nữa Như-Hoa sẽ trả lại anh.  
Tôi nhìn theo hai cổ ra đường 
Nguyễn-Trung-Trực, đi về phía Lê-
Thánh-Tông. 
 

Nửa giờ sau, Trang vào Thư-viện, 
kéo tôi ra hành-lang:  
- Ảnh của em đâu? 
- Em hỏi để làm gì? 
- Em muốn xem.  
Tôi mở ví lấy ảnh đưa cho Trang: 
- Ðây. 
Trang cầm tấm ảnh cho lên miệng, 
cắn miếng nhựa bọc ngoài, lấy ảnh 
ra, xé làm mấy chục mảnh.  
Tôi nhìn theo. Không-khí nặng-nề.  
- Em có biết em đang làm gì không? 
- Em biết.  
- Em có biết đó là giao-ước của em 
với anh không? 
- Em biết.  
- Em có biết ai cũng bảo anh hiền 
không?  
- Em biết.  
- “Hiền quá hoá đụt.” Nhưng anh cho 
em biết, anh hiền nhưng không đụt 
đâu. Nói một lời, anh giữ một lời. Em 
xé ảnh của em cho anh tức là rút lại 
lời giao-ước. 
- Em không muốn anh lấy ảnh của 
em làm trò cười cho thiên-hạ.  
- Em có trông thấy anh lấy ảnh của 
em làm trò cười cho thiên-hạ không? 
Ai nói với em? Có phải Như-Hoa 
không? Em có biết tại sao nó nói 
như vậy không?  
Trang không trả lời được. Tôi nói 
tiếp: 
- Em về hỏi mẹ em xem em đúng 
hay sai. Ðời người thế nào cũng có 
lúc khờ-dại. “Không có cái dại nào 
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giống cái dại nào.” Anh cứ cho là em 
khờ-dại, chưa hiểu chuyện đời. 
Nhưng anh chỉ cho em một lần này 
thôi. Trong vòng hai mươi bốn tiếng 
đồng-hồ, chậm nhất là giờ này ngày 
mai, nếu em không xin lỗi anh, đưa 
cho anh một tấm ảnh y hệt như vậy, 
thì anh sẽ không bao giờ nhìn mặt 
em nữa. Em cứ thử xem anh có giữ 
lời không? Bây giờ em về đi. Nhớ đi 
cẩn-thận.  
Nói xong, tôi vào thư-viện. Từ giây-
phút đó, tôi không nói chuyện với 
Như-Hoa nữa. “Không cư-xử như 
một người bạn không phải là một 
người bạn.” 
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Như-
Hoa.  
 
Buổi sáng ngày khai-trường, tôi 
đứng ở vỉa hè đường Nguyễn-Trung-
Trực, gần lối vào nhà để xe đạp, 
chợt thấy một sinh-viên mới, dựng 
xe đạp ở ngay trước cửa trường. Tất 
cả đều hợp với tiêu-chuẩn thẩm-mĩ 
của tôi: da trắng, tóc dài, nét mặt 
hiền, xinh-xắn, chưa cần trang-điểm.  
Ngẫu-nhiên ba ngày sau, Ðặng-
Tuyên, bạn cùng lớp với tôi, giới-
thiệu một người bạn mới quen:  
- Ðây là Nguyễn-Thị-Như-Hoa. Đây 
là Phạm-Hải-Hiền.  
Như-Hoa cười. Nụ cười tươi, nhưng 
hơi nhăn. Mắt hơi ướt-át. Theo tôi, 
người như thế, dễ luỵ vì tình và 
thường không được may-mắn.  

Hơn một tuần sau, Ðặng-Tuyên dẫn 
Như-Hoa tới thư-viện gặp tôi.  
- Nhờ bồ nói chuyện với Như-Hoa 
một lát.  
Tôi dẫn Như-Hoa ra hành-lang.  
- Học-hành đã quen chưa? Có ghi 
bài được không?  
- Mấy hôm đầu mỏi tay lắm. Nhưng 
bây giờ được rồi.  
- Có mua bài của lái cua không? 
- Mấy người đó ghi sót nhiều lắm.  
- Như vậy là Như-Hoa giỏi rồi. Hôm 
nay có chuyện gì buồn, phải không?  
- Không. 
- Trông Như-Hoa có vẻ ủ-rũ. Như 
vậy là có chuyện buồn. Nếu Như-
Hoa nói không có thì không sao. 
Càng ủ-rũ càng đẹp.  
- Anh Hiền có thân với anh Tuyên 
lắm không? 
- Cũng khá thân. Có chuyện gì cần 
tôi nói giùm không?  
- Không. Chỉ hỏi cho biết thôi.  
- Tôi là người không khéo. Muốn 
nhờ tôi chuyện gì phải nói ra tôi mới 
biết được. Tôi hay bị lỡ lời lắm.  
- Như-Hoa cũng vậy. Việc gì cũng 
xôi hỏng bỏng không.  
- Kể cả tình-duyên? 
Như-Hoa gật đầu.  
- Tôi không biết nói, nhưng chịu khó 
nghe; không bao giờ muốn làm mất 
lòng người khác. Đó là nguyên-tắc 
của cuộc đời. Cứ nói đi! Tôi nghe. 
- Số của Như-Hoa khổ lắm. Gặp ai 
cũng muộn-màng. 
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- Kể cả Ðặng-Tuyên?  
Như-Hoa im-lặng.  
- Cuộc đời là vậy. Mới sinh ra đời đã 
khổ. Không khóc, người ta cũng phát 
cho mấy cái, bắt phải khóc. Lớn lên 
gặp bao nhiêu khó-khăn phiền-não. 
Nay thương người này, mai thương 
người kia. Khóc lên khóc xuống. Nay 
ốm mai đau. Ðến khi chết cũng khổ. 
Cả đời chỉ khổ.  
- Ðã chết đâu mà biết là chết cũng 
khổ.  
- Nếu chết không khổ thì thiếu gì 
người muốn chết.  
- Hoa đang muốn chết đây.  
- Ðừng chết sớm quá. Sẽ làm nhiều 
người đau lòng.  
- Có ai thương Như-Hoa đâu!  
- Bố mẹ, anh em, bạn-bè. Thiếu gì 
người. Nhưng yên-tâm đi. Trời bắt 
con người đau-khổ để thử-thách. 
Nếu chịu đựng được một thời-gian 
thì đâu lại vào đấy. Vết thương sẽ 
lành; nhớ-thương sẽ nguôi-ngoai.  
- Anh có đau-khổ bao giờ không mà 
biết?  
- Ai chẳng có lúc đau-khổ! 
Hôm sau, hôm sau nữa, rồi lại hôm 
sau nữa; ngày nào Như-Hoa cũng 
vào thư-viện tìm tôi.  
Tôi thường đưa Như-Hoa ra khu 
Chợ Cũ ăn hủ-tíu Mĩ-tho. Có khi vào 
rạp hát Lê-Lợi trên đường Lê-Thánh-
Tông, gần đường Nguyễn-Trung-
Trực. 

Một hôm, tôi đến thăm Như-Hoa. Cổ 
ôm cánh tay tôi:  
- Anh vào đây.  
- Ngồi ghế này được không? 
- Ðược chứ! 
Tôi ngồi xuống chiếc ghế vải vừa đủ 
cho một người. Như-Hoa phải buông 
tay. Tôi biết chắc dù có bạo đến mấy 
Như-Hoa cũng không thể ngồi dưới 
đất để nói chuyện.  
- Tại sao hôm nay không đi học?  
- Như-Hoa chán đời.  
Cổ kể cho tôi nghe mối tình đầu 
dang-dở.  
- Anh có biết Như-Hoa biết nhớ-
thương từ năm lên mấy không? Sớm 
lắm!  
Lại một hôm, không biết vì lí-do gì, 
tôi lại đến nhà Như-Hoa. (Hình-như, 
thấy gái thì híp mắt lại! Không biết 
cân-nhắc nặng nhẹ.) Bà mẹ ở nhà. 
Chúng tôi chuyện-trò khá lâu. 
Như-Hoa khen mẹ: 
- Anh có thấy mẹ Như-Hoa giỏi 
không? Một thân một mình nuôi ba 
đứa con. Anh Hoàn đang học quân-
y, sắp ra trường. Như-Hoa mới lên 
đại-học. Còn thằng Toàn sắp lên 
trung-học.  
- Nuôi chúng nó vất-vả lắm. Nhất là 
con gái mới lớn, chẳng khác gì bom 
nổ chậm.  
- Thưa bác, Như-Hoa ngoan lắm. 
Người xinh-đẹp, lại học giỏi.  
Như-Hoa vào buồng trong. Bà mẹ kể 
tiếp:  
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- Em nó nói, cậu chịu khó học lắm. 
- Thưa bác, con cũng như mọi 
người. Nhưng con may-mắn có mẹ 
con nhắc-nhở ngày đêm.  
- Em Hoa hay nói về cậu.  
- Thưa bác, ngày nào chúng con 
cũng gặp nhau ở thư-viện. 
- “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” 
Nếu người xưa nói đúng thì may cho 
nó.  
Vừa lúc Như-Hoa bước ra, tôi đứng 
dậy kiếu-từ: 
- Thưa bác, con phải về trường.  
- Thỉnh-thoảng mời cậu đến chơi. 
- Thưa bác, vâng.  
Tôi hỏi Như-Hoa: 
- Chiều nay Như-Hoa có lớp không? 
- Có. Chiều gặp anh.  
 
Sau khi tan học, tôi về nhà ngay. 
Vừa dắt xe đạp qua cửa, tôi thấy 
Kim-Trang đang nhặt rau với mẹ tôi.  
- Thưa mẹ, con đã về.  
- Về nghỉ-ngơi tắm rửa rồi ăn cơm. 
- Thưa mẹ, vâng.  
Trang ngửng mặt lên nhìn tôi: 
- Anh đã về.  
Mẹ tôi giục Trang: 
- Con lên gác với anh Hải đi! 
- Nhặt xong con lên liền. Con quên 
chưa kể với mẹ. Hồi hai giờ con lên 
Văn-khoa gặp một người bạn của 
anh Hải.  
Ít lâu nay, hình-như ngay sau ngày 
mẹ tôi bảo tôi đến nhà Kim-Trang, cổ 
gọi mẹ tôi bằng mẹ ngọt xớt.  

- Mẹ có biết Như-Hoa không? 
- Có. Cô ấy đến đây mấy lần.  
- Con không thấy anh Hải nói.  
- Chỉ là một người như mọi người, 
nói làm gì.  
- Chị ấy biết nhiều về anh Hải lắm.  
- Như vậy là nó để ý đến ảnh đó. Nói 
gì cũng phải cho lên cân. Có khi 
người ta còn tìm cách li-gián.  
- Thật hả mẹ? 
- Phải cẩn-thận về lời ăn tiếng nói. 
Người ta có thể phá mình dễ như 
chơi. Con lên gác với anh Hải đi! 
- Thưa mẹ vâng.  
Trang cầm cặp sách lên gác.  
- Anh à. Em lên nè.  
Trang mở cửa bước vào. Tôi nằm 
trên giường, gối đầu lên hai bàn tay, 
mắt nhắm. 
- Anh ngủ hả anh? 
- Không, em. 
Tôi mở mắt, ngồi dậy. Trang ngồi sát 
bên: 
- Em xin lỗi anh. 
- Chắc em đã biết, anh sống trong 
khuôn-phép gia-đình, nên có nhiều 
thành-kiến lắm. Người nào làm trái ý 
mẹ anh, anh không nhìn mặt người 
đó. Những gì anh cho là đúng, thì 
bao giờ cũng đúng; không ai làm 
anh chuyển ý được. Hành-động của 
em lúc chiều anh không chấp-nhận 
được. Anh đã cố cho là em có một lí-
do nào đó, nên anh nhịn. Nhưng em 
phải nhớ đưa ảnh cho anh là một lời 
giao-ước. Anh nhận tức là anh đã 
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chấp-nhận lời giao-ước. Em huỷ nó 
đi tức là huỷ lời giao-ước.  
- Như-Hoa nó làm em phát điên lên!  
- Nếu cứ nghe người ngoài mà phát 
điên thì em còn phát điên không biết 
bao nhiêu lần nữa. Trên thế-gian 
này, có rất nhiều người, có thể vì 
ích-kỉ, có thể vì thiếu may-mắn, 
không muốn cho người khác có 
may-mắn. 
- Em xin lỗi anh. Ðây là lời giao-ước 
của em. Em viết y như trước, không 
sai một chữ. Chuyện chiều nay cứ 
coi như một ác-mộng đi. 
- Từ nay, nếu có điều gì ấm-ức hay 
không vừa ý, cứ hỏi anh. Không hiểu 
nhau, không nhường-nhịn nhau, khó 
sống với nhau lắm.  
- Như-Hoa nó bảo anh lấy ảnh của 
em làm trò cười cho thiên-hạ.  
- Cho nó xem ảnh của em có phải là 
làm trò cười cho thiên-hạ không? 
- Nó bảo lúc ngồi học ở thư-viện, 
anh để ảnh em ở trước mặt cho mọi 
người thấy.  
- Như thế lại càng không phải là làm 
trò cười cho thiên-hạ. Anh chỉ muốn 
cho mọi người biết là anh có người 
rồi. 
- Lúc đó, em không nghĩ ra.  
- Việc gì cũng phải hỏi cho ra đầu ra 
đuôi rồi hẵng làm. Ðã bao nhiêu 

người bị giết chết mới biết người ta 
vô-tội.  
- Em không giết anh đâu.  
- Sáng nay, em đã giết chết tình-cảm 
của anh đối với em.  
- Em xin lỗi anh. Từ nay em sẽ 
không như thế nữa. 
 
Mấy tuần sau, Trang và tôi đưa nhau 
lên sở thú. Nói là sở thú, nhưng 
chẳng có con thú nào. Chúng tôi ở 
bên nhau gần nửa ngày. Mối liên-hệ 
trở lại bình-thường. Thêm mấy tuần 
nữa, không thấy Trang đến nhà tôi. 
Nhớ cổ, tôi đi tìm. Tôi đến tận nhà. 
Trang đưa tôi lên gác. Đến khi tôi đòi 
hôn, Trang đẩy ra.  
Chưa đầy một tháng sau, bố mẹ tôi 
nhận được thiệp mời đám cưới của 
Trang với người ở nhà bên cạnh. Mẹ 
tôi biết tôi buồn, không nói câu nào. 
Sự thật, tôi không buồn, chỉ hơi tiếc. 
Tự-ái bị tổn-thương. 
Năm đó, Trang mười tám, tôi hai 
mươi bốn. Năm năm sau, tôi lấy vợ. 
Gia-đình tôi yên-ấm lắm. Đến khi 
luống tuổi, vợ chồng coi nhau như 
xa-lạ. Nhiều đêm, nằm bên người 
bạn đời mà cảm thấy cô-đơn lạ-
thường. Những lúc đó, tôi nhớ đến 
Trang, nhớ những lần chúng tôi đi 
xem chiếu bóng; cổ nép vào tôi, 
nũng-nịu “Vợ anh đây!” 

 
 

Hải-Vân Phạm-Văn-Hải 
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Quân tử trăng hoa, vốn tính trời 
Lụy tình mỹ nữ chuyện muôn nơi 

Mê say mắt biếc, lời êm ái 
Đắm đuối môi hồng, dáng lả lơi  

“Mưa chẳng cố cầm, mà giữ khách 
Sắc không dậy sóng, lại dìm người”* 

Anh hùng chí lớn trong thiên hạ 
Lỡ bước sa chân cũng chớ cười 

 
NHẤT HÙNG 

 
*“Vũ vô kiềm toả năng lưu khách 

  Sắc bất ba đào dị nịch nhân” 
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xin em mấy giọt tình nồng 
cho yêu thương lại trổ đồng đời tôi 
tưới lòng mấy giọt tinh khôi, 
từ em - tinh khiết - xóa tôi - muộn phiền 
  
Nụ hôn - xây cõi an thuyên 
còn thoang thoáng rộng một miền hương xưa 
Tóc em xỏa 
Trời buông mưa 
ru tôi thoát những dối lừa trần gian. 
  
Xin em mấy giọt 
từ 
an 
Rỏ vào tâm khảm phàm trần tôi mang 
  
Cơn giao động 
Nỗi xốn xang 
Mắt em 
Biển rộng 
Dã tràng kiếp tôi 
  
Một chiều hứng hạt mưa rơi 
Giữ trong kỷ niệm 
giữa đời nhiêu khê 
Một ngày lòng bỗng tái tê 
  
Hạt mưa - hóa lệ - Em 
về 
hư không 
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Hoàng Lan 
 

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, 
Miền Đất Ngàn Năm Văn Vật nơi có 
giọng nói nhẹ nhàng, lịch duyệt, rõ 
vần, rõ nét với cách phát âm lịch lãm 
của đất Thăng Long nhưng quê 
quán tôi lại ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc 
Việt Nam nơi có tên Đình Làng TIỀN 
HUÂN vang danh trong sử sách, 
ngày nay trực thuộc thành phố Hà 
Nội. Sau năm 1954 gia đình nhỏ bé 
của tôi di cư vào Miền Nam tìm TỰ 
DO và cư ngụ tại Thủ Đô Sài Gòn 
vang danh Hòn Ngọc Viễn Đông. 
 
Khi tôi còn nằm êm ả trong bụng 
nước che chở của Mẹ, đói thì ăn 
chán thì ngủ, vui thì nghịch ngợm 
bơi lội trong hồ nước ấm, lạnh thì có 
hai lá phổi Mẹ che, thở thì có trái tim 
nhịp nhàng của Mẹ; xương sống, 
xương sườn, xương cổ Mẹ là cột trụ 
vững chắc cho bé núp nắng mưa, 
gió bão; hai tay của Mẹ là vòng tay 
đỡ đón ôm bé nâng niu vỗ về khi bé 
vấp ngã, leo trèo. Hai bàn chân tí tẹo 
của Mẹ đã chai đá sần sùi chịu đựng 
gió mưa mang nặng âu lo để cưu 
mang bé bằng tâm huyết của 
người Mẹ tuyệt vời đứng mũi chịu 

sào; bao tử của Mẹ đựng đầy nhọc 
nhằn lo toan để bơm thức ăn cho bé 
nuôi bé; khối óc của Mẹ đắp vun 
tương lai vững bền cho bé; hai con 
mắt của Mẹ cho bé tinh anh nhìn 
ngắm nhân, sinh, quan trong cuộc 
sống con người; hai tai của Mẹ cho 
bé nghe Mẹ kể chuyện Học làm 
người hữu dụng; cái miệng tươi cười 
của Mẹ cho bé tự tin trong cuộc 
sống; cái đầu của Mẹ cho bé vươn 
lên để sống còn; hai lỗ mũi của Mẹ 
chắn bụi trần ô nhiễm cùng ngửi 
hương vị thơm lừng từ thức ăn làm 
bé đói bụng. Mẹ ơi, bé thích chí cười 
tít mắt cùng tay chân chụp bắt bong 
bóng vẫy vùng đạp nước văng tung 
tóe làm Mẹ đau nhói thân gầy. Rồi 
bé nghe bàn tay xoa nhè nhẹ trên da 
bụng Mẹ với tiếng nói trìu mến êm 
như ru thầm thì: bé cưng của Mẹ ơi! 
Bé đói hả? Mẹ nhiều việc quá, chưa 
kịp ăn uống gì nên con Mẹ đói phải 
không? Đòi ăn đạp lung tung hả? 
 
Rồi những ngày tháng nhởn nhơ, 
bơi lội trong khoang bụng của Mẹ 
không còn nữa. Một hôm tai bé 
nghe, sự rung rinh chuyển động sấm 
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chớp bão bùng, mắt bé tối đen, tối 
hù dông gió cuốn bé lao chao trong 
mái ấm của bé. Hoảng hốt sợ hãi bé 
khóc thét, hét lên vang dội Ba ơi cứu 
con, bé kinh hoàng, hãi hùng 
tuyệt vọng kêu gào gọi Mẹ ơi! Rồi bé 
ngất lịm. Tiếng kêu la thất thanh vật 
vã cùng tiếng rên đau đớn đứt đoạn 
từng thớ thịt của Mẹ, hơi thở cắt 
quãng của Mẹ làm 
bé khó thở, tiếng 
nhắn nhủ hụt hẫng, 
vỗ về bé trong tiếng 
nấc đau đớn não nề 
xé ruột, tay chân Mẹ 
co dúm vì đau, lăn 
lộn liên hồi rồi bé 
nghe Mẹ nín thở 
cắn răng chịu đựng 
cơn đau và thở dốc 
... thở dài ... Bé của 
Mẹ ơi! Đàn ông đi 
biển có đôi, đàn bà 
vượt cạn mồ côi 
một mình. Mẹ đau, 
Mẹ mệt, Mẹ thâm 
tím người, bé lo sợ 
quá, bé đang 
định cãi và lý sự với Mẹ là Mẹ ơi! Mẹ 
đau quá, Mẹ quên, Mẹ nói không 
đúng rồi! Bé đang đồng hành trong 
vòng nhau của Mẹ mà, bé chơi đùa 
ú tim với Mẹ chín tháng mười ngày 
trong bụng Mẹ mà, bé được vui chơi 
nô đùa thong dong thỏa thích trong 

cuống nhau của Mẹ mà, bé còn ... 
còn ... 
 
Bỗng không gian tối sầm, tiếng rên 
la đau đớn xé thân xác của Mẹ, đứt 
quãng hụt hơi ắng lịm, bé nghe Mẹ 
thở hắt, bé hết hồn sợ Mẹ ngừng 
thở, bé chưa hoàn hồn. Bỗng bé 
nghe tiếng chúc mừng nhắc nhẹ an 

ủi của bà đỡ ... đẻ 
mừng bà Mẹ tròn 
con vuông có cô 
công chúa. 
 
Rồi bé vừa bị lôi 
tuột hai chân ra khỏi 
lòng Mẹ, bé nhíu 
mắt chào đời, mắt 
bé còn đang bị 
hiếng vì ánh sáng 
mặt trời chiếu rọi, 
bé cảm giác lạ lẫm 
se lạnh, bé ngơ 
ngác chiêm ngưỡng 
nhìn ngắm không 
gian rộng lạ, bé bị 
Bà đỡ phát vào 
mông nhắc nhở: Bé 

ơi! Từ nay bé sẽ phải tập ăn, tập nói, 
tập gói, tập thở, tập sống, tập bò, tập 
đi, tự lo, tự chống chỏi để sống kiếp 
con người bé nha. Bé giật mình 
hoảng hốt, cảm nhận thấy mình lẻ 
loi, lo sợ bé khóc oà. Bé đón chào 
bình minh trong tiếng khóc oe oe 
thay cho tiếng nói, cảm tạ Đất Trời 
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cho bé tới thế giới rộng đẹp mênh 
mông núi đồi trùng điệp, kỳ hoa 
dị thảo, biển xanh bát ngát đầy hoa 
thơm, cỏ lạ. 
 
Cảm tạ Thượng Đế. Cám ơn Tổ Tiên 
đã cho bé một giang sơn gấm vóc, 
làm con cháu người Việt Nam, cám 
ơn Ông Bà Nội - Ngoại đã cho bé, 
đón bé vào gia đình mang giòng 
máu Việt, cám ơn Ba Mẹ đã cho bé 
ra đời để làm con dân Nước Việt 
ngàn đời bất khuất, kiên cường, oai 
hùng không khoan nhượng. Nhau 
của bé còn đỏ hỏn, bà mụ vừa cắt 
rời cuống rốn của Bé và của Mẹ 
chưa kịp khô ... 
 
Bước chân chiến tranh xâm lăng, 
phát xít của ngoại bang đã đến gieo 
tai ương, đói rách, cày xéo dẫm 
nát, tàn phá quê nghèo Việt Nam. 
Những nguời con dân Việt Nam hiền 
hoà, chất phác trong Quê Hương 
của Bé đã phải hứng chịu tai ương, 
khốn khổ tận cùng cảnh màn trời 
chiếu đất, gian nan, chạy loạn, chia 
ly của Bé bắt đầu. Thế Chiến Thứ 
Hai ở đâu xa lắc xa lơ mà tự nhiên 
chui tọt vào Đất Mẹ Việt Nam của Bé 
gieo tang tóc, máu đổ thịt rơi, con 

mất cha, vợ mất chồng nhà cửa tan 
hoang xơ xác, ruộng vườn đồng khô 
cỏ cháy, vật chết, người quang gồng 
quang gánh chạy bán sống bán chết 
khắp nơi. Quang cảnh người đói lả 
vật vưỡng từ xác thân đến tinh thần, 
khát nước, khát vọng Hòa Bình, 
khao khát Tự Do. Con người và xác 
người nằm la liệt chồng chất lên 
nhau áo quần rách nát tả tơi chờ 
thần chết từ từ lôi đi trong tuyệt vọng 
mà không ai có thì giờ lo cho ai, 
không ai còn tâm hồn để xúc động! 
Tang tóc đau thương bao phủ ngút 
ngàn, bút mực nào viết tả hết nỗi xót 
xa cho Dân Tộc. Bé sợ hãi sự kinh 
hoàng của chiến tranh đều mang vẻ 
lạnh lùng, tàn bạo, hung ác, hiểm 
độc giống nhau, nước mắt mặn chảy 
xuôi dòng đều giống nhau. 
Nước mắt nóng, nước mắt nguội, 
nước mắt mặn nào cũng trong veo 
như thủy tinh. 
 
Nước trong leo lẻo Cá ngắm Cá! 
Trời nắng chang chang Người mến 
Người! 
 
Nước mắt ỨA qua khoé mắt chảy 
xuôi dòng đều giống nhau.  

 
Hoàng Lan 

 
Thành Phố Nữu Ước 

Ngày 5-02-2017 
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Tết nhớ quê hương nhớ mẹ hiền 
Chung trà chén rượu cúng gia tiên 
Cháu con đoàn tụ mừng Xuân mới 
Gia đạo an bình thuận phước duyên. 
 
Khai bút đầu năm ý vị thiền 
Giữ hồn thinh lặng tựa bình yên 
Ưu tư phiền muộn tiêu trừ sạch 
Thư thả quay về bến Tịch Nguyên. 
 
Xuân đến Xuân đi, Xuân lặng lẽ 
Xuân không hờ hững, dịu hiền êm 
Dâng hương, lễ hội, đời huyên náo 
Vàng thắm mai kia cũng ảo huyền 
 
Giao thừa ngân vọng chuông chùa đổ 
Trầm lắng tâm tư, cạn nỗi niềm 
Thoang thoảng hương trầm bay vạn nẻo 
Thì ra Xuân mới đến bên thềm. 
 
Xuân Đinh Dậu – 2017 
 
ĐĂNG NGUYÊN 
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Mộ xứ người, Hoàng Hoa Cương khói tỏa 

Tình trong xanh, hờn lạnh nước Châu Giang 

Trang quốc sử sáng ngời danh liệt sĩ 

Núi sông hùng nhỏ lệ suốt trăm năm. 

 
HOÀNG SONG LIÊM 
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Khi ngồi viết những lời 
“Cảm Tạ” này, Hoàng 
Phượng vẫn không tin 
là có ngày, mình có một 
tập thơ riêng của chính 
mình. Ngày còn cắp 
sách đến trường, chỉ có 
một môn học duy nhất 
mà Hoàng Phượng yêu 
thích là môn Việt Văn. 
Nghe Thầy Cô giảng 
những bài thơ những 
đoản văn tuyệt tác, 
Hoàng Phượng đã bị cuốn hút một 
cách lạ lùng. Sau này được đọc 
thêm Thơ Mới của nhiều tác giả 
đương thời, không lúc nào mình lại 
không mơ được trở thành một Nhà 
Thơ, nhưng vẫn cứ nghĩ, điều đó chỉ 
là mơ thôi. Thuở đó, đôi lúc Hoàng 
Phượng có viết, có đưa cho bạn bè 
xem nhưng chẳng thấy một hồi âm 
khích lệ nào, ngay cả một lời khen 
gọi là cổ võ, động viên cũng 

không…, đôi lúc cũng 
buồn cũng nản, cứ nghĩ 
là mình viết không đạt và 
sẽ chẳng bao giờ có một 
tập thơ riêng, dẫu là một 
tập thơ “chép tay” chứ 
đừng nói chi là có một 
tuyển tập in ấn phát 
hành. 
Rồi Hoàng Phượng có 
gia đình, trôi nổi theo vận 
nước, đến định cư ở Hoa 
Kỳ, sau nhiều thăng trầm 

trong cuộc sống, định cư ở Virginia, 
việc kinh doanh thuận buồm xuôi 
gió, được nhiều may mắn. Khi đời 
sống ổn định, những khoảng thời 
gian rãnh rỗi, Hoàng Phượng lại hý 
hoáy viết lung tung. Viết những gì 
Hoàng Phượng đang nghĩ, viết về 
những cảnh vật đang hiện ra trước 
mắt, viết cho thân phận con người, 
viết chia sẻ với những cảnh ngộ bi 
thương của người dân Việt thân yêu, 
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còn đang khốn khổ trong nước, viết 
về quá khứ, viết về tương lai và viết 
về tình yêu đôi lứa… Viết để mà 
viết…, coi như là một nhu cầu giải 
tỏa những suy nghĩ đang chất chứa 
tồn đọng trong đầu. Hầu hết những 
gì Hoàng Phượng viết đều đã thất 
thoát hoặc chính mình buông bỏ khi 
bàn làm việc quá bề bộn. 
Chuyện sẽ chẳng có gì để kể thêm 
với Quý vị nếu không có Ông Nhất 
Hùng, nhà thơ, nhà văn, kiêm nhiếp 
ảnh gia nổi tiếng của vùng thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn mà hầu hết cư dân 
trong vùng đều biết. Trong một lần 
tình cờ, ông nhặt được bản thảo một 
bài thơ của Hoàng Phượng đã được 
phổ nhạc. Ông tìm gặp Phượng, 
khuyến khích Phượng viết tiếp. 
Hoàng Phượng còn nhớ như in lời 
Ông ấy nói: “…làm thơ hay viết văn 
cần phải có ý tưởng, ý tưởng càng 
mới lạ càng tốt và phải có tâm hồn, 
có cảm xúc. Nếu có tâm hồn, có cảm 
xúc thì bất cứ sự việc gì xảy ra trước 
mắt, nó cũng có thể sẽ là một đề tài 
để sáng tác. Tôi thấy Chị hội đủ 
những điều đó. Chị giống như một 
người có nội công nhưng chưa được 
đả thông kinh mạch, một cách để đả 
thông kinh mạch là chị cứ viết tiếp, 
viết thật nhiều, trăm hay không bằng 
tay quen, các bạn thơ sẽ giúp chị 
hiệu đính lại…”  
Được sự động viên và “bị” thôi thúc 
của Ông Nhất Hùng, Hoàng Phượng 

viết và gặp may mắn, không chỉ có 
một mình Ông Nhất Hùng mà còn 
được Nhà Thơ lừng danh Lãm Thúy, 
Nguyên Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam 
Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 
cùng giúp phần hiệu đính. Hoàng 
Phượng miệt mài viết, rồi đưa bài 
cho Ông Nhất Hùng… Một hôm Ông 
ấy bảo: “Bây giờ thì Chị giỏi rồi đấy, 
xuống núi được rồi…, nghĩa là hãy 
lựa ra một số bài ưng ý rồi in thành 
một Tuyển Tập Hoàng Phượng…”  
Đấy, cơ duyên để ra đời Thi Tập 
“Bên Suối Trăng Mơ” của Hoàng 
Phượng là như thế. Xin gởi một lời 
cám ơn chân thành đến Chị Lãm 
Thúy, Ông Nhất Hùng. 
Hoàng Phượng gởi lời cám ơn đến 
các Nhạc sĩ Đức Hùng, Nhạc sĩ 
Quốc Tuấn, những người đã giúp 
phổ thơ của Hoàng Phượng để trở 
thành những nhạc phẩm trữ tình. 
Cám ơn Ông Ngụy Vũ, Giám đốc 
chương trình NVR, giúp phổ nhạc, 
làm CD và phổ biến trên làn sóng đài 
phát thanh. Cám ơn các Ca sĩ đã 
trình bày những nhạc phẩm phổ thơ 
Hoàng Phượng. Hoàng Phượng 
cũng không quên cám ơn Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc 
Hoa Kỳ, nơi có những Nhà Văn Nhà 
Thơ thành danh như Chú Đăng 
Nguyên, Cô Hồng Thủy, Cô Bé Bảy, 
Chị Lãm Thúy, Ông Nhất Hùng… 
Các vị này không những đã đôn hậu 
động viên, hết lòng giúp đỡ một “cây 
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bút” non trẻ mà lại còn mở rộng vòng 
tay đón Hoàng Phượng gia nhập vào 
đại gia đình Văn Bút Miền Đông. Một 
điều mà trước đây Hoàng Phượng 
chưa bao giờ nghĩ tới. 
Thưa Quý vị, riêng lời cám ơn đặc 
biệt nhất của Hoàng Phượng xin 
dành cho ông xã, Từ Quốc Lương, 
người đã âm thầm giúp đỡ, động 
viên hết lòng cho việc làm “kỳ quái” 
của Hoàng Phượng, kỳ quái vì nhiều 
lúc công việc rất bận rộn mà tâm trí 
của Hoàng Phượng để đâu đâu, cứ 
giống như “người đi trên mây”. Phải 
thương yêu thật nhiều, người chồng 

mới thông cảm và chịu đựng được 
cái tính “mơ mơ tỉnh tỉnh” của Hoàng 
Phượng. Không có tình yêu mà anh 
Từ Quốc Lương dành cho Hoàng 
Phượng, chắc chắn tuyển tập “Bên 
Suối Trăng Mơ” sẽ không bao giờ 
đến tay quý vị hôm nay. 
Xin cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn 
người, cám ơn các bạn chịu khó đọc 
những lời vớ vẩn, dông dài của 
Hoàng Phượng trong Tuyển Tập 
“Bên Suối Trăng Mơ”. Mong Quý vị 
rộng lòng đón nhận đứa con tinh 
thần đầu tay của Hoàng Phượng.  

 
. 
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Ta ngồi ngẫm nỗi điêu linh 

Thế gian sao quá vô tình với ta! 

Người thương thì mãi cứ xa 

Người không thương lại vào ra đụng đầu 

Trái tim thở nhịp âu sầu 

Tình đi biền biệt có đâu trở về! 

Đường đời lắm nỗi nhiêu khê 

Mong đừng vấp ngã, vẹn bề trước sau 

Cầu ơn trên, phép nhiệm mầu 

Ban cho hạnh phúc, tình sâu vững bền 

Dẹp đi những nỗi ưu phiền 

Tương lai là những cõi miền xanh tươi 

Biết phù du một kiếp người 

Sống cho thanh thản một đời bình an. 

 
HOÀNG PHƯỢNG 
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Đầy cành xuân nở nguy nga 

Còn ta như một đóa hoa cuối mùa 

Nắng chiếu vàng nhạt lơ thơ 

Nhìn ra phố thị bơ vơ lạc loài 

Cây khô nở nhụy đâm chồi 

Sao người tàn tạ giữa đời tịch liêu? 

Sầu như vạt nắng qua đèo 

Đời như gió thoảng cuốn theo phận người 

Thời gian cứ mãi đừng trôi 

Tình yêu ai giữ giùm tôi mặn nồng 

Xuân Hạ rồi sẽ Thu Đông 

Còn chăng? Đọng lại chút lòng hoài Xuân. 

 

HOÀNG PHƯỢNG 
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Trịnh Bình An 
 
Mới rồi, anh Song Thao email qua, 
gởi tặng tôi mấy cuốn Phiếm của 
anh ở dạng eBook. Một nhà văn 
thành danh từ Sài Gòn trước 75, ra 
hải ngoại, sức viết của anh không hề 
giảm sút, tới nay Song Thao đã có 
trên 10 tập truyện và 18 tập Phiếm 
(đang sửa soạn tập 19). Nay, anh 
chuyển việc phát hành sách qua 
Amazon với hai loại: sách 
giấy và eBook. 
 
Vì tựa bài phiếm nào của 
Song Thao cũng chỉ độc 
một chữ như Tình, Tiền, 
Tù, Tội,… nên tôi hỏi đùa, 
Chắc anh sẽ có bài 
“eBook” chứ. Song Thao 
cười bảo, An viết đi cho tôi 
đọc ké. 
 
Tôi là đứa có tính hay tò 
mò, cái gì cũng thích tìm hiểu, 
nhưng thường biết rồi để đó hay có 
làm cũng làm nửa chừng rồi thôi. Về 
eBook tôi có biết một chút, biết luôn 
cách dùng Sigil và Calibre để làm 
thành một cuốn eBook, nhưng 
chừng đó thôi, chưa đi xa đến mức 
đưa được sách bày bán trên các 

cửa hàng lớn Amazon như Song 
Thao. 
 
Tuy nhiên, tôi cũng cả gan viết bài 
"eBook" với hy vọng chia sẻ những 
gì tôi biết về loại sách điện tử đang 
hăm he "nuốt chửng" thị trường sách 
báo trong một tương lai không xa. 
 

Trước tiên, có lẽ nên tìm 
hiểu coi: eBook là gì? 
 
Có một quảng cáo thế này: 
“If you have a phone, you 
have a lawyer”, cũng tương 
tự: “If you have a phone, 
you have an eBook”. Một 
cách đơn giản, eBook (tạm 
dịch là "sách điện tử", "sách 
ảo") là sách không in ra 
giấy. Muốn đọc sách phải 
dùng smart phone, 

computer, tablet, iPad, smart tivi, v.v.  
 
eBook có 4 ưu điểm chính:  
• 1 - Không tốn giấy nên không tốn 
chỗ chứa. 
• 2 - Dễ mang theo vì hàng ngàn 
cuốn sách có thể lưu trữ trong một 
tablet nhỏ.  
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• 3 - Chữ in có thể điều chỉnh to nhỏ 
tùy ý, thích hợp với con mắt lão. 
• 4 - Giá tiền rẻ hơn sách giấy. 
 
Với nhiều điều hấp dẫn như thế 
nhưng khi tôi gõ những giòng chữ 
này eBook vẫn còn khá xa lạ với 
người Việt chúng ta. Song Thao là 
một trong những tác giả Việt hiếm 
hoi có nhiều eBook trên Amazon 
dưới dạng Kindle. 
 
Nhưng nếu nói eBook là "chữ đọc 
trên màn hình" thay vì đọc trên giấy 
thì nếu ta gõ bài trên email rồi gởi 
cho người khác đọc không lẽ cũng là 
eBook hay sao? 
 
Dạ đúng, xét về mặt căn bản. Cho 
tới nay, viết và gởi qua email vẫn là 
cách nhanh chóng, đơn giản nhất để 
phổ biến những điều mình viết ra. 
Anh Song Thao có trang điện tử cá 
nhân là www.songthao.com, trên đó 
có nhiều bài viết, có thể đọc thẳng ở 
trển hay copy xuống, tự gom thành 
tập để dành đọc, hoàn toàn miễn 
phí. 
 
Nhưng, cách đó không "ra" một cuốn 
sách. 
 
Một cuốn eBook cũng phải giống 
một cuốn sách giấy, nghĩa là cũng 
có thể đặt lên quày hàng, có thể bỏ 
vào giỏ hàng để bán đi; và cuối 

cùng, người mua về sẽ mở ra coi 
như một cuốn sách thật. 
 
Bạn còn nhớ những cảm giác tuyệt 
vời khi đi mua sách không? 
 
Một ngày rảnh rang, ghé tới tiệm 
sách. Bước vào tiệm thời gian như 
ngưng hẳn lại. Chẳng còn những tất 
bật bon chen, ở đây, chỉ còn bạn và 
sách. Sách nằm lặng lẽ chờ đợi bạn 
giơ tay cầm lên và mở ra đọc thử. 
Bạn chọn một vài cuốn mua về. Trên 
đường, lòng tràn đầy háo hức, nghĩ 
tới những giờ phút sắp tới sẽ được 
sách đưa vào những thế giới kỳ thú. 
 
Mua và đọc eBook cũng cho những 
cảm giác tương tự.  
 
Tôi thường vào trang Amazon, dạo 
một vòng, chọn vài cuốn có tựa hấp 
dẫn, đọc thử, mua, tải xuống máy. 
Và thế là mong mong tới lúc được 
mở tablet ra đọc. 
 
Nhưng, mua sách online làm sao 
đọc thử mà biết hay dở thế nào? 
 
A, đó chính là cái dễ thương của 
Amazon. Không thể đánh giá cuốn 
sách qua cái hình bìa. Biết vậy, nên 
Amazon cho đọc thử phần mục lục 
và mấy trang đầu. Như thế, cũng có 
thể biết sơ sơ để quyết định nên 
mua hay không mua. Còn với các 
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tác giả thành danh như Song Thao 
thì bạn đọc đã biết cái e của người 
viết rồi nên khỏi cần thử, cứ nhắm 
mắt đưa… tiền thôi. 
 
Hiện nay, điều làm nhức đầu những 
người muốn xuất bản sách là tiền in 
sách và tiền gởi sách. 
 
Mỗi lần in sách, bạn tốn hết bao 
nhiêu tiền?  
 
Tôi được biết, một cuốn sách cỡ 200 
trang, nếu nhà in lấy rẻ cũng phải 
tốn từ 800 đến 1000 đôla. Mà rồi có 
chắc “tống khứ” được hết 200 cuốn 
ấy để khỏi chất đống trong nhà hay 
không? Như trường hợp Song Thao 
thì chắc chật ních luôn cái gara. 
 
Đó là tiền in, còn tiền gởi bưu điện 
thì sao? 
 
Cái này mới lạ nha, giá xăng giảm 
nhưng giá cước phí cứ tăng vùn vụt, 
nhất là gởi ra nước ngoài. Anh Uyên 
Thao – vừa là "chủ nhân” vừa là 
“công nhân” của nhà xuất bản Tủ 
Sách Tiếng Quê Hương cho biết, 
sách gởi ra ngoài Hoa Kỳ thì giá 
cước phí thường ngang bằng hoặc 
có khi còn hơn tiền giá cuốn sách, 
tức khoảng từ 20 đôla trở lên. Eo ơi! 
 
Nhưng rồi sẽ có người thắc mắc: 
“Thế thì đừng đưa nhà in để khỏi 

phải ôm một đống. Sao không in qua 
hệ thống “print on demand” của 
Amazon, ai mua thì ọc-đơ thẳng trên 
đó?” 
 
Đúng quá! Amazon đã ra tay cứu bồ 
đúng lúc khi thị trường sách giấy 
ngày càng trở nên èo uột. Tác giả 
gởi sách lên “quầy” Amazon sẽ được 
mua sách với giá đặc biệt (thường là 
1/4). Như thế chủ nhân có một mớ 
sách để ra mắt, ký tặng bà con, và 
tha hồ ngắm nghía vuốt ve đứa con 
tinh thần mới chào đời. 
 
Thêm nữa, Amazon còn gởi sách tới 
tận tay người mua giùm cho. Ở 
Pháp thì có Amazon-đót-France, ở 
Canada có Amazon-đót-Canada, ở 
xứ Căng-gu-ru thì có Amazon-đót-
Căng … quên, Amazon-đót-
Australia. Ở đâu in đó, ở đâu mua 
đó, khỏi mất công cụ rùa bưu điện 
khệ nệ khiêng sách băng qua biển 
lớn (có khi cụ rùa buồn tình đời, 
quăng tòm sách xuống biển làm tác 
giả méo mặt vì mất cả chì lẫn chài). 
 
Vậy nếu có thể in và gởi sách giấy 
gọn-lẹ-rẻ qua Amazon thì làm eBook 
chi cho lôi thôi rắc rối? Cầm cuốn 
sách đọc vẫn thấy thích hơn chứ. 
Chưa kể, mình còn có thể đưa sách 
cho người khác mượn nữa. 
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Hà, lại đúng nữa. Chính vì biết thiên 
hạ vẫn khoái cảm giác cầm trên tay 
cuốn sách nên cửa tiệm nghĩ ra 
mánh, bớt tiền cho bản eBook. Giả 
sử sách giấy bán 20 đô thì bản 
eBook chỉ khoảng 10 đô. Giấy thiệt 
bán giá “cứng”, giấy ảo bán giá 
“mềm”, đâu có tệ đâu? 
 
Nhưng nếu sách có cả hai loại giấy 
và ảo, tôi thích mua eBook hơn, vừa 
gọn nhẹ, vừa bớt tiền, dù đọc chữ 
trên màn hình vẫn thấy… lành lạnh 
sao đó chứ không ấm áp như đọc 
trên giấy. 
 
Nhưng, vẫn có những tác giả 
“chảnh” lắm cơ. Điển hình là giáo sư 
Trần Quang Quyến. Ông vừa cho ra 
lò cuốn sách tướng pháp 
bằng tiếng Anh 
“Physiognomy: The Art of 
Reading People” trên 
Amazon. Sách có dạng 
vừa paper book vừa 
eBook. Nhưng giá tiền cả 
hai đều vẫn ngang nhau, 
49.99 đôla. Thế là thế 
nào? 
 
Tôi được nghe nói lý do 
cho đồng giá là có ý 
khuyến khích bạn đọc 
mua sách giấy thay vì sách ảo. Tôi ở 
gần nhà Giáo Sư, chạy qua mua cái 
ào, dễ ẹc hà; Nhưng, tôi vẫn thích 

mua eBook hơn, chỉ vì hai chữ "gọn 
nhẹ". Tục ngữ ta có câu “Đường xa, 
cái bánh đa cũng nặng”, cái bánh đa 
nhẹ hều còn nặng huống chi cuốn 
sách, mà đây lại là cuốn sách tới 600 
trang! 
 
A, nếu nói về giá “mềm” thì không 
thể bỏ qua mấy cuốn Phiếm của 
Song Thao, chỉ có 5 đô/eBook, rẻ 
quá xá. Mại dô, mại dô, bà con ơi… 
 
Nhưng sau khi anh Song Thao gởi 
vài cuốn eBook tặng bạn bè rồi thì 
mới biết một số người không mở ra 
được nên không đọc được. 
 
Đó, đó, đụng tới cái vụ tếch-nô-lô-gi 
thì cũng rắc rối hổng kém gì phi-si-ô-

gờ-nô-mi đâu. Bởi, không 
có cái “Áp” (App) đúng 
loại eBook thì không thể 
mở cuốn sách ra coi. 
Giống như nếu không 
biết câu “Mè ơi, mở cửa 
ra” thì dù thông minh 
cách chi Alibaba cũng 
khỏi có vào được trong 
kho tàng.  
 
Về phía bạn đọc, eBook 
đòi hỏi phải có một số 
kiến thức về kỹ thuật như 

phải biết cách tải (download) những 
phần mềm ứng dụng (App), phải biết 
cách mua sách, biết mở sách, v.v. 
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Nói chung, tuy không khó lắm nhưng 
cũng khá rắc rối. 
 
Còn về phía tác giả thì sao?  
 
À, về phía tác giả thì còn rắc rối hơn. 
 
Ví dụ như với Amazon nhé. Bạn sẽ 
phải tạo tài khoản, phải đưa (upload) 
cuốn sách với bìa sách riêng, ruột 
sách riêng, rồi kiểm tra coi sách 
trông có đúng ý không, sửa tới, sửa 
lui ná thở. Đó là chưa kể nếu Trời 
thương cho sách bán được thì mỗi 
năm còn phải khai thuế với Ai-Rờ-Ét 
(IRS), lỡ lạng quạng quên béng đi 
coi chừng bị nhà nước Mỹ rờ gáy. 
 
Kể sơ sơ một số điều như thế để 
thấy lý do tại sao quý vị đồng bào 
gia-đình-chúng-ta còn chưa mặn mà 
với eBook. Và đó cũng là lý do tại 
sao ai nấy cứ than trời như bọng 
rằng-thì-là tốn tiền quá, tốn chỗ chứa 
quá nhưng vẫn ra đều đều sách 
giấy. 
 
Nói gì nói, eBook vẫn là cỗ xe tăng lỳ 
lợm tiến lên. Số lượng eBook bán ra 
ngày càng tăng, nhất là sách viết với 
những ngôn ngữ thông dụng như 
tiếng Anh có thể chu du khắp thế 
giới ta bà này. 
 
Từ đó cho thấy, ngoài 4 ưu điểm 
vượt trội sách giấy vừa kể trên, 

eBook còn có một ưu điểm tuyệt 
diệu nữa: 
 
Ưu điểm 5 – eBook có thể lọt qua sự 
kiểm duyệt của các nước độc tài. 
 
Cho tới nay những cuốn sách bị cấm 
tại Việt Nam không thể gởi qua bưu 
điện, không dám nhờ ai cầm về; còn 
Amazon cũng chào thua, không 
muốn dính dáng tới bọn "nón cối" 
vừa hung vừa láo. Các sách này 
thường được chuyển qua email, 
người trong nước sẽ in "chui" với 
máy photocopy rồi truyền tay nhau 
đọc. 
 
Nhưng, với eBook, bạn đọc Việt 
Nam vẫn có thể mua và tải xuống chỉ 
qua một cái nhắp chuột! 
 
Nhưng, cái gì cũng có mặt trái của 
nó, bởi lẽ eBook không khó copy. 
Với một bạn đọc “rành nghề”, người 
đó có thể “bẻ khóa” cuốn eBook dễ 
dàng, chuyển đổi nó thành những 
dạng thông dụng hơn như PDF, 
Word, rồi "vô tư" phát tán khắp nơi. 
Còn tác giả của sách, một ngày đẹp 
trời nào đó, thay vì thấy tiền vào tài 
khoản thì chỉ thấy thấm thía câu "ở 
đời muôn sự của chung"… 
 
Ủa, nhưng không phải đó chính là 
mong muốn của những người Việt 
quốc gia chúng ta hay sao? Không 
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phải chúng ta muốn chuyển tải 
những thông tin trung thực tới cho 
người dân trong nước hay sao? 
 
Một số tác giả đã chuyển sách qua 
dạng PDF để bạn đọc tải xuống dễ 
dàng. Trong đó có Nguyễn Liệu với 
"Đời Tôi", Thụy Khuê với "Nhân Văn 
Giai Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ái 
Quốc", v.v. Ngoài ra, còn nhiều tác 
giả khác, như trang T.Vấn & Bạn 
Hữu có riêng tủ sách với trên 15 đầu 
sách hoàn toàn free! 
 
Vậy nên lắm chứ eBook, nếu sách 
có nội dung vạch trần những sự thật 
mà nhà cầm quyền cộng sản đang 
tìm cách bưng bít. 
 
Thế thì với câu hỏi: “eBook or not 
eBook?” đều tùy thuộc vào nội dung 
của cuốn sách và mục đích của 
người viết cuốn sách ấy. 

 
Câu chuyện eBook còn dài lắm, nói 
hoài chưa hết đâu, nếu bạn có hứng 
thú về nó xin hãy lên YouTube hay 
Google, đã có nhiều hướng dẫn để 
thực hiện eBook (có cả tiếng Việt 
nữa, đừng lo). 
 
Biết đâu chừng, bạn sẽ quyết định 
viết eBook và trở thành một trong 
những người tiên phong trong kỹ 
nghệ sách điện tử. Lúc đó, nhớ báo 
cho tôi biết, và nếu dễ thương… cỡ 
Song Thao thì xin gởi cho tôi một 
bản nhé. 
 
Bước đầu nào cũng khó khăn, 
nhưng sau đó, bạn sẽ cười, bảo, Ôi 
chiện nhỏ như con thỏ, i-tờ còn học 
đươc, email còn viết được, nhằm 
nhò gì ba cái… eBook! 

 Trịnh Bình An 
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Xuân đến mà sao lệ ứa ra 

Tâm tư, ngoại cảnh, chẳng dung hòa 

Quê hương chìm ngập muôn cay đắng 

Đất khách tưng bừng những lá hoa 

Biển Việt hoang tàn không cá, muối 

Đồng Nam hạn hán cháy phù sa 

Nghĩ về Cố Quốc lòng đau xót 

Đón Tết rưng rưng mắt ướt nhòa. 

 
TRẦN QUỐC BẢO 

Richmond, VA 
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Tạm ngưng nhịp vội 
Cuối năm 
Mây ngừng 
Phố vắng 
lạnh căm mặt hồ 
 
Chậm... 
Từng bước  
Thả nam-mô 
 
Chậm  
Nghe 
Khoảng ngắn  
Âm vô  
Âm rời  
 
Nhìn ra ...  
khoảng rộng của trời,  
khoảng đời hẹp giữa 
bao lời vọng ngôn 

 
Clean up / reboot tâm-hồn 
Được thêm ngăn trống  
để tồn trữ mơ 
Những cơn mơ lất phất thơ  
đã gieo vào đất,  
đợi giờ khai sinh.  
 
Chậm 
Từng bước  
Đọc lại mình  
Thơ / mơ  
Hai gánh nặng tình nước-non.  
Nhủ: khi hơi thở này còn  
dốc tâm vun đắp  
cho tròn ước-mơ 
 
Tu không đồng nghĩa làm ngơ 
Chậm 
Tùng bước dắt mơ vào từ-bi 
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Lê Mai Lĩnh 
 

tùy bút 
gởi Diệm Trân, Cung Lan 

 
 
M Ộ T  
 
Buổi chiều, khi tôi 
đến đó, lúc 3 giờ. 
Cũng là lúc 3 giờ, 
Diệm Trân đến đó, 
chờ tôi. 
Tôi đang nói về nơi 
chốn là Greyhound 
Bus Station, 
Springfield, Maryland. 
 
Diệm Trân, nhà văn, dịch giả, người 
mẹ 3 đứa con đã lớn. Nàng còn là 
cầu thủ bóng đá, hàng tiền đạo, góc 
trái, của đội banh nữ Thủ Đô Hoa 
Thịnh Đốn. 
 
Đó là lần tôi về thủ đô giới thiệu tuyệt 
tác văn chương Tuyển Tập Lê Mai 

Lĩnh. Đó cũng 
là lần, khi hai 
người bạn tôi 
là nhà thơ 
Phan Khâm và 
Cao Nguyên, 
cuối tuần, bận 
rộn, không đón 
được. Tôi cầu 
viện tới Nàng: 

Diệm Trân, nhà văn, dịch giả, cầu 
thủ hàng tiền đạo, góc trái, đội bóng 
nữ Hoa Thịnh Đốn. 
 
Dẫu biết thời gian hiếm muộn, còn 
một giờ đồng hồ nữa, tôi phải trả lời 
phỏng vấn của phóng viên Thanh 
Trúc, dài Á Châu Tự Do, tại Nhà Việt 
Nam. Dù vậy, Nàng, Diệm Trân, 
cũng ngoan ngoãn đứng im, cúi đầu, 
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để tôi hôn lên mái tóc, vầng trán của 
Nàng, Diệm Trân, nhà văn, dịch giả, 
cầu thủ hàng tiền đạo, góc trái, đội 
bóng nữ Hoa Thịnh Đốn. 
 
Trên đường về 
Eden, ghé qua 
Phở Kobe, nói 
tôi, ngày mai, 
giới thiệu Tuyển 
Tập Lê Mai Linh, 
một tác phẩm 
văn chương đã 
được 100 thi sĩ, 
nhà văn, nhà 
báo, luật sư, bác 
sĩ cấp chứng chỉ, 
nhãn hiệu trình tòa. Trên đường đi, 
Thanh Trúc gọi bảo, buổi phỏng vấn 
sẽ hoãn lại một giờ. Tôi và Diệm 
Trân, nhà văn, dịch giả, cầu thủ 
bóng đá, hàng tiền đạo, góc trái, đội 
bóng nữ thủ đô, cười vui. 
 
Đến Kobe, gởi lại hai vali sách, xem 
chừng không gian, hệ thống âm 
thanh, tiến tới, lùi lại, tiến lên, bước 
lui. Nơi đây, ngày mai, tôi không 
những là tác giả, nhà văn, nhà 
thơ, tôi còn là một diễn viên kịch.  
 
Tôi là vậy. Lê Mai Lĩnh là vậy. 
Sương Biên Thùy là vậy. Đời là một 
sân khấu. Mỗi người là một diễn 
viên, thường hằng, ngày lại ngày. 
Tại sao không? Hẳn nhiên, chúng 

tôi, mỗi người, hâm nóng lòng mình, 
bên ngoài gió thu, mưa thu, lành 
lạnh, bằng một tô phở Kobe nổi tiếng 
vùng Hoa Anh Đào.  

 
H A I  
 
Nhà Việt Nam 
với Phóng Viên 
Thanh Trúc 
 
Tôi nhìn thấy, 
áng chừng, trong 
câu hỏi của 
phóng viên 
Thanh Trúc, như 
đượm nét u 

buồn, cảm thông với thi sĩ. Khi 
Thanh Trúc hỏi tôi: "Ít ai như anh, 
ngoài bìa, chơi ngay một câu như 
tuyên ngôn, như thông điệp: 
 
"Tất cả chúng ta đều là những kẻ 
chiến bại trước sự đói nghèo của 
nhân dân. Trước quê hương khổ 
đau, chúng ta đều có tội, dẩu khoác 
cho nhau màu áo nào. Trái tim, máu, 
nước mắt tôi đây, ngày trở lại, sau 
3102 ngày khổ sai trong 10 trại tù 
của công sản Việt Nam, từ Nam ra 
Bắc, xin trao tặng quê hương, bạn 
bè." 
 
Cảm ơn Thanh Trúc đã làm tôi rưng 
rưng ngấn lệ. 
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Thật tình, giây phút đó, tôi muốn 
khóc thật, nhưng tôi đành cố gắng 
nén lòng. Tôi nói với Thanh 
Trúc: "Thật tình tôi không nghĩ mình 
thông minh, tài hoa đến như thế." 
 
Có những bài thơ, bài văn, viết cách 
nay 30 năm, 40 năm, trong giàn dụa 
nước mắt, trên từng dòng chữ, trang 
giấy... Thế mà nay, sau 30, 40 năm, 
tôi vẫn còn khóc, như nay, khi mới 
viết, khi đang viết. Có lẽ vì thế, mà 
theo nhận xét của nhà văn, dịch giả 
Diệm Trân: "Đọc Tuyển Tập Lê Mai 
Lĩnh, không cười là chuyện lạ, 
nhưng không khóc lại là chuyện lạ 
hơn." 
 
Nhưng tôi nay 
thì tôi đã nghĩ 
rằng, suy ra 
rằng: Khi tôi viết, 
là tôi đã có sự 
dẫn lối, chỉ 
đường, sai bảo, 
dẫn dắt của 
những người đã 
chết, của hồn 
thiêng sông núi, 
của 4.000 năm lịch sử. Tôi viết do 
những hồn thiêng của những chiến 
hữu đã chết trên 4 vùng chiến thuật, 
do sự thôi thúc của những bạn tù ra 
đi trên núi rừng Hoàng Liên Sơn, 
giáp gianh Trung Hoa. Tôi viết từ sự 
oan ức của những dân oan, những 

nạn nhân chết trong đồn công an. 
Cho người chết trên biển Đông, trên 
ruộng nương, làng mạc của một thời 
chiến tranh oan nghiệt. Tôi viết cho 
những mẹ già còm cõi đi nhặt rác 
hay bán vé số giữa lòng Saigon xưa. 
Tôi viết cho những cô gái Việt Nam, 
rời xa quê hương, nơi chôn nhau cắt 
rốn, để phải đi làm vợ cho Đại 
Hàn, Đài Loan hay Tàu cộng. Tuyển 
tập Lê Mai Lĩnh là một tuyệt tác văn 
chương, từ và vì và nhờ những 
người đã chết trợ bút cho tôi. 
 
Đến đây thì cả Thanh Trúc, cả Lê 
Mai Lĩnh đều dùng tới napkin để xoá 

đi những dòng lệ 
mặn.  
 
B A 
 
Washington 
D.C. Một Chiều 
Thu Xưa 
 
Đó là buổi chiều 
ngày 4 tháng 10 
năm 2015, một 
chiều không thể 

quên của tác giả và những người 
cầm bút vùng Hoa Thịnh Đốn. 
 
Không gian Phở Kobe vừa đủ cho 
khoảng 120 người, tới lui thoải mái, 
trò chuyện thong dong, tay bắt mặt 
mừng không chút cận kề, lúng túng. 
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Phải nói đúng ra, 
đó là chiều họp 
mặt thân quen, 
ấm cúng của 
những người 
cầm bút vùng thủ 
đô. 
 
Những khuôn 
mặt lãnh đạo 
cộng đồng gồm 
có: 
 
- Ông /bà Đoàn Hữu Định, chủ tịch 
Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn và vùng 
phụ cận 
- Ông Tạ Cự Hải, chủ tịch Liên Hội 
Cựu Chiến Binh. 
- Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, chủ 
tịch Hội Cao Niên và phu nhân. 
- Ông Nguyễn Thanh Vân, Hội 
Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị 
- Nhà Báo Phùng Văn Nguyễn, Tổng 
Thư Ký Sư Đoàn 9 Và Phu Nhân 
- Bà Hội Trưởng Hội Gia Long 

- Bà Hội Trưởng 
Hội Trưng 
Vương 
- Hội Trưởng 
Cựu Học Sinh 
Võ Tánh. 
 
Điều thiếu sót, 
cho tới nay, Lê 
Mai Lĩnh tôi vẫn 
còn ân hận, thấy 
xấu hổ. Đó là: 
Hai bà chị cả: 

- Nhà Văn Trương Anh Thụy, người 
chủ trương nhóm văn học “Cành 
Nam” đã bảo trợ tinh thần và ủng hộ 
vật chất, ủng hộ $100.00 
- Nhà Văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, 
chủ trưởng cơ sở văn học "Cỏ 
Thơm" bảo trợ tinh thần và vật chất, 
ủng hộ $100.00  
nhưng khi MC giới thiệu đã quên, 
không nhắc tới. 
Đành thôi. Nhân đây, xin hai bà chị 
cả lượng tình tha thứ cho thằng em. 
 

Những nhà văn hiện diện: 
- Nguyễn Thị Ngoc Dung/ 
Trương Anh Thuy/ Phong 
Thu/ Nguyễn Lân/ Cung 
Lan/ Diệm Trân/ Hồng 
Thủy/ Bé Bảy/ Dương 
Thanh Liêm/ Phùng Văn 
Nguyên... 
 
Những nhà thơ có mặt: 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

257 

LÃM THÚY/ 
NHẤT HÙNG/ 
PHAN KHÂM/ 
CAO NGUYÊN/ 
ĐĂNG 
NGUYÊN/ 
HỒNG THỦY/  
Nguyễn Thị 
Thanh Bình/ 
Luân Tâm/ Lý 
Hiếu/ Bùi Thanh 
Tiên/ Nguyễn Vô Cùng/ Nguyễn Phú 
Long/ Lưu Nguyễn Đạt/ Trần Quốc 
Bảo... 
 
Nhạc sĩ và nhà báo có mặt: 
Vĩnh Điện/ Minh Nguyệt Hoài 
Hương/ Thanh Trúc/ Kiều Chinh/ 
Nam Lộc. 
 
Tôi xin phép được nhắc lại vài ý kiến 
của những người tham dự Buổi Giới 
Thiệu Tuyển Tập Lê Mai Lĩnh hay 
còn gọi Buổi Họp Mặt Của Những 
Người Cầm Bút Thủ Đô Hoa Thịnh 
Đốn: 
 
Nhà Văn 
Nguyễn Lân 
(hậu duệ Tự 
Lực Văn Đoàn): 
-Tiểu luận của 
Lê Mai Lĩnh hay 
đến độ khủng 
khiếp. 

 
Nhà Văn Nguyễn 
Thị Ngọc Dung: 
- Qua Tuyển Tập 
Lê Mai Lĩnh, tác 
giả đã chứng tỏ 
là một con người 
đầy dũng khí, 
can trường và 
dũng cảm. 
 

Nhà Văn Diệm Trân: 
- Đọc Tuyển Tập Lê Mai Lĩnh, không 
cười là chuyện lạ, không khóc lại là 
lạ hơn. 
 
Nhà Văn Nguyễn Thị Thanh Bình: 
- Bài thơ nào của Lê Mai Lĩnh cũng 
đều hay. Nhưng em vẫn thích những 
bài anh làm trong nhà tù công sản, 
anh có tài và anh can đảm. 
 
Nhà Văn Trương Anh Thụy: 
- Nhà thơ Lê Mai Lĩnh đã mở ra một 
"kỷ nguyên mới" cho thơ tình Việt 
Nam hải ngoại. 

 
Nhà Thơ Lãm 
Thúy: 
- Đọc xong 
Tuyển Tập Lê 
Mai Lĩnh, Lãm 
Thúy hết có ý 
kiến. 
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Nhà Thơ Hùng Vĩnh 
Phước:  
- "Ông này mới gặp 
thấy dễ thương 
Gặp lâu lại đâm ra dễ 
ghét 
Gặp lâu hơn thì thấy... 
chơi cũng được 
Vì ở ông trong sáng 
một tấm lòng.  
 
Người đời vốn giấu 
những gian manh 
Ông cứ thật tình nói 
những điều ông có 
Chẳng sợ thằng Tây nào méo mó 
Thẳng một đường ông mãi bước 
đi..." 
 

Washington D.C. một chiều thu xưa 
Washington D.C. một chiều thu xưa 
Một chiều thu xưa, Washington D.C. 
 

LÊ MAI LĨNH 
25/6/2016 
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Xuân đến khi nào tôi có hay 
Xuân gieo nhung nhớ nơi chốn này 

Mưa xuân ủ tuyết mềm trên gối 
Ngỡ giấc mộng sầu ngấm men say 

 
Ngày xuân xưa ấy nay ở đâu? 

Chiều ba mươi tết có thăm nhau? 
Ai về đường cũ nhặt lá rớt? 

Ai làm người chứng kẻ yêu nhau? 
 

Hái lộc ngày xuân giờ những ai? 
Ai lên chùa núi ngắm nhành mai? 

Ai nhìn hoa cúc bâng khuâng nhớ?  
Thoang thoảng lời ai buổi sớm mai? 

 
Xuân đến xuân đi bao nhiêu lần 

Mà sao trong dạ chẳng còn mong 
Ngày xuân xưa ấy còn đâu nữa? 

Tôi chỉ còn tôi với chiều đông. 
 
 

CUNG THỊ LAN  


