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Lê Thị Nhị 
 

 
Dưới ánh nắng chói chang của mùa 
hè, ba đứa con gái nhỏ khoảng bảy, 
tám tuổi cùng nhau bước nhanh trên 
con đường làng nhỏ hẹp, đi về phía 
ngôi Điện Thờ. Chúng vừa đi vừa 
chuyện trò vui vẻ. 
Một đứa trong bọn nói: 
- Giờ này ông Từ ngủ khì ngủ khịt 
rồi. Tụi mình tha hồ mà hái trộm hoa! 
Hai đứa kia đáp cùng một lượt: 
- Ừ, tụi mình hái thật nhiều hoa để 
về nhà cái Nhạn chơi bán hàng nhé. 
Đến gần Điện Thờ, ba đứa trẻ rón 
rén đến bên hàng rào, thò tay vào 
phía trong, hái những bông hoa 
trắng tinh, đút vào túi áo. 
Bỗng có tiếng la to của một đứa con 
trai từ đâu đó vang lên: 
- Ông Từ ơi! Có đứa hái trộm hoa 
Tiểu Tiều Tiêu! 
Ba đứa con gái chạy ào xuống ruộng 
cà, ngồi thụp xuống trốn, nhưng mắt 
vẫn nhìn về hướng Điện xem ông Từ 
có đuổi theo không? Chúng thấy ông 
Từ cầm cái roi mây ra đứng trước 

cửa một lúc, nhìn trước, nhìn sau, 
rồi lại quay vào. Chúng yên tâm, 
đứng lên, đi trở lại trên con đường 
cũ. 
Đi được một lúc, để nghỉ mệt và 
tránh nắng, chúng ngồi xuống gốc 
cây đa đầu làng có tàn lá xum xuê 
và những nhành rễ lớn nổi bật lên 
trên mặt đất. Ba đứa nhìn nhau cười 
khúc khích. Mỗi đứa bốc từ trong túi 
áo ra một nắm hoa, tỏ vẻ mãn 
nguyện lắm. 
Như bỗng nhớ ra một điều gì, cái 
Nhạn hỏi hai đứa bạn: 
- Tớ đố chúng mày, Điện thờ ai đấy? 
Một đứa, tên cái Chổng đáp nhanh: 
- Tớ thấy trên bàn thờ có tượng một 
bà đẹp lắm! Chắc là bà Chúa gì đó! 
Cái Nhạn có vẻ hãnh diện về sự hiểu 
biết của mình: 
- Không phải bà Chúa đâu! Mẹ tớ 
nói, Điện thờ bà Hoàng Thái Hậu, 
mẹ của vua Cảnh Hưng đấy! Bà 
Hoàng Thái Hậu hồi xưa là người 
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làng mình nên làng mình mới thờ, 
chứ làng dưới đâu có thờ. 
Đứa bé tên cái Chính trầm trồ: 
- Mẹ vua mà ở làng mình thì làng 
mình oai quá nhỉ! 
Cái Chổng muốn bàn về trò chơi sắp 
tới nên nó nói gạt đi: 
- Ối giời! Nếu làng mình có oai thì 
cũng là thời đó thôi, chứ bây giờ có 
ai biết đâu! Thôi, bỏ chuyện đó qua 
một bên, bây giờ tính xem tụi mình 
có cần tìm thêm cái gì nữa để chơi 
bán hàng không. 
Cái Nhạn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: 
- Tớ nghĩ mình phải tìm một ít dây 
leo để bện thành đôi quang gánh và 
một cái đòn gánh nữa. Rồi một đứa 
sẽ là người bán hoa, còn hai đứa là 
người mua hoa. 
Cái Chổng góp ý thêm: 
- Phải tìm một ít cái lá đẹp đẹp để 
làm tiền nữa! 
 
Một lúc sau, ba đứa bé đã về đến 
nhà cái Nhạn với đầy đủ vật dụng 
cho trò chơi bán hàng của chúng. 
Đứng trước nhà, 
Nhạn gọi ơi ới: 
- Chị Yến ơi! Mở 
cửa cho em với! 
Chị Yến, hơn 
Nhạn bốn tuổi, 
có vẻ người lớn 
rồi nên ít tham 
dự vào những 
trò chơi với 

Nhạn và mấy đứa bạn trong xóm. 
Tiếng Yến càu nhàu bên trong: 
- Im đi cho mợ ngủ! Mợ thức dậy, 
thấy mày không ngủ trưa, mợ đánh 
tét đít bây giờ. 
Cổng hé mở, ba đứa lách mình vào, 
bước nhẹ trên lối đi có lát những hòn 
gạch Bát Tràng vuông vức màu đỏ 
au. Bên trái lối đi, cách một bức 
trường thấp, là một cái sân gạch thật 
rộng để đập lúa và phơi thóc vào 
những mùa gặt hái. 
Rồi chúng ngừng lại bên cái bể 
nước được xây trước gian nhà chính 
với một hòn non bộ, giống như một 
cái núi lớn thu nhỏ lại, nằm gọn lỏn ở 
giữa, xung quanh là vài ba cái tượng 
hình người nhỏ xíu ngồi câu cá hoặc 
đứng lom khom dưới chân núi. Một 
vài đám lục bình nằm trên làn nước 
trong xanh. 
Nhìn cái bể nước, cái Chính nói như 
nhiều lần đã nói: 
- Dễ cả làng mình chỉ có nhà cái 
Nhạn có cái bể nước này đấy nhỉ? 
Cái Chổng phụ họa: 

- Thì đúng rồi, 
đến như nhà ông 
Tổng Khai mà 
còn không có 
nữa là! 
Trong đầu óc 
ngây thơ của 
mấy đứa bé, cái 
bể xây làm cảnh 
với hòn non bộ 
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là một cái gì ghê gớm lắm, phải là 
nhà giàu mới có thể có được. 
Ba đứa bé để mọi thứ xuống sàn 
gạch trên hè, chạy vòng ra sau nhà 
uống nước. Chúng thay phiên nhau 
cầm chiếc gáo dừa, cán ngắn, múc 
nước mưa từ một cái chum sành, 
đưa lên miệng, uống ừng ực một 
cách sung sướng. 
Như mọi buổi trưa khác, ba đứa say 
mê trong những trò chơi mà chúng 
bày ra. Hết chơi bán hàng, lại chơi 
rải danh, chơi ô ăn quan…, trò chơi 
nào chúng cũng thích thú. Lúc thì 
cười như nắc nẻ, lúc thì cãi nhau ỏm 
tỏi. 
Chơi chán, đứa nào về nhà đứa nấy, 
hẹn buổi tối gặp lại, cũng ở nhà cái 
Nhạn, khi những người lớn đập lúa 
trong sân. Hôm nay là ngày rằm, 
trăng sẽ sáng lắm, trời không tối mò 
mò như mọi khi, chúng sẽ tha hồ mà 
chơi và thế nào 
mẹ của Nhạn 
cũng cho chúng 
ăn chè hay xôi 
đậu đen vì bà 
thường nấu 
những món đó 
để cho mấy 
người đập lúa ăn 
khuya. 
 
Ăn cơm chiều 
xong, cái Chính và cái Chổng lại 
chạy ù sang nhà cái Nhạn như đã 

hẹn. Đêm nay, mặt trăng tròn vành 
vạnh treo trên ngọn cây thị to tướng 
trong xóm, cây thị mà mọi người đồn 
rằng có con ma tóc xõa thỉnh thoảng 
hiện ra, nằm đu võng đong đưa. Ánh 
trăng tỏa sáng khắp nơi nơi khiến 
mọi sinh hoạt trong làng Thọ Vực 
đêm nay như rộn ràng, vui tươi hẳn 
lên. Tiếng guốc khua vang trên 
những con đường làng và tiếng hát, 
tiếng hò từ đâu đó văng vẳng vang 
lên. 
Trong sân nhà Nhạn, mấy người đàn 
ông lực lưỡng đập lúa thì thụp, 
những hạt thóc bắn tung tóe ra xung 
quanh. Thỉnh thoảng mọi người lại 
ngừng đập, nghỉ ngơi và uống bát 
nước chè tươi trong khi chị Tý, con 
bác Nga và mẹ của Nhạn hốt thóc 
vào những cái thúng, đổ vào cái bồ 
quây bằng cót ở góc phòng trong. 
Chị Tý là người đẹp nhất làng với đôi 

mắt sáng, cái 
mũi dọc dừa, cái 
miệng thật tươi 
và nước da trắng 
nõn. Nhạn 
thường mơ ước 
khi lớn lên, Nhạn 
cũng được đẹp 
như chị Tý. 
Cái Nhạn, cái 
Chính, cái 
Chổng và chị 

Yến chiếm một góc sân, chơi nhẩy 
dây. Hồi trước, mấy đứa nhẩy dây 
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bằng những sợi dây thừng, nhưng 
lúc sau này, thình thoảng mẹ ra Hà 
Nội, anh Vương gửi về cho Nhạn và 
chị Yến rất nhiều dây thung nên 
Nhạn đã kết được một sợi dây dài và 
Nhạn thường dùng dây này thay cho 
sợi dây thừng xấu xí. Bốn đứa thi 
nhau nhẩy. Vùa nhẩy vừa đếm, đứa 
nào nhẩy được nhiều lần là đứa đó 
được giải nhất. Phần thưởng sẽ là 
một cái kẹo vừng. 
Chơi nhẩy dây chán, bốn đứa lại 
chơi chồng nụ, chồng hoa, chơi thẩy 
thung. Những sợi thung được ngâm 
dầu mập mạp được mang ra khoe 
nhau, được thẩy qua lằn vẽ. 
Rồi tiết mục hấp dẫn cũng đến. Mẹ 
Nhạn mang ra một nồi xôi đậu đen, 
xới vào những cái bát nhỏ, đưa cho 
từng người. Tất nhiên, bốn đứa cũng 
có phần và còn được mẹ Nhạn cho 
thêm vầng cháy để chia nhau nữa. 
Mọi người đang say mê thưởng thức 
món xôi đậu đen thì bên ngoài có 
tiếng chạy huỳnh huỵch và tiếng kêu 
hốt hoảng: 
- Làng Thủ Pháp có người bị bắt, 
sắp giải đi ngang qua đây. 
Những người lớn ngừng ăn, lo lắng 
nhìn nhau: 
- Không biết ai bị bắt đây? Thế nào 
cũng bị họ giết! 
Một người tò mò, trèo lên đống rơm, 
nhìn ra ngoài đường qua bức tường 
khá cao. 

Mấy đứa bé không hiểu rõ mọi 
chuyện nhưng cũng mờ mờ hiểu 
rằng có chuyện chẳng lành đang xảy 
đến cho một người nào đó và cho cả 
dân làng này nữa. 
Nhạn có cẻ hiểu biết hơn vì trong gia 
đình, các anh, các chị của Nhạn đã 
lần lượt trốn ra Hà Nội. Một lần, 
Nhạn đã nghe mợ thì thầm với bác 
Nga là có lẽ mợ và hai chị em Nhạn 
cũng sẽ ra Hà Nội. Mợ nói với bác 
Nga: 
- Tình trạng này thì em cũng phải đi 
thôi! Bỏ mồ mả tổ tiên, chồng, con, 
ruộng vườn mà đi thì cũng khổ lắm! 
Nhưng nếu không đi thì có ngày kẹt 
lại, không gặp được mấy đứa lớn. 
Mấy tháng nay, Nhạn vẫn bị ám ảnh 
bởi câu chuyện mợ nói với bác Nga. 
Nghĩ đến được ra Hà Nội và được ở 
cùng với các anh chị, Nhạn cũng 
thích lắm! Nhạn nghe nói ăn, uống 
nước Hà Nội, ai cũng trắng và đẹp 
ra cả. Ở Hà Nội lại có cả tàu điện, xe 
ô tô, xe xích lô và xe đạp nữa. Và 
một điều chắc chắn là Nhạn sẽ được 
các anh chị chiều chuộng vì Nhạn là 
út ít trong nhà. Nhưng Nhạn lại cảm 
thấy buồn vì nếu ra Hà Nội, Nhạn sẽ 
không còn được chơi với cái Chính, 
cái Chổng, cái Khuy và những đứa 
bạn trong làng, trong xóm nữa. Nhạn 
sẽ không còn có những buổi trưa 
không ngủ, trốn mẹ, theo mấy đứa 
bạn đi vớt bèo ở ao và bắt chuồn 
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chuồn, cào cào, châu chấu ngoài 
đồng lúa. 
Ở Hà Nội cũng làm gì có những 
ngày Tết, mặc quần áo mới, cùng 
mấy đứa bạn đi lễ Tết khắp mọi nhà 
trong làng để nhận được tiền mừng 
tuổi và đi lễ Chùa để được ăn oản, 
ăn chuối. 
Rồi còn cây đa đầu làng, bụi tre 
trong xóm, cây muỗm sau đình mà 
Nhạn và các bạn đã nhiều lần gần 
gũi, có bao giờ Nhạn được thấy lại? 
Nhạn cũng tiếc là sẽ không được ăn 
những quả na ngọt lịm mà mẹ trồng 
ở vườn sau đang đơm hoa kết quả. 
Đang suy nghĩ vẩn vơ. Nhạn bỗng 
thấy trời tối sầm lại! Thì ra một đám 
mây che khuất mặt trăng khiến mọi 
vật như chìm 
trong bóng 
đêm! Rồi bóng 
mây trôi đi, mặt 
trăng lại hiện 
ra, tỏa sáng. 
Mọi người lại 
tiếp tục công 
việc, nhưng 
hình như 
không khí có 
vẻ nặng nề, ai 
nấy đều im lặng, lầm lũi làm việc chứ 
không còn nói cười vui vẻ như hồi tối 
nữa. 
Nhạn và các bạn chơi đùa cũng uể 
oải. Rồi mấy đứa cũng bỏ cuộc chơi, 
về nhà ngủ. 

Sáng hôm sau, người trong làng thì 
thầm với nhau rằng đêm hôm qua, 
họ bắt anh Soạn ở làng trên, bảo 
anh là Việt gian và đem xuống làng 
dưới bắn chết rồi! 
Anh Soạn là con bác Ngạn, chị của 
mẹ Nhạn. Mỗi lần Nhạn lên nhà bác 
Ngạn chơi, anh thường hái cho 
Nhạn những quả roi đỏ, ăn ngọt lịm. 
 
Không biết có phải vì cái chết của 
anh Soạn mà mẹ Nhạn quyết định ra 
Hà Nội sớm hơn dự định hay không? 
Nhạn chỉ biết rằng, ít lâu sau, mẹ 
đưa chị Yến và Nhạn ra Hà Nội. 
Trước ngày từ giã làng quê, Nhạn rủ 
mấy đứa bạn đến nhà chơi và cho 
chúng nó những món đồ chơi mà 

Nhạn sẽ không 
mang ra Hà 
Nội. Nhạn 
cũng cùng các 
bạn đi chơi 
một vòng khắp 
nơi, khắp chốn 
trong làng. 
Nhưng nghe 
lời mẹ dặn, 
Nhạn chỉ nói 
với chúng nó 

là Nhạn được ra Hà Nội chơi ít ngày 
rồi lại về. Các bạn của Nhạn, đứa 
nào cũng tỏ vẻ thèm thuồng cái địa 
vị của Nhạn: 
- Cái Nhạn sướng quá! Được đi Hà 
Nội! 
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Cái Chính dặn dò: 
- Khi về, đằng ấy nhớ mang nhiều đồ 
chơi về nhé! Tớ nghe nói, ở Hà Nội 
có nhiều đồ chơi lắm! 
Nhạn cắn môi để khỏi bật khóc, vì nó 
biết rằng nó sẽ chẳng còn gặp lại 
mấy đứa bạn này nữa! Trong lòng, 
nó cũng cảm thấy thật khó chịu vì đã 
không nói thật cho các bạn biết. 
Nhưng nó phải làm theo lời dặn dò 
của mẹ: “Hai con không được nói 
cho ai biết mình đi Hà Nội ở luôn 
nhé. Các con mà nói, họ bắt mình 
luôn đấy!” 
Tuy không biết “Họ” là ai? Nhưng 
nhìn vẻ mặt quan trọng của mẹ, 
Nhạn đoán rằng “Họ” là những 
người đã bắt và giết anh Soạn 
Hình như “Họ” là Việt Minh, vì một 
vài lần Nhạn đã nghe thấy những 
người lớn nhắc đến cái tên “Việt 
Minh” với vẻ sợ hãi! 
Nhưng mà lạ! Việt Minh, theo Nhạn 
nghĩ, đâu phải là những người xấu 
xa, độc ác? Hồi Nhạn lên bốn tuổi, 
năm 1947, chị Tâm của Nhạn chẳng 
theo Việt Minh, ở lại làng đánh Tây 
trong khi cả nhà chạy sang bên làng 
Bạc là gì? Nhạn chẳng bao giờ quên 
hình ảnh chị Tâm mới hai mươi tuổi, 
đầu vấn khăn nhung đen, chân quấn 
xà cạp gọn gàng, tay ôm cây súng, 
nói với mợ khi cả nhà ra khỏi cửa: 
- Cậu mợ và các em cứ đi, con ở lại 
đánh Tây! 

Ngay ngày hôm sau, khi còn ở bên 
làng Bạc, gia đình Nhạn đã được 
người ta cho biết chị Tâm và nhiều 
bạn bè của chị đã bị bắn chết trong 
lúc Tây về làng. 
Mấy ngày hôm sau, Tây đi rồi, gia 
đình Nhạn trở về nhà. Những cây cải 
chị Tâm phơi trên dây thép ngoài 
sân để muối dưa ăn tết đã úa vàng 
và chị đã không còn nữa! Gia đình 
Nhạn ra Đình nhận xác chị rồi mang 
chôn ở một thửa ruộng ngoài Thợ 
Kinh. 
Một năm sau, cậu của Nhạn cũng từ 
trần vì đáng lẽ phải ra Hà Nội mổ 
ruột, nhưng “họ” không cho đi! 
Rồi hai anh và hai chị của Nhạn 
cũng lần lượt trốn ra Hà Nội. 
Thế là căn nhà rộng ba gian và cái 
sân trước vườn sau thật rộng chỉ có 
Mợ, chị Yến và Nhạn. Ban ngày thì 
không sao, nhưng khi màn đêm 
buông xuống, hai chị em Nhạn cảm 
thấy sờ sợ, cứ quanh quẩn bên mẹ, 
không dám rời nửa bước. 
Có lần, mẹ Nhạn ra Chùa Cầu Bây 
thăm Sư Già, cô của Nhạn, nhưng vì 
Sư Già ốm nặng nên mẹ Nhạn phải 
ở lại mấy ngày, ở nhà chỉ có chị Yến 
và Nhạn. Cứ buổi chiều, khi mặt trời 
sắp lặn mà chưa thấy mẹ về, Nhạn 
lại đi xuống làng dưới, đón bác Nga 
lên ngủ với hai chị em cho đỡ sợ. 
 
Ngày Nhạn, mẹ và chị Yến đi ra Chợ 
Đường Cái để lấy xe hàng đi Hà Nội, 
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cái Chính, cái Chổng và mấy đứa 
bạn nữa cũng như bác Nga, bác 
Khiết đã tiễn chân một đoạn đường 
khá xa, gần lên tới làng Đồng Tỉnh, 
mọi người mới quay về. 
Nhạn líu ríu bước theo mẹ, nước 
mắt chảy dài trên đôi gò má bầu 
bĩnh. 
Thấy Nhạn buồn, mẹ Nhạn an ủi: 
- Ra Hà Nội vui lắm con ạ! Con sẽ có 
nhiều đồ chơi và còn được các anh 
các chị dẫn đi xem cine nữa. 
Nhạn vẫn khóc thút thít, vừa đi vừa 
dơ cánh tay áo lên quệt nước mắt. 
Ra đến Chợ Đường Cái, ba mẹ con 
ngồi nơi quán nước bên đường một 
lúc thì một cái xe hàng từ đằng xa 
chạy lại. Mẹ Nhạn đưa tay vẫy vẫy. 

Chiếc xe ngừng lại. Trên mui xe, 
chất đầy đồ đạc. 
Nhạn cùng mẹ và chị Yến bước 
nhanh lên xe. Nhiều người đã ngồi 
trên những hàng ghế trong xe từ 
trước, dưới chân, họ để những cái 
bao, cái bị căng phồng. Ba mẹ con 
Nhạn tìm mãi mới có ghế trống ở 
phía cuối xe. 
Chiếc xe lao đi vùn vụt. Nhạn thấy 
những cánh đồng lúa chín, những 
cây bên đường như chạy giật lùi về 
phía sau… 
Qua màn nước mắt, Nhạn thấy hình 
ảnh làng Thọ Vực cùng những đứa 
bạn thân thiết, cái Chính, cái Chổng, 
cái Khuy và những kỷ niệm ấu thơ 
như xa dần, xa dần rồi khuất 
hẳn…  

 
Lê Thị Nhị 

 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

268 

 
 
 
 
 

 
"Mỗi năm mỗi thắp đèn trời 

Cầu cho cha mẹ sống đời với con (1) 
Chôn nhau cắt rún không mòn  

Mưa nguồn chớp bể tre non măng già  
 

Âm thầm tần tảo khổ qua 
Cơm sốt canh nóng tương cà pháo quê 

Sầu đông đi xuân hồng về 
Mai vàng hé nụ má kề dâng hương 

 
Chuông chùa khuya sớm thân thương 

Đường trăng gió lộng khói sương sao mờ 
Tiếng gà gáy sáng ngây thơ 

Chim khôn liền cánh vô bờ tình ca 
 

Nổi trôi vận nước mắt nhòa 
Tạ ơn đất hứa hôn quà mình ơi 

"Mỗi năm mỗi thắp đèn trời 
Cầu cho cha mẹ sống đời với con (1) 

 
LUÂNTÂM 

 
(1) Ca dao 
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Từ bên kia trời người gọi 
Lòng ta lạ quá, xôn xao... 

Những điều cả đời chưa nói 
Bây giờ tràn ngập lòng nhau 

 
Tưởng xưa tình cờ gặp gỡ 

Nào hay vất vả đi tìm 
Hơn nửa đời người thương nhớ 
Bên trời biền biệt cánh chim... 

 
Thời gian chở bao hoài niệm 

Nhắc xưa, dạ cứ bùi ngùi 
Áo cũ bây giờ còn tím 

Người hoa nhan sắc phai rồi! 
 

Thì thôi, giữ trong tâm khảm 
Gặp làm chi nữa. Muộn màng! 

Gặp làm chi cho cay đắng 
Để rồi mộng vỡ, tình tan! 

 
Hãy giữ trái tim nồng ấm 

Yêu người thiếu nữ năm xưa 
Gặp chi ta: Người ảm đạm 
Một đời vùi dập gió mưa... 

 
Làm ơn giữ giùm ảo ảnh 
Đời trần trụi có gì vui! 
Mai kia ta về đất lạnh 

May ra có thể ngậm cười.

 
LÃM THÚY 
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Văn Bút là gạch nối 
giữa Tình và Bạn 

 
Chỉ có tình bạn là bền vững và tiếp tục làm điểm tựa chung 

cho hội viên Văn Bút. 
 
Văn Bút sinh hoạt hài hòa nhờ vào 
tình bạn quý báu giữa quý văn hữu. 
Văn Bút thăng tiến nhờ vào các sáng 
kiến thực tế và khả thi cần thiết để 
gầy dựng thực lực và đầu tư lâu dài 
cho tương lai. 
Thời gian đưa đẩy 
con thuyền Văn Bút 
Việt Nam va chạm 
biết bao ngọn sóng 
tan tác nhưng vẫn 
không đắm chìm 
trước ghềnh thác 
thách thức tàn khốc 
từ guồng máy độc 
tài đến cuồng danh 
trọng ngã. Duyệt lại 
những tài liệu về lịch 
sử Văn Bút Việt 
Nam từ thời hình 
thành ở quốc nội 
cho đến giai đoạn 
phục hoạt ở hải 
ngoại thì thấy rất 

nhiều lời phê bình chỉ trích và thiếu 
vắng hẳn sự ca ngợi tình bạn quý 
báu giữa quý hội viên. 
Văn Bút Việt Nam ở quốc nội được 
thành lập vào ngày 21-10-1957 tại 

Sài Gòn và có trụ sở 
với nhiều sinh hoạt 
đều đặn nhưng vẫn 
bị phê bình bởi 
ngoại nhân vì hành 
động hại quần chi 
mã (ngựa hại cả 
tàu). Văn Bút Việt 
Nam hoàn phục ở 
hải ngoại và chính 
thức ra mắt vào 
ngày 25-6-1978 ở 
Ba Lê, Pháp quốc, 
thiếu cơ sở sinh 
hoạt cho nên chỉ 
hiện hữu trong 
phạm trù tâm lý và 
pháp lý, chứ cũng 
chưa hiện hữu trọn 

Trụ sở Văn Bút Việt Nam @ 
SàiGòn
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vẹn được trong tâm thức, cho nên 
chuyện bị đả kích là thường tình khó 
tránh, đó là chưa kể đến chính sách 
thâm độc tiềm ẩn từ phương Bắc tìm 
mọi cách âm thầm chi phối Văn Bút 
ngay từ trước 1975. 
 
Sau 30-4-1975 văn thi sĩ VNCH 
trong đó có hội viên Văn Bút đã bị 
phân biệt điều động vào Khóa bồi 
dưỡng chính trị mà một cán bộ Hà 
Nội đã trơ tráo phát biểu: “Khóa học 
này mở ra để các anh các chị hiểu 
biết về xã hội mới thôi chứ đừng 
trông mong vào việc cầm bút trở lại. 
Bởi vì miền Nam các anh các chị làm 
gì có văn hóa!” (Nhật Tiến, Hành 
Trình Chữ Nghĩa, C.4). Nhận định 
của Hà Nội là như thế đó đối với nền 
Văn Học miền Nam. 
 
Ký Ức và Nhận Thức 
Văn Bút Việt Nam bị Hà Nội giải tán 
sau 30-4-1975 nhưng hoàn phục ba 
năm sau tại hải ngoại và chính thức 
ra mắt vào ngày 25-6-1978 ở Paris 
rồi sau đó được Đại Hội Đồng VBQT 
chính thức công nhận trong Đại Hội 
thứ 44 ở Rio de Janeiro, Ba Tây, vào 
năm 1979. 
Trong những ngày đầu ở hải ngoại 
một trong những cây đại thụ xây 
dựng rường cột căn nhà Văn Bút là 
cố Tổng Thư Ký Trần Tam Tiệp, 
bút hiệu Đạo Cù. Cố Tổng Thư Ký 
Trần Tam Tiệp gởi từng gói quà nhỏ 

như một chút tình bạn chia sẻ với 
văn thi hữu còn kẹt lại ở Việt Nam 
sau tháng 4/1975. 
“Ngoài tôi, khoảng 20 nhà văn nhà 
thơ khác cũng được tương trợ như 
vậy, trung bình mỗi người 2 gói. 
Riêng tôi, vì tôi và (Trần Tam) Tiệp 
trở thành bạn bè qua thư từ trao đổi 
nên về sau, khi ngân khoản của Hội 
đã cạn, anh đã lấy tiền riêng gởi cho 
tôi hai lần nữa và hai lần này là 
những gói nặng ký hơn. Chuyện Văn 
Bút hải ngoại tương trợ văn hữu quê 
nhà này, không một ai nghĩ rằng sau 
này sẽ bị coi như tội phản quốc và 
gián điệp cho ngoại bang cả. Bởi thế 
không ai che giấu gì nội vụ.” (Những 
Khoảng Đường Chung Với Doãn 
Quốc Sỹ, Thế Uyên 1988) 
 
Hà Nội đã lên án sự đóng góp quý 
giá của cố VH Trần Tam Tiệp cho 
Văn Bút Việt Nam ở hải ngoại: “Sau 
khi di tản sang Pháp, Trần Tam Tiệp 
cùng với một số văn nghệ sĩ hăng 
hái tham gia vận động thành lập 
‘Văn bút Việt Nam hải ngoại’ và ngày 
25/6/1978 tại nhà hàng Ainbiram de 
Sài Gòn ở Paris, tổ chức trên được 
thành lập. Giai đoạn đầu, chủ tịch 
‘Văn bút Việt Nam hải ngoại’ đã 3 lần 
thay đổi (Minh Đức Hoài Trinh tới 
Nguyễn Văn Hảo, rồi Trần Thanh 
Hiệp). Song, vị trí Tổng thư ký vẫn 
chỉ một mình Trần Tam Tiệp.” Và Hà 
Nội phản ứng bằng cách hoạch định 
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“Một chuyên án đấu tranh với hoạt 
động trên của Trần Tam Tiệp...” (Kẻ 
“thọc gậy bánh xe,” Khổng Minh Dụ). 
Cố Tổng Thư Ký Trần Tam Tiệp, 
nguyên Trung Tá VNCH, nguyên ký 
giả chủ biên tập san Lý Tưởng của 
Không Quân VNCH, nguyên tái lập 
viên Văn Bút Việt Nam ở hải ngoại, 
qua đời vào ngày 23-12-2009 tại 
Paris hưởng thọ 81 tuổi. 
Văn Bút Việt Nam ít có hội viên thực 
sự hy sinh trong sáng cho tổ chức 
như VH Trần Tam Tiệp và hiếm 
người biết tỏ lòng tri ân sự đóng góp 
quý báu của họ nhưng rất tiếc lại có 
nhiều kẻ đam mê chỉ trích nhằm thu 
hút sự quan tâm để thỏa mãn tâm lý 
trọng ngã (self-important/tự phụ là 
quan trọng). Đi ngược dòng thời gian 
trở về với quá khứ thì sẽ thấy vào 
năm 1966, dẫu tôn trọng Hiến 
Chương VBQT, Ban Chấp Hành 
VBVN vẫn bị chỉ trích theo kiểu “vì 
vận mệnh của Văn Bút.” Trong lúc 
đương nhiệm Chủ tịch VBVN Vũ 
Hoàng Chương đã bị một Phó Chủ 
tịch công khai phê bình chỉ vì ông 
“cương quyết với lập trường trung 
thành với Hiến Chương” VBQT: 
“Trung Tâm Văn Bút VN vẫn mang 
cái sắc thái cố hữu của nó, nghĩa là 
hoạt động lững thững, đứng bên lề 
của sinh hoạt văn học nghệ thuật, 
hội viên thì đông, thực lực thì có 
nhưng động viên được mọi người 
tham gia vào công việc để làm nổi 

bật lên cái thực lực đó thì lại là một 
vấn đề khác. Tuy vậy cũng chẳng 
nên lấy làm lạ, bởi vì cụ Chủ tịch 
Văn Bút hiện nay vẫn cương quyết 
với lập trường trung thành với Hiến 
Chương của Văn Bút Thế Giới. Như 
vậy, với quan niệm hẹp hòi ấy, hiển 
nhiên Trung Tâm Văn Bút VN hiện 
nay không phải là một cơ sở lý 
tưởng để có thể là một động cơ phát 
triển mạnh mẽ Văn học Nghệ thuật 
trước nhu cầu thiết yếu của dân tộc 
hiện nay, trừ phi đả thông được với 
cụ Chủ tịch Văn Bút...” (Vấn Đề, 2 -
1966). 
Thời nào lớp son phấn tuyên truyền 
“vì vận mệnh của Văn Bút” cũng 
được khéo léo phủ lên hành động đả 
kích để che lấp động cơ mê mệt sự 
quan tâm nhằm thỏa mãn tâm lý 
trọng ngã. Đối với những huyễn 
nhân trọng ngã chìm đắm trong ảo 
tưởng áo thụng vái nhau lại thiếu 
thực tế sót thực tài, không có gì và 
hiếm khi có thể thỏa mãn tâm bệnh 
trọng ngã bởi vì họ không nhận ra 
Văn Bút Việt Nam từ lúc hình 
thành cho đến hiện giờ trên thực 
tế đóng vai trò gạch nối tình bạn 
giữa những người viết văn làm 
thơ quý mến nhau trong tinh thần 
tôn trọng quyền tự do tư tưởng. 
 
Tình Bạn và Sự Tin Tưởng 
Tư cách văn hữu hay bạn văn là 
quan hệ lô-gích theo luận lý học bởi 
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vì chúng ta là hội viên của tổ chức 
Văn Bút Việt Nam nhưng tiến trình 
gầy dựng tình bạn giữa văn hữu và 
văn hữu đòi hỏi sự đầu tư cảm xúc 
cá nhân dựa trên niềm tin lẫn nhau. 
Sự đầu tư cảm xúc gồm hai chiều 
trao và nhận cần được vun đắp 
thường xuyên và bảo dưỡng dựa 
trên sự tin tưởng vốn dễ bị thử thách 
do cách đoạn thông tin cũng như 
thỉnh thoảng bị công phá bởi bách kế 
mưu danh chuốc tiếng nhằm phân ly 
tình bạn giữa quý văn hữu kính mến 
nhau. 
Sự tin tưởng bị thử thách do cách 
đoạn thông tin vẫn có thể vượt qua 
được khá dễ dàng. Hội Ngộ, Trại Hè 
Văn Bút và Tao Ngộ Bằng Hữu là 
những sáng kiến thực tế và khả thi 
gần đây nhằm vun đắp tình bạn giữa 
văn hữu và văn hữu trong Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại. Những sinh 
hoạt tao kiến đó gầy dựng nhịp cầu 
cho chúng ta cơ hội gặp gỡ để cùng 
nhau chia sẻ văn thơ và những nụ 
cười đẹp nhất thật trang nhã thanh 
tao trong thịnh tình bạn bè thân thiết. 
Mới đây thành phố hàng đầu của 
Hoa Kỳ là Houston đã ca ngợi các 
công tác của Văn Bút qua 
Proclamation do Thị trưởng TP 
Houston ký tán dương một sinh hoạt 
đặc biệt của chúng ta, Trại Hè Văn 
Bút vào tháng 8-2016, là “Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại Days in 
Houston, Texas.” 

Sự tin tưởng thỉnh thoảng bị công 
kích bởi vài cá nhân tẩu hỏa cuồng 
danh không từ cả hành động phá 
hoại tổ chức là trường hợp phức tạp 
khó giải quyết nếu không nắm vững 
căn nguyên của hành động đả kích. 
Trong xã hội dân chủ pháp trị tại Bắc 
Mỹ và Tây Âu sự bất đồng ý kiến 
trong môi trường thảo luận lịch sự 
rất cần thiết cho tổ chức tự nguyện 
như Văn Bút, và sau khi đa số đồng 
thuận theo quy tắc pháp định thì tất 
cả thành viên cùng nhau bắt tay thực 
hiện; nhưng hành động phá hoại vi 
pháp sau khi đa số đã đồng thuận 
không thể chấp nhận được do đó 
cần đến nỗ lực giải quyết dứt khoát 
tận gốc rễ. 
Thẩm định theo phân tâm thuyết 
(psychoanalysis) của Sigmund 
Freud, hành động phá hoại phản ảnh 
động cơ mê mệt sự quan tâm để 
thỏa mãn tâm lý trọng ngã (self-
important) có căn nguyên từ chứng 
bệnh hoang tưởng tự đại 
(megalomania). Thiếu thực tế sót 
thực tài, không có sáng kiến khả thi 
lại vướng vào bệnh hoang tưởng tự 
đại do dư thừa dã tâm ganh tị, 
những tay say sưa ma-túy hào kiệt 
chỉ biết tuyên truyền chụp mũ phá 
hoại theo kiểu ma lanh khôn vặt 
nhằm gây ra ấn tượng thiếu thốn 
lòng tin và nỗi lo sợ không có thật để 
thiêu đốt sự tin tưởng. 
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Tình Trạng Vô Lực 
(Powerlessness) 
Cuộc đổi đời tàn khốc bốn 
thập niên trước với quốc 
sách kỳ thị Nam Bắc của 
Hà Nội gây ra môi trường 
xấu xa cho mặc cảm tự ti 
phát tán. Đảng tịch thống 
trị toàn diện khiến thực tài 
cùng vốn liếng tri thức bị 
vất bỏ tạo ra cảm giác vô 
lực (powerlessness) trong 
xã hội cho đại đa số đồng 
bào. 
Ở hải ngoại may mắn là 
đa số người Việt tị nạn đã 
chọn tư thế tự tin vào 
tương lai theo cách sống 
nghìn năm của dân tộc với 
tâm niệm hy sinh cho con 
cháu “ngày mai tốt đẹp sẽ 
đến và phải đến” do đó cố 
gắng thích nghi với hoàn 
cảnh mới đầy trần ai. Sự 
thành công của cộng đồng 
người Việt tị nạn được 
xây dựng phần lớn trên sự 
tự tin để hy sinh to tát này. 
Trong tập thể nào thường 
cũng có vài phần trăm 
chầu rìa lề sai lạc (margin 
of error). Ở hải ngoại một 
số cá nhân cảm thấy 
không hài lòng với vai trò 
trong xã hội mới cho nên, 
để thỏa mãn tâm lý trọng 

Proclamation trao tặng tại đất Trại Hè Văn Bút 
tuyên dương 

“Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days in Houston, 
Texas” 
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ngã, họ nhảy vào ma trận tranh 
giành ảo quyền trong các tổ chức 
cộng đồng vốn thường được hình 
thành từ tinh thần tương thân tương 
trợ đồng hương. Tại quốc nội bị 
chính sách đàn áp kỳ thị toàn diện 
đẩy vào cảnh thua kém tự ti, ra hải 
ngoại thay vì tự tin để dốc tâm hy 
sinh vượt qua khó khăn, họ lại 
vướng vào căn bệnh hoang tưởng tự 
đại (megalomania) để khoác lác mua 
danh chuốc tiếng. Chứng bệnh 
hoang tưởng tự đại càng có cơ hội 
phát tán dữ dội hơn với đam mê 
cuồng danh.  
“Chứng hoang tưởng tự đại hay vĩ 
cuồng (mégalomanie). Chứng bệnh 
này rất phổ biến trong cộng đồng tỵ 
nạn và chỉ là một hậu quả gần như 
đương nhiên của hội chứng hậu 
chấn thương tâm thần, post 
traumatic syndrome... Có người tự 
phong cho mình chức Thủ tướng 
Chính phủ Quốc gia Lâm thời. Có 
người tự xem mình là nhân vật lãnh 
đạo quần chúng. Có người mạo 
nhận là Phó Đề đốc Hải quân Hoa 
Kỳ đến tham gia một buổi sinh hoạt 
cộng đồng. Có vị cựu Đại Tá hiện ở 
Pháp khi nói chuyện với đồng bào tại 
Bad Kreuznach (Đức quốc) đã lớn 
tiếng tiên đoán quả quyết rằng Võ 
Nguyên Giáp sẽ lên ngôi nay mai 
(khi họ Võ còn sống). Có cả kẻ tự 
xưng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa 
gọi điện thoại nói chuyện với người 

gõ những dòng này để quả quyết là 
ngày mai sẽ có biến chuyển ở Ba 
Đình, “Chú không tin thì ráng chờ 
coi!”  
Ngay những người xuất thân từ lò xã 
hội chủ nghĩa cũng mắc cùng chứng 
bệnh. Có kẻ tự coi như mình ra nước 
ngoài là để làm minh chủ cho đám 
dân vong quốc. Có người tự giao cho 
mình trọng trách dạy dỗ lũ viết lách 
cách làm báo để kết hợp trong ngoài 
nước. Có bà đe dọa kiện Việt cộng 
trước nền công lý nhân loại một cách 
“hoành tráng”. Vân vân. Thật ra 
không thể kể xiết.” (Bác sĩ Trần Văn 
Tích, 12-6-2016) 
Trò chơi chính trị cộng đồng tranh 
giành ảo danh dần dần khống chế 
sinh hoạt của nhiều tổ chức xã hội, 
đó là chưa bàn đến mưu chước của 
đảng phái. Khi không giành được 
quyền đọc diễn văn trong tổ chức thì 
một số cá nhân lên tiếng chống đối 
và đi xa hơn nữa là xuyên tạc nhằm 
tạo môi trường bất mãn để có thể tụ 
tập dăm ba kẻ hám danh thành lập 
hội mới toanh với khẩu hiệu “phát 
triển khắp năm châu” thật nổi nang 
nhưng trống rỗng vì thiếu thực tế, 
sót thực tài và bất khả thi. Đó là 
thảm trạng chính trị cộng đồng của 
thiểu số thiếu thực tế sót thực tài lại 
vướng vào bệnh hoang tưởng tự đại 
luôn luôn ra rả chiêu bài dân chủ 
nhưng hoàn toàn không tôn trọng 
nguyên tắc dân chủ. 
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Tình cảnh Văn Bút suốt mấy thập 
niên qua cũng không khác xa tình 
cảnh chung của các tổ chức trong 
cộng đồng. Duyệt qua lịch sử Văn 
Bút Việt Nam ở hải ngoại thì thấy từ 
năm 1995 tổ chức gặp khủng hoảng 
triền miên bởi thủ đoạn chính trị 
cộng đồng cho đến vài năm gần đây 
mới hồi phục với hào khí lành mạnh 
với các sinh hoạt như Hội Ngộ, Trại 
Hè Văn Bút và Tao Ngộ Bằng Hữu 
(tham khảo Đạo Đức và Sự Thật: Sơ 
Lược Lịch Sử Thăng Trầm của Văn 
Bút Việt Nam Hải Ngoại). 
Chuyện thật quả khó tin nhưng xảy 
ra là dăm ba tay đã nhẫn tâm công 
kích cả Trại Hè đầu tiên trong lịch sử 
Văn Bút được tổ chức vào ba ngày 
26-28/8/2016, một sinh hoạt thành 
công được Thị trưởng TP Houston 
ca ngợi qua Proclamation và tán 
dương là “Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại Days in Houston, Texas.” 
Ngoài vài bài viết xỏ xiên và âm mưu 
chi phối, đấu tố còn có cả một thông 
báo được phổ biến công khai để 
xuyên tạc chương trình đa dạng 
trong Trại Hè Văn Bút. Ai có thiện 
chí đóng góp cho Văn Bút đều phải 
đối đầu trở ngại do những kẻ đam 
mê trò chơi chính trị cộng đồng dựng 
lên nhằm thỏa mãn tâm lý trọng ngã 
có căn nguyên từ chứng bệnh hoang 
tưởng tự đại. Không cương quyết và 
đủ bản lĩnh vượt qua bao trở ngại do 
thành phần thiển cận bày ra thì khó 

thâu đạt thành quả tốt đẹp như Trại 
Hè Văn Bút 2016. 
Chuyện gì cũng có thể xảy ra đối với 
những kẻ say sưa trò chơi chính trị 
cộng đồng do đó họ bất chấp hành 
động phá hoại và dĩ nhiên là bất 
chấp cả tình bạn giữa văn hữu và 
văn hữu. Văn Bút còn tồn tại đến 
hôm nay và thực hiện được nhiều 
sinh hoạt thật hài hòa vun đắp tình 
bạn giữa quý văn hữu suốt hai năm 
2015 và 2016 vừa qua cũng là 
chuyện hy hữu trước bao gian truân 
do các tay đam mê chính trị cộng 
đồng bày ra. 

 
Tổ chức Văn Bút là của quý hội 
viên, cho quý hội viên và vì quý 
hội viên chứ không trực thuộc một 
tổ chức nào khác hay phục vụ mục 
đích nào khác ngoại trừ quyền lợi và 
kỳ vọng của quý hội viên Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại. May mắn là vào 
năm 2016 hội viên Văn Bút Việt Nam 
Hải Ngoại đã rũ bỏ được hành trang 
tâm lý ở đậu, phụ thuộc và thay thế 
bằng niềm tin vào tiềm lực tổ chức. 
Văn Bút cần sự trợ lực của các văn 
thi hữu có khả năng thiết thực, kinh 
nghiệm tổ chức và thiện chí đóng 
góp để phát triển tổ chức lớn mạnh. 
Chỉ khi nào tổ chức Văn Bút vững 
mạnh, văn thi hữu vui vẽ hài hòa thì 
lúc đó chúng ta mới có thể khai triển 
những kế hoạch khả thi trong nỗ lực 
bảo vệ và nâng cao quyền tự do của 
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giới cầm bút và dân tộc: sống trong 
tự do, viết cho tự do. 
 
Điểm Tựa của Văn Bút là Tình Bạn 
Trên văn trường tự do ở hải ngoại 
xuất hiện đủ thành phần từ tao nhân 
mặc khách đến giang hồ hảo hớn và 
dĩ nhiên là có cả lục lâm thảo khấu 
khoác lác mua danh chuốc tiếng. 
Mỗi cá nhân đều có kỹ năng riêng 
biệt và có thể tự do hoạt động theo 
tư kiến mà không bị ràng buộc bởi 
bất cứ quy củ hay lý tưởng nào. 
Khác biệt với nhiều nhân tố trên văn 
trường hải ngoại, hội viên Văn Bút 
đồng tâm hợp lực vì tinh thần tôn 
trọng quyền tự do tư tưởng và, 
qua những sinh hoạt đa dạng, dần 
dần gầy dựng được tình bạn quý 
báu. 
Như đã trình bày, Văn Bút Việt Nam 
hoàn phục ở hải ngoại thiếu cơ sở 
sinh hoạt cho nên chỉ hiện hữu trong 
phạm trù tâm lý và pháp lý, chứ cũng 
chưa hiện hữu trọn vẹn được trong 
tâm thức. Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại không là một thực thể trong 
tâm thức vốn hiện hữu nhờ sự giao 
tiếp đa dạng giữa trí tuệ, tâm lý và 
tiềm thức. Trí tuệ đón nhận các dữ 
kiện từ học thức đến kinh nghiệm 
xúc tác đa diện. Tâm lý là lăng kính 
suy luận đa chiều dựa trên cảm tính, 
tâm linh, tưởng tượng cùng nhiều 
yếu tố rung động kích sóng giác 
quan trực tiếp lẫn gián tiếp. Tiềm 

thức chi phối phương cách hành xử 
phản chiếu duy nghiệm bàng bạc từ 
kho tàng ký ức của quá khứ trang 
trải suốt cuộc đời. Chính vì chỉ hiện 
hữu trong phạm trù tâm lý và pháp 
lý, Văn Bút Việt Nam ở hải ngoại bị 
công kích bởi những tay hoang 
tưởng tự đại là chuyện khó tránh, đó 
là chưa kể đến mưu chước đảng 
phái. 
Trên bình diện thực tế Văn Bút từ lúc 
hình thành cho đến hiện giờ đóng 
vai trò gạch nối tình bạn giữa quý 
văn hữu kính mến nhau. Những gì 
mà “tổ chức” thỉnh thoảng phải gánh 
vác chỉ do vài cá nhân năng nổ chi 
phối đề xướng một thời gian rồi đâu 
cũng trở về đó và chỉ có tình bạn là 
bền vững để tiếp tục làm điểm tựa 
chung cho hội viên Văn Bút. Mất 
đi tình bạn trong Văn Bút - một tổ 
chức tự nguyện - thì tương quan 
nhân định trong tổ chức chỉ là ảo 
danh phù du và tính toán phù 
phiếm tốn thời gian vô ích mà chả 
có gì quan trọng, chả đóng góp 
được gì hữu ích cho xã hội hiện thực 
chứ nói chi đến những vấn đề hệ 
trọng xa xôi hơn như đất nước và 
dân tộc bên kia bờ Thái Bình 
Dương. 
Trong tình bạn thân thiết chúng ta có 
thể thưởng lãm thơ văn, chia sẻ 
chuyện gia đình, chuyện bằng hữu, 
trình bày nỗi ưu tư sâu xa về đất 
nước và dân tộc bên kia bờ Thái 
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Bình Dương, và góp phần xây dựng 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lớn 
mạnh trở thành tổ chức văn hóa cấp 
quốc tế của văn thi sĩ yêu chuộng tự 
do và đóng góp phát huy văn hóa 
Việt Nam. 
 
Điểm Tựa của Tình Bạn là Tính 
Trung Hậu 
 
“Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn 
bè chứ không phải số năm. Hãy đếm 
cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ 
không phải bằng nước mắt.” (“Count 
your age by friends, not years. Count 
your life by smiles, not tears.” John 
Lennon). Tiến trình gầy dựng tình 
bạn đòi hỏi sự đầu tư cảm xúc cá 
nhân dựa trên niềm tin lẫn nhau. 
Tình bạn có bền vững lâu dài phần 
lớn nhờ vào tính trung 
hậu của bằng hữu. 
Thành thật, đàng hoàng, 
chân chính, không ganh tị 
lại hết lòng với bạn bè có 
lẽ phản ảnh khá đầy đủ 
các yếu tố cần thiết của 
tính trung hậu quý báu. 
Bằng hữu trung hậu 
không so đo giai cấp và 
tuyệt đối không phản bội 
bạn. Bằng hữu trung hậu 
không mưu đồ những việc 
sai trái và không bao giờ 
tính toán lợi dụng bạn bè. 
Bằng hữu trung hậu ủng 

hộ việc của bạn nhưng không mù 
quáng để tán thành mưu chước sai 
trái. Bằng hữu trung hậu là người 
không sợ mất lòng dám can đảm chỉ 
ra cái sai để bạn nhận thấy và sửa 
đổi. “Một người bạn trung hậu là 
tuyến phòng thủ dũng mãnh và ai có 
bạn như vậy tức là tìm được một 
kho báu.” (“A faithful friend is a 
strong defense, and he that hath 
found him hath found a treasure.” 
Louisa May Alcott). 
Theo tư kiến thô thiển của người 
viết, thế giới có rộng lớn bao 
nhiêu, mơ ước có vĩ đại cỡ nào 
cũng không quý báu bằng tình 
yêu giữa hai trái tim chung thủy 
hay tình bạn giữa những bằng 
hữu trung hậu dẫu họ chỉ là phàm 
nhân tầm thường trong xã hội. 

Những nụ cười thật đẹp với bài hát Ly Rượu Mừng 
Tao Ngộ Bằng Hữu Văn Bút và VNTD @ Florida 

30-12-2016 
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“Tình yêu, Tình bạn, Lòng yêu nước, 
Phước được hưởng trọn phỏng 
chừng Trời thương.” 
(trích Tình và Đời © Vịnh Thanh) 
 
Tết Nguyên Đán tác tạo những 
khoảnh khắc hài hòa đậm đà tình tự, 
khoảnh khắc tưởng nhớ ông bà tổ 
tiên, khoảnh khắc tri ân đấng sinh 
thành, khoảnh khắc kỳ vọng về 
tương lai con cháu, khoảnh khắc 
chia sẻ thi ân với tha nhân, khoảnh 
khắc duy trì vun đắp tình bằng hữu, 
khoảnh khắc tự vấn trau dồi kinh 
nghiệm, khoảnh khắc tịnh tâm suy 
luận về đất nước dân tộc, khoảnh 
khắc lưu luyến ký ức hạnh phúc, 
khoảnh khắc hoài tưởng thử thách 
quá vãng, khoảnh khắc mơ màng về 
những phương trời chưa đến và vẫn 
muốn đến, v.v. 
 
Những người may mắn nhất là 
những người được tự do trải nghiệm 
những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt 
này trong không gian và thời gian 
Tết phong phú của hiện thực đa 
dạng bởi vì, dẫu niết bàn hay thiên 
đàng hứa hẹn đầy an lạc giữa kinh 
kệ, có lẽ chết trong hiện thực vẫn là 
vĩnh viễn mất hết, tất cả ảo danh đều 
biến mất, tất cả tính toán phù phiếm 
đều tan rã, thân nhân thương yêu 
cũng chia tay, bạn bè thân thiết cũng 
lìa tan, trang sách sẽ gấp lại, nụ 
cười sẽ tắt đi, nước mắt sẽ khô ráo, 

tình đời trả lại cho cõi đời, cố nuối 
kéo vẫn đứt đoạn, nuối tiếc trở thành 
hương khói. 
 
Tết Nguyên Đán có lẽ cũng là 
khoảnh khắc khả trọng để vun đắp 
gạch nối kết hợp hai ý niệm quý báu 
tình và bạn vốn khó sát cánh chung 
lối mãi mãi nếu không cố gắng bảo 
dưỡng bởi những bằng hữu trân 
trọng kính mến nhau. Văn Bút sinh 
hoạt hài hòa nhờ vào tình bạn quý 
báu giữa quý văn hữu. Văn Bút 
thăng tiến nhờ vào các sáng kiến 
thực tế và khả thi cần thiết để gầy 
dựng thực lực và đầu tư lâu dài 
cho tương lai. 
Ngay ngưỡng cửa tân niên Đinh Dậu 
chân thành cầu mong những nén 
hương lộc của Tết Nguyên Đán 
bừng sáng rực rỡ như ánh bình 
minh lấp lánh vượt cao tỏa rộng hào 
quang xóa tan bóng tối và mang lại 
vạn điềm may mắn tốt lành cho Văn 
Bút và tình bạn giữa quý hội viên 
trong năm mới. 
“Thổi lửa lên bạn để chúng ta đốt 
cháy bóng đêm 
Để xua loài lang sói, đẩy lùi đám ma 
trơi, thiêu cờ quỷ đỏ 
Để mở ngõ cho nhịp sống tình 
thương người người hằng mong đợi 
Để chào đón bình minh tỏa sáng nhà 
nhà trên quê hương yêu dấu 
Nổi lửa lên bạn để chúng ta cùng 
cầu nguyện 
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Ngày mai tốt đẹp sẽ đến và phải đến 
Để trả lại niềm tin cho nạn nhân, tự 
do cho nô lệ 
Địa ngục hận thù sụp đổ trước sức 
mạnh của tình thương 
Giữ lửa ấm lòng để chúng ta thầm 
ghi khắc 
Tình yêu nhận được và tình yêu gởi 
trao 
Tình người, tình chiến hữu, tình bằng 
hữu 

Tình đồng bào, tình núi sông, khí tiết 
quê nhà 
Giữ lửa, mãi giữ lửa trong lòng 
để con tim không bị băng giá 
để vẫn biết yêu 
và để nhớ mãi cần sống xứng đáng 
một đời người.” 
(trích Thắp Lửa Lên Bạn © Vịnh 
Thanh) 
 
Người viết tin tưởng là “ngày mai tốt 
đẹp sẽ đến và phải đến.” 

 
Chân tình cẩn chí, 

 
Vịnh Thanh 

 
Mồng Một Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 

28.1.2017 
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Trăng nhạt chếch góc nhà 

Giấc mơ: ngập nước, cá và Jesus 

biển - vùng mộ địa hoang vu 

máu người, xác cá 

phạm trù .... đau-thương 

 

HOÀNG VI KHA 
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Nhân loại cùng chung một quả tim 
Đó là trái đất phải không em? 
Nguyên sơ vạn cổ hài nhiên sự 
Lắm kẻ vô tâm lại muốn dìm! 
 
Vũ trụ bao la đẹp tuyệt vời 
Kho tàng vô tận đó em ơi! 
Mong sao nhân loại tồn sinh mãi 
Nhờ sự bao dung của đất trời. 
 
Đã có từ xưa cho đến nay 
Đố ai đo được rốn đất dầy! 
Vòng quay mấy dặm trong giây khắc 
Trục độ xoay sao đúng tháng ngày? 
 

Cái sẵn có rồi, em hỏi chi? 
Khó là vạn vật thật vô vi 
Biên niên chẳng rõ ngày sinh trưởng 
Thọ tỷ bao năm chẳng hạn kỳ. 
 
Em biết làm gì chuyện thế nhân 
Sợ rằng thiên hạ bị tâm phân 
Đem tim ra cắt chia từng mảnh 
Vẽ lại bản đồ kiểu thực dân. 
 
Bảo vệ làm sao được chúng sinh 
Khi chưa chấm dứt cảnh đao binh 
Hãy đem nhân loại ngồi chung lại 
Và kết cho nhau một mối tình. 

 
QUỐC HƯNG 

Đà Nẵng 18/12/1990 
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VÀI CẢM NGHĨ về THƠ LỤC BÁT 
trong THI TẬP 

 

 
 

của nhà thơ BÙI THANH TIÊN 
 

Phạm Duy Sương  
 
Trong đời người, mỗi người dược 
gặp nhau là mõt nhân duyên. Tôi 
gặp Bùi Thanh Tiên từ những ngày 
đầu dến Mỹ (khoảng cuối 92 thì 
phải...) Có lẽ tâm hồn văn nghệ nên 
gặp nhau đã hợp. Tôi chỉ biết anh 
thích âm nhạc, thế thôi. 
Bẳng đi một khoảng thời gian vì sinh 
kế, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp 
nhau, chào hỏi thân thiện, rồi thôi. 
Tôi có đọc vài bài thơ đăng báo cuả 
anh Bùi Thanh Tiên và cũng biết anh 
đã xuất bản tập thơ Khúc Vô Thanh 
là tâp thơ thứ ba của anh do Cơ Sở 
CỎ THƠM xuất bản. Tôi tự nhủ lòng 
sẽ phải tìm tập thơ nầy để đọc mới 
được! 
Một buổi sáng thứ bảy mưa bão, tôi 
có việc đến trung tâm Eden và tình 
cờ gặp anh. Sau khi tay bắt mặt 
mừng, anh vội ra xe đưa và ký tặng 

tôi tập thơ Khúc Vô Thanh (xuất bản 
năm 2007, Virginia). 
Hai chữ “vô thanh” làm tôi nhớ trong 
bài thơ Tỳ bà hành của đại thi sĩ 
Bạch Cư Dị có câu: 
“Thử thời vô thanh thắng hữu thanh”. 
Nhưng để hiểu “vô thanh”, một tối 
nào đó bạn phải đi ngủ sớm khoảng 
9 hay 10 giờ tối. Khoảng sau 1 giờ 
sáng bạn thức dậy, để tâm hồn lắng 
đọng... bạn sẽ hiểu thế nào là vô 
thanh. 
Sáng hôm sau tôi pha một ly trà 
ngon, vừa nhắm trà vừa đọc “Khúc 
Vô Thanh”, và một nỗi ngạc nhiên vô 
cùng: Anh là nhà thơ của lục bát, 
của những câu 6 chữ, 8 chữ... Thơ 
lục bát của anh quá tự nhiên, trong 
bài “Từng giây thinh lặng”:  

Ru từng hạt sỏi lời thơ 
Ru em gối mộng đường mơ bồi 
hồi 
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Thương em ngàn dậm hoa trôi 
Hai con hạc trắng sánh đôi giữa 
trời” 
… 

Ru từng hạt sỏi. Có 
bao giờ bạn lội qua 
dòng suối nước 
trong vắt, nước chảy 
qua... ru từng viên 
sạn nhỏ... Bạn là 
nước bạn mới ru 
được sỏi, bạn phải 
có sự rung cảm mới 
ru đươc thơ... bạn là không gian 
trong mộng mới ru được em trong 
gối mộng. Không gian là vô rung 
cảm, nhưng ở đây không gian có 
con tim nên không gian bồi hồi. 
Cánh hoa đã trôi đi ngàn dậm, không 
thể nào trở lại được. Cánh hoa đã 
bay xa. Hai con hạc trắng chỉ là giấc 
mơ, một ảo ảnh không thực, hình 
như chưa từng xảy ra. Không gian 
đó là “tâm”, thời gian đó là “tâm”, 
giấc mộng đó là “tâm” và là tâm hòa 
trong muôn vật. Cái phút giây thinh 
lặng đó thật xuất thần. Phút giây ấy 
chỉ có ở thi sĩ Bùi Thanh Tiên trong 
một “âm” rung cảm, của chỉ một nốt 
đàn vang lên trong đêm khuya cô 
tịch. 
Thơ Bùi Thanh Tiên thật tự nhiên, 
thật đơn sơ, trong suốt. 
Trong bài “Giọt mưa cuối đời”, ta hãy 
nghe: 

Trăng gầy dõi bóng người đi 

Vô thinh đêm lặng, tình si héo 
phiền 
Sao hôm thắp nến bên triền 
Sương chênh chếch hạt bờ hiên 

gió ngàn... 
Quả tình phải có 
một cảm xúc thật 
cao mới thấy 
đươc “sương 
chênh chếch hạt, 
bờ hiên gió ngàn... 
Qua tới bài “Thơ 
và Đạo”: 

Hoa quỳ ngửa mặt vừng đông 
Đem thơ vào đạo, nắng hồng 
mênh mông 
Khởi từ sắc sắc không không 
Bài thơ mối đạo kết vòng tâm 
kinh... 
… 

Đạo không vào thơ mà thơ vào đạo. 
Thơ là hơi thở, hơi thở đi vào đạo. 
Thơ là con người, con người đi vào 
đạo. Sắc sắc không không đâu dễ gì 
thấy được. Phải một phen chết đi 
sống lại. Phải một phen dìm mình 
trong tuyết lạnh, phải một phen 
không còn gì trong tâm. 
Như câu nói của sư Huyền Giác nói 
với lục tổ Huệ Năng: “Không có ý lấy 
gì phân biệt”. 
Ai thấy được “chỗ” trong câu: “Mịch 
tức tri quân bất khả kiến” của Chứng 
Đạo Ca thì mới thấy được sắc sắc 
không không. 
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Trong bài “Sợi sắc không”, ta hãy 
nghe: 

Nắng vàng trêu lá hư không 
Thu qua nối sợi sắc không lên 
cành 
Hoa vô thường nở vây quanh 
Lòng không xao động... khởi 
thành chân như... 

Nói thì dễ mà nhập vào rất khó, “lòng 
không xao động”. Hãy nghe lại lời 
của Bồ tát Duy Ma Cật thưa với Đức 
Thế Tôn: “Ngồi yên là 
ở trong ba cõi mà vẫn 
không hiện hành thân 
ý mới là ngồi yên, 
không xuất diệt tận 
định mà vẫn hiện hành 
những cử động khuôn 
phép mới là ngồi yên, 
không bỏ Phật pháp 
mà vẫn hiện hành mọi 
sự của người thường 
mới là ngồi yên, tâm không hướng 
nội cũng không hướng ngoại mới là 
ngồi yên, không động mọi thứ kiến 
chấp mà vẫn tu hành 37 giác phần 
mới là ngồi yên, không dứt phiền 
não mà vẫn nhập niết bàn mới là 
ngồi yên.” 
Đến đây, thơ là cảnh, cảnh cũng là 
tâm. Nắng mùa thu có màu vàng, lá 
mùa thu cũng chuyển vàng, và ánh 
đạo cũng có màu vàng. 
Trong đời người, tuổi quá 50 cũng 
bắt đầu đi vào màu vàng... Trong 
diễn trình sinh, trưởng, thâu, tàng... 

thì mùa thu là mùa “thâu”, qua đông 
yên ngủ. Thu qua có nghĩa là thu 
đang đến, và cũng đang qua... 
Có đó rồi mất đó, sợi sắc không như 
có như không... Ai đã từng thấy dây 
tơ hồng mới thấm thía câu: “dây tơ 
hồng không trồng mà mọc”. Dây tơ 
hồng cũng có màu vàng, nếu nó tan 
biến vào hư không đến độ không 
còn hình thì cũng giống như sợi sắc 
không mà thôi. 

Trong bài “Lục bát 
chiều xuân”, nhà thơ 
viết: 
Bỗng dưng gió khẽ 
qua mành 
Hai vì sao lạc đậu 
cành trăng khô 
Kinh cầu gõ nhịp 
nam mô 
Xa miền hoài vọng, 
hư vô cuộc đời... 

Thơ đã đi vào đạo, để rồi chuyển 
qua bài “Trong cõi ưu phiền”: 

Gọi người yêu dấu xa rồi 
Nhớ thương xưa ướt bờ môi gió 
ngàn 
Thu phai giấc mộng đêm tàn 
Nỗi xa nhau cũng bàng hoàng vì 
nhau... 

Bạn hãy đọc kỹ lại câu: 
“Thu phai giấc mộng đêm tàn”, có 
phải chăng cứ hai chữ, có một dấu 
cách: 
Thu phai / giấc mộng / đêm tàn 
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Thu phai cũng là giấc mộng, giấc 
mộng cũng là đêm tàn. Ba là một, 
một là ba. Thế giới là vậy, là biến 
chuyển, là luân ảo, là thay đổi. Ta 
cũng chỉ là một giấc mộng, chỉ có 
giấc mộng dài hay giấc mộng ngắn. 
Dù dài hay ngắn, chỉ là biểu tượng 
mà thôi. 
Đến câu “Nỗi xa nhau cũng bàng 
hoàng vì nhau”. Thơ là tiếng lòng 
trong sâu thẳm. Thơ là tiếng lòng 
biểu lộ không chải 
chuốt, vì chải chuốt 
không còn là thơ. Hai 
chữ “bàng hoàng” 
thoáng một chút ngỡ 
ngàng. Có xa nhau 
rồi... hay tơ vương 
chưa dứt? Một cái gì 
đó quyến luyến trong 
vô hình giữa hai trái 
tim cùng rung động. 
Câu thơ như lời ca 
làm rung cảm lòng 
người. 
Một chiều nào bạn 
dạo chơi trên bờ đê 
của những thửa ruộng 
lúa xanh ngời xa tắp, 
một làn gió nhẹ phớt qua những 
ngọn lúa xanh, tạo thành một mảnh 
lụa vô hình lấp lánh, trời thu dìu dịu 
êm ả... thì mới thấy thơ lục bát là thơ 
của ruộng đồng. Một loạt bài thơ lục 
bát chỉ có 4 câu như “Tùng hạc”, 
“Tiếng ve buồn”, “Diễm lệ”... ta mới 

thấy Bùi Thanh Tiên quả là nhà thơ 
của lục bát tuyệt vời.  
Đến bài “Trong muôn nỗi nhớ”, thơ 
lục bát đã đạt đến “nhất ý”: 

… 
Thiết tha dâng gọi mùa thơ 
Phải chăng định mệnh, duyên tơ 
điệu đàn 
Tình yêu em vẫn vô vàn 
Trong muôn nỗi nhớ... là vần tên 
em... 

Và bài “Phù vân”, nhà 
thơ đã đem lục bát lên 
đến độ “thuần khiết” 
rồi:  
Đêm lùa ngọn nước 
triều dâng 
Đời người bọt biển, 
phù vân sá gì! 
Con đường bát nhã ta 
đi 
Hoa trầm hé nở, đang 
thì thầm hương  
Con đường “bát nhã” 
là con đường sắc 
không, “sắc tức thị 
không không tức thị 
sắc”. Đạt đến mức 
“hoa trầm hé nở” 

không phải là chuyện dễ. Các pháp 
của Như Lai đều dẫn đến “tịch diệt 
tướng”, “tịch diệt tướng là chân 
không thuần khiết”. Thấy được chân 
không thuần khiết không phải là 
chuyện dễ! Đạt được không phải là 
trong một kiếp. Bất cứ một ý nổi lên 
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là phải đưa vào “diệt độ”. Đó là đoạn 
kết của kinh Kim cang, kinh tối cao 
của Đức Phật Thích Ca. 
Đến bài “Ước thề”, thì nhất ý đã đi 
chung với thể thơ. Lục bát đã đi vào 
ý và thể. Thể là thực tại, thực tại là 
Đạo: 

Thì ra mây trắng đã về 
Thì ra em đã ước thề cùng anh 
Một lời thệ nguyện ba sinh 
Mà nghe như cõi tự tình thiết 
tha... 

“Em” ở đây phải 
hiểu là “đạo”. “Mây 
trắng” là ý niệm đã 
gần như xóa sạch. 
Đạo là xóa chứ 
không phải thêm. 
Thêm là chuyện 
mua bán. Đạo 
không phải là mua 
bán. Mọi hình thức 
của tôn giáo chỉ là hình thức khuyên 
tu, giúp cho con người hướng lòng 
về đạo. 
Đến bài “chùm lục bát số 3”, thì tôi 
không đọc thơ anh, mà là “uống” thơ 
lục bát của anh. Thơ anh đi vào cổ 
họng tôi, từng lời mát rượi và thơm 
nồng như một chén trà ngon đầy 
hương bưởi hương sen… 

Em như nỗi nhớ trong lòng 
Dường như thương cũng bềnh 
bồng trong anh 
Em hương hoa bưởi mong manh 

Ngờ đâu hoa bưởi nó giành con 
tim... 

Thơ trong anh thuần khiết, tuôn trào, 
như những giọt nước phun ra từ một 
giếng phun. Ba chữ “dường như 
thương” ẩn chứa một sự mênh 
mang, không ẩn chứa sắc dục. 
“Dường” là một hình dung từ thật 
hay trong tiếng Việt.  
Đến “hương hoa bưởi” thì quả là 
tuyệt. Hoa bưởi màu trắng, nhỏ, có 
mùi thơm ban đêm thoang thoảng. 

Hoa bưởi đúng là 
hoa của tình yêu. 
Nếu người con gái 
muốn tỏ tình với 
con trai, chỉ cần gói 
ít hoa bưởi và gởi 
cho người con trai, 
thì chàng trai hiểu ý 
liền. 
Trong bài thơ “Thì 

trăm năm cũng”, ta mới thấy lục bát 
đã lên đến chữ “tuyệt”: 

Em về sưởi ấm mùa xưa 
Anh nôn nao đợi cho vừa lòng 
em 
Đem tơ vàng trải bên thềm 
Đêm khuya trăng tịch hương sen 
thơm nồng... 

Chỉ với 4 câu đã có hai cảnh đối 
nhau. Hai câu đầu là “tình yêu”. 
Tình yêu với nôn nao chờ đợi của 
cõi trần. Hai câu sau lại là “đạo” của 
cảnh chùa “đêm khuya, trăng tịch 
hương sen thơm nồng”. 
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Còn rất nhiều bài thơ lục bát như 
“Giọt nắng thu rơi”, “Mộng tương 
phùng”, “Nỗi đắng ngậm ngùi”, “Ngõ 
qua vô thường”, “Bản Tango xưa”. 
Bài “Lục bát luân hồi” trong đó có 4 
câu thật hay: 

Một mai em sẽ qua đời 
Đường xa muôn dặm, vạn lời 
nhớ thương 
Nghe từng hạt sỏi, làn hương 
Về nơi an tịnh, diệu thường cõi 
qua... 

Và còn rất nhiều bài 
lục bát nữa cách gieo 
vần nhẹ nhàng, êm ái, 
đầy tình tứ như: “Từ 
trong tuyệt diệu”, “Cõi 
người ta”, “Cùng ru 
điệu nhớ”, “Nghe tiếng 
muôn trùng” v.v... Rồi 
tới “Biển chân như”, ta 
hãy lắng tâm hồn để 
nghe nhà thơ nói rất 
nhẹ: 

Biển chân như rất tuyệt vời 
Không còn xao động, sáng ngời 
chân không  
Lững lờ bọt nước trên dòng 
Không không sắc sắc là không... 
vô cùng... 

Bài thơ “Nỗi niềm” là bài lục bát cuối 
cùng trong thi tập “Khúc Vô Thanh” 
chỉ có 4 câu: 

Từ duyên kiếp đã lỡ làng 

Sân chiều lá rụng hanh vàng 
bóng em 
Chợt khi nắng gọi bên thềm  
Rưng rưng kỷ niệm nỗi niềm thu 
phai. 

Bài thơ mở đầu thi tập là thơ lục bát. 
Lục bát là thơ của dòng sông, của 
ruộng đồng, của vườn cây ăn trái. 
Điển hình là âm điệu ca dao trong 
dân gian của đất nước Việt Nam. Thi 
hào Nguyễn Du với “Kim Vân Kiều”, 
cụ Đồ Chiểu với “Lục Vân Tiên”. 

Trong thi tập Khúc Vô 
Thanh của Bùi Thanh 
Tiên, lục bát chiếm tới 
40 trong số 89 bài của 
thi tập. Những bài thất 
ngôn, ngủ ngôn trong 
thi tập cũng vô cùng 
diễm tuyệt. 
Bài viết nầy chỉ là một 
phần cảm nghĩ trong 
góc độ nhỏ của người 
đọc thi tập. 

Mong rằng nó là món quà của thi sĩ 
tặng cho mọi người, tặng cho đời... 
như thi sĩ đã viết: “Tập thơ Khúc Vô 
Thanh, tôi cũng đã đem lòng ra trang 
trải với người thân, người yêu, với 
bạn bè, với quê hương... và cuối 
cùng tôi viết để hướng về Đạo, như 
một điều không thể không có trong 
đời người đã cảm nhận được chân 
lý Ánh đạo vàng.  

 
Phạm Duy Sương 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

289 

  
Ta cảm ơn em đã nhẹ nhàng 

Lên giường dầu trễ chẳng gì than 

Ðể ta yên giấc say sưa ngủ 

Tiếng gỗ dù cưa - chẳng giống đàn 

  

Có lẽ quen rồi những lúc xưa 

Ðêm đêm nghe Bố - gọi kêu đò 

Em tưởng như là đang ru ngủ 

Ðại bác ì ầm - vẫn tỉnh bơ 

  

Anh ngủ giấc dài chắc thật say 

Mở mắt thì ra đã sáng ngày 

Báo thức đồng hồ chưa gọi dậy 

Ðã xuống dưới nhà, ăn sáng đây 

  

Có lẽ khỏe người nên hứng thơ 

Không hiểu cô em biết bây giờ 

Là ta sao thấy thèm nhau quá 

Nếu hỏi nhau gì - cái vẩn vơ 

 

NVDL 
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Đón năm mới dạ cứ bâng khuâng 

Lẫn lộn buồn vui chuyện thế nhân 

Tiễn Khỉ đi, bồi hồi tống cựu* 

Chào Kê đến, khấp khởi nghinh tân 

Bao hoài vọng, nhủ chờ Đinh Dậu 

Mấy bất ưng, thầm gởi Bính Thân 

“Rượu cũ giao thừa”, lại độc ẩm* 

Mới vài “chung” đã thấy lâng lâng 

 
NHẤT HÙNG 
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Kiều Thu & Sen Nguyễn 
 
Tôi mê bạn, tôi quý bạn, tôi thích có 
bạn. Trời không phụ lòng người, 
ngay từ bé, tôi đã may mắn có được 
những người bạn tốt. 
 
Đùng một cái, biến cố 1975 làm thay 
đổi tất cả. Tôi theo gia đình đột ngột 
rời trường bỏ lớp, không một lời 
chào thầy cô, không một lời từ giã 
đám bạn dễ thương của tôi. Từ 
những đứa bạn từng xắn áo nhảy 
dây, chơi u, đánh đũa cùng xóm cho 
đến những đứa cùng miệt mài 7 năm 
ở Trưng Vương, xa hết.  
 
Trên đường ra phi trường Tân Sơn 
Nhất, qua hàng nước mắt chảy 
không ngừng, tôi quyến luyến nhìn 
những dãy nhà, những hàng cây lùi 
dần sau bánh xe lăn, tôi linh cảm 
chắc không bao giờ tôi nhìn lại được 
những hình ảnh thân yêu này. Quả 
đúng như điều tôi linh cảm, sự sụp 
đỗ và mất mát đến quá nhanh ngoài 
sức tưởng tượng, cả cái tên đường 
bây giờ cũng không còn. 
 
Đại học ở DC không đông sinh viên 
Việt Nam như ở Cali nhưng cũng đủ 

để chúng tôi họp nhau sinh hoạt bầu 
bán, thế là thị mẹt tôi lại ra ứng cử 
vào ban Đại Diện, sinh hoạt mấy 
năm ở đại học. Tôi may mắn có 
những người bạn mới ở xứ người, 
cùng sinh hoạt, cùng đàn hát, cùng 
thức khuya gậm bánh mì nguội học 
bài thi. Vừa bận rộn đi học vừa đi 
làm bồi bàn mà nỗi buồn nhớ nhà, 
nhớ bạn cũ vẫn không sao nguôi. 
 
 Tháng 3, 1975 tôi rời Việt Nam, 
không kịp từ giã Sen... 
 Tháng 3, 2017 tôi gặp lại Sen tại 
Hoa Kỳ... 
 42 năm dài, mất liên lạc, không 
một lần gặp gỡ hay trao đổi thư từ... 
 
Sen, nhỏ bạn thân ngồi cạnh tôi ở 
dãy bàn đầu trong mấy năm liền ở 
Trưng Vương. Làm gì thầy cô cũng 
chọn 2 đứa làm chung: vào những 
dịp lễ lớn, 2 đứa được chọn cầm cờ 
hiệu đoàn diễn hành ở đại lộ Thống 
Nhứt, ở sân vận động Cộng Hòa, ở 
sân Hoa Lư; 2 đứa kéo cờ mỗi sáng 
chào cờ trước khi vào lớp; 2 đứa 
cùng ở trong ban Điều Hành Học 
Sinh, 2 đứa đại diện đi sang trường 
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bạn, v.v... Làm gì 2 đứa cũng cố 
gắng hết sức chu đáo và làm rất ăn 
khớp nên được thầy cô thương lắm. 
Bao nhiêu kỷ niệm thi nhau vội vã ùa 
về.  
 

Đúng 42 năm sau, qua hàng nước 
mắt, tôi nhìn thấy Sen, bằng xương 
bằng thịt, đang đứng trước mặt tôi. 
 

Kiều Thu  
 

 
Trưng Vương đoạt giải nhất 

chạy đua tiếp sức 
Saigon-Gia Định-Chợ Lớn.  

Lãnh thưởng trước  
tòa Đô Chánh Saigon, 1973 
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Lớp 9A1, màn vũ Love Story đoạt giải nhất, 1972 

 

  
 

 
Màn vũ Romeo Juliette 

đi trình diễn ở trường bạn, 1973 
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Lớp 11A5, giải nhất Văn Nghệ 

ngày lễ Truyền Thống Trưng Vương, 1974 
(Chuẩn bị đi ăn quà sau khi lãnh thưởng...)

 

  

 

 
Lễ trình diện Ban Điều Hành Học Sinh 

Niên Khóa 1974-1975
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Thưở đi học bạn và mình sánh vai 
nhau từng bước, trong lớp học, giờ ra 
chơi 2 tà áo được cột một bên chơi u, 
tà áo rách ngang xanh cả mặt lấy 
băng keo dán lại, về đến nhà thưa mạ 
con đi học về, chân bước ngang như 
loài cua di chuyển để mạ không thấy, 
đến cầu thang chạy nhanh vọt lên lầu 
như ma đuổi, hú hồn. Màn văn nghệ 
năm lớp 11, tung tăng hồn nhiên nhảy 
múa với 9 bạn áo quần đủ sắc màu, 
hoa, lụa và nhạc tạo nên một màn 
trình diễn sống động đến không ngờ. 
Lớp mình chiếm giải nhứt văn nghệ, 
sau khi lãnh thưởng, tụi mình có một 
ngày ăn uống thật linh đình với gỏi 
khô bò Gia Long, đậu đỏ Huỳnh Thị 
Ngà, bột chiên Ngã Sáu, thạch chè 
Hiển Khánh và còn nhiều món khác... 
Ôi tuổi 16 nghịch làm sao khi 9 chiếc 
xe đạp mini dàn hàng ngang chạy 
khắp những con đường đi ăn quà... 
Rồi màn vũ Romeo & Juliette nhận 
được bao tràng pháo tay của học sinh 
trường bạn. Mùa xuân đến với những 
lúc mình cùng chào đón và hướng 
dẫn trường bạn vào từng lớp học để 
bán báo Xuân, những tờ báo Xuân 
thơm mùi mực mới, văn học trò dễ 

thương như những nụ hoa e ấp trong 
nắng trong gió Xuân về... 
Bạn và tôi như hai mũi tên bắn trong 
môn chạy tiếp sức 4 người (cùng với 
Hợp & Châu Thái Phương), tôi khởi 
hành, bạn chạy nước rút chặng cuối 
hoặc đổi vị trí cho nhau, cứ như vậy 
huy chương vàng nhóm mình luôn 
luôn giựt giải ... trước tòa Đô Chánh 
những pô hình ghi lại khoảnh khắc 
khó quên. 
 
Biến cố tháng tư bạn bè lạc mất nhau, 
thời gian trôi qua vùn vụt; đôi lúc 
thoáng nghe tin rồi vẫn không liên lạc 
được. 
 
42 năm, lần đầu gặp lại, ôm chầm lấy 
nhau thật lâu và nước mắt tuôn dài. 
Bao hình ảnh thời học trò thân yêu 
như từng thước phim chầm chậm 
quay về, giờ phút bên nhau kể lể 
những tháng ngày xa cách, đời sống, 
gia đình, việc làm..., nói cho nhau 
nghe với nhiều nỗi xót xa. 
 
Mình hạnh phúc thật đầy với lần gặp 
lại, cảm ơn đời, cảm ơn cô bạn ngày 
xưa... 
 

 
 

Sen 
Cuối đông 3/17 
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Xin phép được mượn vài trang giấy 
của Đặc San Văn Bút Miền Đông 
2017 để lưu lại một ít hình ảnh kỷ 
niệm của thời áo trắng Trưng 
Vương. Và Đặc San Văn Bút Miền 
Đông 2017 sẽ là món quà Sen mang 
về Việt Nam cùng với kỷ niệm những 
ngày ngắn ngủi TV gặp lại nhau sau 
42 năm xa cách. 

 
Cám ơn anh Ninh và những người 
bạn rất đáng yêu của anh đã dành 
cho Sen và những người bạn TV 
những giờ phút ấm áp, tràn ngập 
tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười giữa 
trận tuyết đến lãng xẹt vào tháng ba. 

Trưng Vương 68-75 
 

Đi ăn quà, sau khi lãnh thưởng 
giải nhất Văn Nghệ, Tết 1972 
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 Một góc bản đồ lớp 12A5 
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Mùa Thu nào có tội tình chi 

Sao nỡ gieo lời bấc tiếng chì 

Câu nhạc buông bao cung oán thán 

Ý thơ gợi lắm nỗi sầu bi 

Đây âm cay đắng, âm tan vỡ  

Nọ cảnh đoạn trường, cảnh biệt ly  

Chắc tại năm xưa, nhiều nghiệt ngã  

Buồn người bên nớ, kẻ bên ni 

 
NHẤT HÙNG 
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Lỡ kiếp giang hồ với núi sông 
Mười lăm năm ấy đã chờ mong 

Duyên em đến sớm nhưng thành muộn 
Những cảnh ly tan lại hợp dòng. 

 
Ruộng vườn quê cũ có anh trông 
Khoai sắn bao năm tạm mát lòng 

Xuân đến muôn hoa đều nở rộ 
Những gì gian khổ chẳng hoài công. 

 
Vận nước đến hồi đục lại trong 

Giang sơn trở giấc, quẫy đuôi rồng 
Quê hương thắm lại màu xanh cũ 
Thiên hạ còn đâu cảnh đói lòng. 

 
Gặp nhau ý hợp nghĩa tương đồng 

Bảy nổi ba chìm với núi sông 
Nay tóc pha sương màu thế kỷ 

Vẫn còn giảo bước chốn lưu hồng. 
 
 

QUỐC HƯNG 
Virginia 1994 
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Trịnh Bình An viết về 
 
 

Tập truyện 

 
của Hồng Thủy 

 
 
"Hoa Tương Tư" gồm 50 đoản văn 
và 14 bài thơ. 
Đều là những câu chuyện có thật 
của chính tác giả hay những người 
thân quen với tác giả, đó là những 
người nổi tiếng như họa sĩ Hương 
Alaska, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, đó có 
thể là những người bình thường như 
người phụ nữ Mỹ trong "Chiếc 
phong bì màu tím" hay bà ngoại tác 
giả trong "Tết của tôi"; nhưng dù 
thân hay sơ, nổi tiếng hay không, 
thảy đều được mô tả đồng đều và 
trìu mến một cách tỉ mỉ, linh động. 
Về phần tự sự, những mảng văn rời 
ghép lại thành truyện tình của một 
nữ sinh Trưng Vương và một nam 
sinh Chu Văn An, tiêu biểu cho một 
"truyền thống" giữa hai ngôi trường 
trung học nổi tiếng miền Nam-Việt 
Nam Cộng Hòa. Mối tình ấy cùng trôi 

nổi với vận mệnh đất nước nhưng 
vẫn giữ vẹn mối gắn bó keo sơn cho 
tận đến ngày nay. 
Cuộc đời của tác giả là chuỗi công 
việc tưởng chừng tầm thường: sinh 
con, nuôi dạy con, đi làm, nấu ăn, 
nuôi mẹ trong viện dưỡng lão, sinh 
hoạt văn chương, họp mặt bạn bè, 
v.v... nhưng qua giọng văn dí dỏm, 
hồn nhiên cộng với tâm hồn mẫn 
cảm, nhân hậu, những câu chuyện 
dù vui hay buồn đều để lại một cảm 
giác bình yên, ngọt ngào. 
Có thể nói "Hoa Tương Tư" là cuộc 
đời nhìn qua con mắt người nữ, từ 
đó, người nam được đem ra "mổ xẻ" 
tận tình. Nhưng biết rõ nhau không 
phải để tranh hơn tranh kém mà chỉ 
vì muốn thương yêu nhau hơn, gắn 
bó hơn trong cuộc đời đầy biến 
động. "Hoa Tương Tư" còn là Việt 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

305 

Nam nhìn với trái tim người Việt tha 
hương, cách xa ngàn dặm nhưng 
vẫn luôn thương yêu, luôn lo lắng, 
luôn tưởng nhớ, luôn… tương tư!  
 
Tiểu sử nhà văn HỒNG THỦY  
Viết văn từ năm 1958 (17 tuổi) với 
bút hiệu Mộng Huyền. Định cư tại 
tiểu bang Maryland (USA). Viết lại 
năm 1986. Phụ tá chủ bút nguyệt 
san Kỷ Nguyên Mới. Tác phẩm đã 
xuất bản Những Cánh Hoa Dại Mầu 
Vàng, góp mặt trong Truyện Ngắn 

Phụ Nữ Việt, Hương Đời Kỳ Diệu, 
Tuyển Tập Cô Gái Việt, Tuyển Tập 
Văn Chương Phụ Nữ, Hồi Tưởng 
Dấu Yêu, v.v... 
 
HOA TƯƠNG TƯ 
Kỷ Nguyên Mới - 370 trang - giá 
20.00 USD 
Liên lạc: Hồng Thủy – McDonald 
Chapel Drive, Gaithersburg, MD 
20878 
Email: tvhongthuy@gmail.com 

 
Trịnh Bình An  
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