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Dòng sông sương khói mịt-mờ 
Tít ngoài cuối bãi đôi cò trắng phau 
Gió lùa mặt nước lao-xao 
Lòng tôi bỗng thấy dạt-dào ngày xưa 
 
* 
Bướm vàng bay lượn vườn dưa 
Chị tôi mười sáu nên ưa thẹn-thùng 
Tóc dài bỏ xõa ngang lưng 
Ra vào khép-nép, ngập-ngừng dạ thưa 
Hoa thơm ngan-ngát hương đưa 
Mối-mai đánh tiếng, vẫn chưa thuận 
lòng 
Chị rằng: “Bến nước đục trong 
Biết đâu duyên-phận mà hòng trao 
thân.” 
Mắt nhìn thoáng chút bâng-khuâng 
Thì ra chị đã nặng lòng vấn-vương 
Đêm nằm nghe dế kêu sương, 
Nghe mưa rỉ-rả, nghe thương nhớ người 
Chị tôi biếng nói biếng cười 
Hồn còn phiêu-lãng chân trời xa-xăm 
Tình yêu đâm lộc nẩy mầm 
Biết bao mộng đẹp âm-thầm đắp xây 
Lâng-lâng nửa tỉnh nửa say 
Niềm riêng ấp-ủ nào ai tỏ-tường 
 
* 
Thế rồi... nhắc đến mà thương 
Chị đành gom-góp lược-gương theo 
chồng 

Mờ sương một buổi cuối đông 
Se-se gió lạnh từ sông thổi về 
Chị tôi buồn ủ buồn ê 
Phút giây giã-biệt thêm tê-tái sầu 
Nhà ngoài nhộn-nhịp đón dâu 
Chị còn nán lại dàu-dàu nhìn tôi 
“Mẹ già như nước ngoài khơi 
Khi mặn khi nhạt khi vơi khi đầy 
Công-lao dưỡng-dục cao dầy 
Nhờ em thay chị đêm ngày trông nom 
Chén trà cho đến miếng cơm 
Hết lòng hầu-hạ đền ơn sinh-thành 
Em ơi! Phận chị mỏng-manh 
Ra đi là đã tan-tành giấc mơ 
Vùi chôn kỉ-niệm ngày xưa 
Như sen tàn-tạ cuối mùa vậy thôi! 
Hẹn thề còn đọng trên môi 
Ai làm cánh nhạn lẻ đôi thảm sầu 
Ruột gan không cắt mà đau 
Đang quặn từng khúc đang nhàu từng 
cơn 
Rồi đây mỗi lúc hoàng-hôn 
Nhìn ngọn cỏ úa héo-hon cõi lòng 
Hoa rơi tan-tác giữa dòng 
Sóng vùi gió dập không trông thấy bờ 
Than ôi! Tất cả là mơ 
Nồng-nàn thuở ấy bây giờ cố quên 
Bao nhiêu pháo đỏ ngoài hiên 
Bấy nhiêu máu nhỏ từ tim nghẹn-ngào 
“Thân gái như hạt mưa rào 
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Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn 
hoang” (1) 
Đêm đêm tâm-sự ngổn-ngang 
Bên người xa-lạ ngỡ-ngàng nhớ ai 
Còn mong gì ở ngày mai.” 
Giọng chị uất nghẹn, vai gầy run-run 
Lòng tôi tựa phím tơ chùng 
Dõi theo bóng chị muôn trùng cách xa 
 
* 
Chị đi quạnh-quẽ cửa nhà 
Hàng cau ủ-rũ, luống cà xác-xơ 
Mẹ già mỏi mắt trông chờ 
Mà chị biền-biệt, tin thơ chẳng về 
Cánh diều chới-với ngoài đê 
Phải chăng chị vẫn não-nề bấy lâu 
Có người quen nhắn mấy câu 
Chị từ dạo ấy làm dâu nhà người 

Hồn đà chết lịm thật rồi 
Xác còn vất-vưởng chịu lời đắng cay 
Chị tôi lây-lất những ngày 
Giọt sầu giọt tủi đong đầy tiếc-thương 
Đa-mang nhiều nỗi đoạn-trường 
Sau lưng bỏ lại quãng đường ngây-thơ 
Bên sông con sáo ơ-thờ 
Xót-xa thân gái bơ-vơ chợ đời 
Tội-tình chi lắm người ơi, 
Cành hoa lê trắng tơi-bời gió mưa! 
Mặc cho số-phận đẩy-đưa 
Lê-thê một kiếp sống thừa đớn-đau 
 
* 
Nắng tàn ong bướm lao-xao 
Bóng chiều hiu-hắt nghe nao-nao buồn 
Thẩn-thơ dạo bước cuối thôn 
Ngỡ hồn năm cũ vẫn còn đâu đây… 

 
(1) Ca dao 

Huỳnh-Thị-Phượng-Nhi 
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Nguyễn Thị Bé Bảy 
 
  

Là người Việt tị nạn cộng sản sau 
30/4/1975 và sống ở Hoa Kỳ 41 
năm, nhưng phải đợi đến cuộc bầu 
cử Tổng Thống thứ 45 của Hiệp 
Chủng Quốc, người viết bài này mới 
hiểu rõ hơn về những vấn đề có liên 
quan đến tị nạn và di dân.  

Có thể nói, cuộc bầu cử Tổng Thống 
Hoa Kỳ  thứ 45 là cuộc bầu cử vô 
tiền khoáng hậu trong lịch sử  Mỹ 
Quốc với một ứng cử viên không 
giống ai là Donald Trump. Ông 
Donald Trump đã bỏ qua tất cả các 
nguyên tắc hành xử truyền thống và 
những lề luật "phải đạo chính trị" của 
các chính trị gia chuyên nghiệp, từ 
lúc ông mới bắt đầu cuộc tranh cử 
cho đến khi ông được đắc cử. 
Sau khi đắc cử, chỉ trong vòng 8 
ngày nhậm chức, TT Trump đã làm 
cho Hoa Kỳ cũng như cả thế giới 
phát sốt lên vì lề lối làm việc của 
ông. Ông đã ký một loạt những sắc 
lệnh để thực hiện những điều mà 
ông đã hứa với cử tri trong lúc tranh 
cử. Giới truyền thông mô tả là trong 
8 ngày, ông đã dọn dẹp gần hết 
những di sản của người tiền nhiệm 
Obama đã làm trong 8 năm, trong đó 
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có di sản lớn nhất và hãnh diện nhất 
của TT Barack Obama là 
Obamacare. Vấn đề thứ hai là đảo 
ngược chính sách về di dân của 
Obama, qua sắc lệnh tạm thời không 
tiếp nhận di dân từ 7 quốc gia Trung 
Đông được ký ban hành vào ngày 
27/1/2017. 
Khi sắc lệnh này vừa ban hành, lập 
tức 2 tiểu bang Washington và 
Minnesota nộp đơn kiện chính phủ 
Trump và nhiều cuộc biểu tình chống 
đối nổi lên từ nhiều nơi trong nước 
Mỹ và ngay cả một số quốc gia ở Âu 
Châu.  
(Có người thắc mắc: biểu tình tại nội 
địa Hoa Kỳ thì có thể hiểu được, 
nhưng Âu Châu thì mắc mớ gì mà lại 
biểu tình chống sắc lệnh di dân của 
ông Trump? Câu trả lời, nằm ở đây: 
các quốc gia Âu Châu đang bị kẹt về 
nạn di dân Hồi Giáo, việc Hoa Kỳ 
xiết chặt việc thu nhận di dân khiến 
Âu Châu sẽ đối diện với cái nạn này 
càng ngày càng lớn hơn và phức tạp 
hơn, nhưng nếu Hoa Kỳ mở cửa, thì 
gánh nặng di dân của Âu Châu được 
chia sẻ.) 
Thật ra, sự chống đối này đã bộc 
phát trước khi TT Trump ban hành 
sắc lệnh, dẫn đầu là Thị Trưởng các 
"santuary cities" là Chicago, San 
Francisco và New York City. 
Vậy "Santuary Cities" là gì? Dịch 
nghĩa đúng với thực tế, "santuary 
cities" là "thánh địa của di dân nhập 

cư vào Hoa Kỳ một cách bất hợp 
pháp", nói nôm na là những nơi che 
chở, bảo vệ dân nhập cư lậu. 
Tại những nơi này, di dân lậu được 
bảo vệ, không bị chi phối bởi luật di 
trú của chính quyền liên bang, cảnh 
sát ở đây không được phép xét hỏi 
giấy tờ hay tra cứu về tình trạng hợp 
pháp hay không hợp pháp của 
những người nhập cư lậu. Trong 
nhiều trường hợp, những di dân lậu 
nhận được sự bảo vệ còn tích cực 
và chu đáo hơn so với cư dân bản 
xứ. Có trường hợp dân cư bản xứ là 
nạn nhân của tội ác do di dân lậu 
gây ra, nhưng thủ phạm được nhà 
chức trách bảo vệ tối đa, trong khi 
nạn nhân gánh chịu mọi hậu quả kể 
cả cái chết! Quý vị sẽ nghĩ rằng, làm 
gì có chuyện phi lý như thế trên đất 
Mỹ này? Nhưng đó là sự thật.  
Quý vị sẽ còn ngỡ ngàng hơn nữa 
nếu biết rằng trên lãnh thổ Hoa Kỳ 
hiện nay có trên 300 "thánh địa" bảo 
vệ di dân bất hợp pháp, đó là các 
thành phố và quận hạt tại các tiểu 
bang sau đây: 
Arzona: 1, California: 18, Colorado: 
16, Connecticut: 14, Florida: 7, 
Georgia: 1, Illinois: 7, Iowa: 23, 
Kansas: 6, Kentucky: 4, Louisiana: 2, 
Mainne: 1, Maryland: 3, 
Massachsetts: 9, Minesota: 4, 
Nebraska: 4, Nevada: 2, New 
Jersey: 6, New Mexico: 8, New York: 
8, North Dakota: 2, Oregon: 31, 
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Pennsylvania: 19, Rhode Island: 1, 
Texas: 2, Vermont: 2, Virginia: 2, 
Washington: 26, Washington DC, 
Wisconsin: 1 
Trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, 
những "thánh địa" ấy là: Washington 
DC, Arlington County, Chesterfield 
County (VA), Baltimore City, 
Montgomerry County, Prince 
George's County  (MD) 
Phong trào "thánh địa che chở di 
dân bất hợp pháp" này đã lan rộng 
với chính sách mở cửa biên giới 
dưới thời TT Obama, chính quyền tại 
các nơi này ngăn trở việc áp dụng 
luật lệ di dân của chính quyền liên 
bang, thả lỏng những can phạm tại 
địa phương bị bắt giữ bởi cơ quan 

ICE (Immigrant and Customs 
Enforcement) đang chờ ngày trục 
xuất.   
Theo tài liệu vào năm 2015 của Bộ 
Nội An, (Department of Homeland 
Security), tại Hoa Kỳ có đến 340 
thánh địa bảo vệ di dân lậu, trung 
bình mỗi tháng thả ra 1000 can 
phạm tội ác xuất thân là di dân bất 
hợp pháp. 
Tài liệu của cơ quan ICE cho biết, từ 
tháng 1 cho đến 30 tháng 10 năm 
2014, có 9.295 tội phạm đang chờ 
trục xuất, nhưng nhà chức trách tại 
340 địa phương nơi có chính sách 
bảo vệ di dân lậu đã thả bọn này ra, 
trong đó có 600 tên tội phạm được 
thả ra ít nhất là 2 lần. 
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Trong số những tội phạm này, 5.947 
tên có thành tích từng gây tội ác, 
58% đã từng bị kết án, 37% bị kết án 
với tội trọng và 5% là những tên đã 
phạm rất nhiều tội. 
Một con số đáng báo động là có 
2.320 tên tội phạm được thả ra trong 
thời gian đang bị thụ hình về những 
tội trạng của chúng, mà trường hợp 
điển hình là tội phạm Victor 
Aureliano Hernandez Ramirez. Tên 
này bị bắt giam tại nhà tù Santa 
Barbara vào 
tháng 5 năm 
2014 về tội tấn 
công người 
khác. Cơ quan 
ICE ban hành 
lệnh trục xuất, 
nhưng Santa 
Barbara Sherriff 
không tuân theo 
lệnh trục xuất 
này mà thả 
đương sự ra, dựa theo luật bảo vệ di 
dân bất hợp pháp của tiểu bang 
California ban hành vào tháng 1 năm 
2014. Đến tháng 7 năm 2015, tên tội 
phạm này hãm hiếp và đánh đập tàn 
nhẩn một phụ nữ 64 tuổi tên Marilyn 
Pharis ở Santa Maria, California và 8 
ngày sau thì nạn nhân qua đời. 
Thường thì cơ quan ICE không thể 
nào bắt lại được hết những tội phạm 
đã được nhà chức trách tại các địa 
phương có chính sách bảo vệ di dân 

bất hợp pháp thả ra. Vào năm 2014, 
có 6.460 tên tội phạm được thả ra 
vẫn tại đào, trong đó có một tên rất 
tàn ác tên là Francisco Javier 
Chavez. 
Vào tháng 8 năm 2015, Francisco 
Javier Chevez đánh đập đứa con 
riêng của bạn gái. Con bé mới 2 tuổi 
bị đánh đến gảy chân và gảy cả hai 
tay. Tên này có thành tích phạm 
nhiều tội ác, trong đó có tội buôn bán 
ma túy, say rượu trong lúc lái xe và 

đã từng bị trục 
xuất. Tuy nhiên, 
khi cơ quan ICE 
có lệnh giam giữ, 
thì Sở Cảnh Sát 
San Luis Obispo 
County Sherriff 
thả tên này ra sau 
khi hắn đóng tiền 
thế chân tại ngoại 
hầu tra (bail). 
Cũng theo tài liệu 

của ICE, khi nhà tù tại địa phương 
không chịu giữ tội phạm mà thả 
chúng ra, thì cơ quan ICE phải điều 
động nhân viên của chính họ để bắt 
lại những tên tội phạm ấy. Công việc 
này vừa tốn kém, vừa nguy hiểm lại 
vừa gây xáo trộn cộng đồng. 
Thí dụ, có một tên tội phạm có xuất 
xứ là di dân lậu bị ICE bắt được và 
giải giao về nhà tù địa phương, 
nhưng nhà tù địa phương không 
chịu giam giữ vì chính sách bảo vệ 
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di dân bất hợp pháp nên thả tên tội 
phạm này ra. Việc đầu tiên là nhân 
viên của ICE phải điều tra để xem 
tên tội phạm ấy đang ở đâu và làm 
thủ tục giấy tờ với ít nhất là 2 nhân 
viên với một công xa. Sau khi tìm 
được nơi ẩn náu của tội phạm, phải 
trở về xin phép và chữ ký của 
thượng cấp và trở lại chỗ ấy để chờ 
tên tội phạm ra khỏi nhà, đôi khi xảy 
ra việc đuổi bắt làm phiền dân cư 
chung quanh.  
Thử mường tượng cơ quan ICE phải 
xử trí với hàng ngàn tên tội phạm 
như thế để thấy sự tốn kém, nguy 
hiểm và khó khăn biết bao nhiêu! 
Trước tình trạng tréo cẳng ngổng về 
việc thực thi luật pháp giữa chính 
quyền liên bang và nhà chức trách 
địa phương như vừa kể, liệu người 
dân có được an toàn và thật sự là 
được luật pháp bảo vệ không? Và 
tình trạng này phải được giải quyết 
như thế nào?  
Xin thưa, giải pháp là sự phối 
hợp giữa Lập Pháp và Hành 
Pháp như bài viết dưới đây: 
Sanctuary Cities & Federal 
Law: Congress's “Power of the 
Purse ... 
Trước kia, vào năm 2015, 
Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa 
thuộc tiểu bang Louisiana 
David Vitter đã đưa ra một Dự 
Luật nhằm ngăn chận sự phát 
triển của các thánh địa bảo vệ 

di dân bất hợp pháp, nhưng đã bị 
các TNS Dân Chủ bỏ phiếu chống. 
Mặc dù Dự Luật đạt được đa số 
phiếu 54/45, nhưng vẫn chưa đủ sỉ 
số 60, nên đã bị chìm xuồng.  
Rất nhiều lần, các nhà lập pháp 
Cộng Hòa đề nghị những Dự Luật và 
biện pháp để luật lệ liên bang được 
thực thi nhằm bảo vệ công dân Hoa 
Kỳ, nhưng vô vọng trước sự chống 
đối của những nhà lập pháp Dân 
Chủ. 
Tuy nhiên, hãy hy vọng rằng tình 
trạng bảo vệ di dân bất hợp pháp sẽ 
dần dần được giải quyết theo tinh 
thần của bài viết thượng dẫn, chúng 
tôi xin tóm lược:  
Cách đây một năm rưởi, một cư dân 
California là bà Kate Steinle bị giết 
tại San Francisco. San Francisco từ 
lâu đã nổi tiếng là một thành phố 
phóng túng, là thánh địa che chở 
những di dân bất hợp pháp. Kẻ sát 
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nhân là một tên tội phạm di dân bất 
hợp pháp, đã bị trục xuất khỏi Hoa 
Kỳ 5 lần nhưng vẫn trở lại San 
Francisco một cách rất dễ dàng vì 
nhà chức trách sở tại hoàn toàn 
không làm gì đối với tên tội phạm 
này. 
Nhưng Dân Biểu John Culberson 
tiểu bang Texas là Chủ Tịch Tiểu 
Ban Thuơng Mại & Tư Pháp & Khoa 
Học tại Hạ Viện đã có biện pháp. 
Được biết, Tiểu Ban này có nhiệm 
vụ buộc Bộ Tư Pháp phải thực thi 
các luật lệ liên bang đã có sẵn về di 
dân bất hợp pháp. 
Trong cương vị chủ tịch tiểu ban nói 
trên, dân biểu Culberson có quyền 
quyết định ngân khoản yểm trợ đến 
các cơ quan tư pháp địa phương. Do 
đó, bắt đầu từ tháng 2 năm 2015, 
dân biểu Culberson áp lực Bộ Tư 

Pháp phải có hành động, nếu không 
sẽ mất ngân khoản yểm trợ. 
Hậu thuẩn cho Dân Biểu Culberson 
là đạo luật "Illegal Immigration 
Reform and Immigrant Responsibility 
Act" được Quốc Hội Liên Bang thông 
qua vào năm 1996, trong đó Điều 
Khoản 8 U.S.C. 1373 ấn định: không 
có bất cứ tiểu bang hoặc địa phương 
nào được ngăn trở nhân viên công 
lực của họ đối thoại với nhân viên 
thẩm quyền liên bang về các dữ kiện 
liên quan đến tình trạng di trú hoặc 
tình trạng quốc tịch của các cá nhân. 
Đó là lý do mà chúng ta nghe và 
thấy TT Trump rất mạnh miệng và 
cương quyết khi tuyên bố sẽ cắt 
ngân khoản yểm trợ các địa phương 
không thực thi luật lệ của liên bang 
đối với di dân bất hợp pháp.  
Hy vọng trong tưong lai, dưới nhiệm 

kỳ của TT Donald 
Trump, các thánh 
địa dành cho di 
dân bất hợp pháp 
sẽ từ từ biến mất 
và các cư dân 
Hoa Kỳ sẽ được 
luật pháp Hoa Kỳ 
bảo vệ chặt chẽ, 
thay vì luật pháp 
Hoa Kỳ lại đi bảo 
vệ các tội phạm 
xuất thân là những 
di dân bất hợp 
pháp.  



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

58 

                                                        
******** 
 
-  Tài liệu tham khảo: Center for Immigration Studies 
- Theo định nghĩa của Wikipedia: In the United States and Canada, a 
sanctuary city is a municipality that has adopted a policy of protecting illegal 
immigrants by not prosecuting them for violating federal immigration laws in 
the country in which they are now living. Such a policy can be set out 
expressly in a law (de jure) or observed only in practice (de facto). The term 
applies generally to cities that do not use municipal funds or resources to 
enforce national immigration laws, and usually forbid police or municipal 
employees to inquire about a person's immigration status. The designation 
has no precise legal meaning.[1][2]  
 

Nguyễn Thị Bé Bảy 
Tháng 2 năm 2017 
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Lại thêm một cái Tết ly hương 

Bao kỷ niệm sao cứ vấn vương 

Nhớ láng giềng thân thương một xóm 

Nhớ bè bạn quậy phá chung trường 

Nhớ Sài gòn, thuộc từng con phố 

Nhớ Chợ lớn, quen mỗi góc đường 

Cảnh cũ, đâu còn, đâu đã mất? 

Người xưa, ai ở, ai tha phương? 

 
NHẤT HÙNG 

 
(Viết tối mùng một Tết Đinh Dậu) 
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DTDB 
 

Cô giáo trẻ... nay tóc pha sương trắng 
Tết đến rồi! Sao hồi ức mênh mông! 
Trời Ca-Li hoa khoe hương sắc thắm 
Viễn khách ơi, hãy mừng đón xuân 
nồng...  
 
Nắng chói chang, nền trời xanh biêng 
biếc 
Mây nõn nà bay từng cụm lang thang 
Đôi cánh mỏng vỗ đều, chim mãi miết 
Qua bàu sen, cụm điên điển hoa vàng 
 
Nước quặn xoáy cá quẫy đuôi ăn móng 
Rau muống xanh, bông tím rực bờ ao 
Gió thổi nhẹ, cành tre già khua động 
Thằng bù nhìn giữ ruộng lắc lư chao 
 
Đâu đây thơm mùi đống ung rạ mới 
Chập chờn theo làn khói tỏa mơn man 
Ôi thôn dã mở vòng tay đón đợi 
Người về đây yêu nếp sống dịu dàng 
 
Thế mới biết vì sao chị lẫn tránh 
Nơi ồn ào tấp nập chốn thành đô 
Những giả tạo trong đèn màu lấp lánh 
Tiếng động cơ theo nhịp sống xô bồ 
 

Muốn thăm chị phải dùng xe, xuồng 
máy... 
Nắng trải dài ruộng Đồng Tháp mênh 
mông 
Đây gò nổng, rặng trâm bầu, nông trại... 
Vẫn thơm tho hương cỏ nội hoa đồng 
 
Chị rạng rỡ giữa khung trời bát ngát 
Căn nhà xinh có vườn chuối, quít, cam... 
Tờ mờ sáng hương cau bay ngào ngạt 
Kèn tò te... đò đưa khách chợ Vàm 
 
Phụ huynh lễ, Tết... đến thăm cô giáo 
Khi tặng khoai, bắp, củ, trái, dưa leo... 
Xâu cá sặc, mớ tôm, lon ốc gạo... 
Lòng dân quê chân thật xóm thôn nghèo  
 
Đã bao năm không chuyển đi nơi khác 
Lúc ra trường chị chọn dạy nơi đây 
Yêu vườn ruộng, thương người dân đạm 
bạc 
Nghèo bạc tiền nhưng tình nghĩa đong 
đầy 
 
Có một hôm đoàn quân qua thôn xóm 
Chàng đi rồi, để lại mối tơ vương... 
Cô giáo trẻ mộng mơ nhìn hoa bướm 
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Má hồng tươi, lòng mở lối thiên đường 
 
Nay Miên, mai Lào, Kon-Tum, Đồng 
Tháp... 
Giúp bạn, chặn thù... khắp nẻo, sơn khê 
Đoàn quân anh ạt ào như bão táp... 
Nỗi mừng vui... tin thắng trận đưa về 
 
Chị đài trang bên anh chồng lính chiến 
Trời thương tình cho hai kẻ nên duyên 
Ai mơ cao sang vá trời lấp biển... 
Chị bên chồng con... an phận vợ hiền 
 
Tin đau đớn... khiến bao người sờ sửng!  
Hắt hiu buồn... nhưng chẳng tiếng thở 
than  
Miểng pháo kích làm gãy lìa chân cứng 
Cô giáo ngoan hiền lâm cảnh nguy nan!  

 
Trước phong ba chị không hề lùi bước 
Chồng cải tạo đày rừng, núi... xa xôi 
Mấy đứa nhỏ giặc luôn đối xử ngược... 
Con của “Ngụy Quân”! Việt cộng quá 
tồi! 
 
Chị dạy trẻ: “Phải lấy làm hãnh diện 
Vì cha con là Chánh Trị tù nhân... 
Qua xứ người, phải làm gì thực tiễn...  
Theo gương cha dù có phải hiến thân...” 
 
Cuộc đời hưng phế theo dòng cuốn 
xoáy! 
Mà thời gian thì cứ trôi mãi trôi... 
Dân tộc Việt mong chờ xuân đổi mới... 
Viễn xứ vui xuân... cô giáo ngậm ngùi! 

 
 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
ĐT: (530) 822 5622    -    Email: dtdbuon@hotmail.com 
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Cổ Tích Việt Nam 
 

English Adaption:  
gs. Phạm Trọng Lệ 

 

 
 
 
Ngày xửa ngày xưa, phải một năm 
trời làm hạn hán, đã năm sáu tháng 
không có một giọt mưa, cỏ cây khô 
héo, muông thú vì không có nước 
uống nên cũng nằm lăn ra chờ chết. 
Lúc ấy, một chú Cóc ở trong ao sâu, 
nghĩ: “Không thể ngồi đây chờ chết 
được, ta phải lên trời hỏi xem sao.” 
Nghĩ rồi, Cóc bèn gọi họ hàng ếch 
nhái tới bàn chuyện. Thấy Cóc nói 
có lý nên cả lũ đồng lòng đi theo. 
Lúc đi ngang qua khu rừng, nghe tin 
Cóc đi lên trời, một đàn Ong Mật 
cũng xin đi theo. Khi đến một ngọn 
núi thì gặp Cọp và Gấu, chúng cũng 
xin đi theo. Thế là cả nhóm cùng kéo 
nhau lên trời.  
Khi cả đoàn đi ngang qua bụi tre gặp 
Gà Trống, Cóc liền nói ý định của 
mình và rủ Gà cùng đi. Nghe phải, 

Gà Trống đi theo. Đến nơi Cóc nhờ 
Bác Gấu đánh ba hồi trống trước 
cửa nhà trời. 
Ngọc Hoàng đang đánh cờ với Thiên 
Lôi, thì thấy thiên binh chạy vào tâu: 
“Cóc kéo quân vây trước cửa đòi 
gặp Ngài để nói chuyện.” Ngọc 
Hoàng nổi giận bảo Thiên Lôi: 
“Ngươi ra ngoài làm sấm sét đánh 
chết con cóc to gan ấy cho ta!” 
Vừa thấy Thiên Lôi xông ra cửa, Cóc 
ra hiệu cho đàn Ong bay tới, đốt vào 
mặt mũi ông ta. Sợ quá, Thiên Lôi 
ôm mặt chạy vào trong. 
Thấy Thiên Lôi thua trận, Ngọc 
Hoàng sai Thần Rết kéo quân ra 
đánh. Thấy quân Rết kéo đến, Cóc 
vội nói: “Tới lúc bác Gà trổ tài rồi đó!” 
Gà gáy vang mấy tiếng rồi nhảy tới 
mổ vào đầu Thần Rết và nuốt 
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chửng. Chỉ trong một loáng, cả đoàn 
Rết bị Gà nuốt sạch. 
Ngọc Hoàng bèn cho thiên binh, 
thiên tướng ra trận bắt Cóc. Cóc liền 
bảo Hổ ra tay. Chỉ một hồi sau cả 
bọn đã chạy tán loạn. Ngọc Hoàng 
bèn giảng hòa và mời cả đoàn vào. 
Cóc thuật lại chuyện hạn hán dưới 
trần gian cho Ngọc Hoàng nghe.  
Ngọc Hoàng nghe xong sợ trần gian 
sẽ nổi loạn liền dịu giọng ngay: “Ta 
thật vô ý. Thôi các ngươi hãy về đi! 
Ta sẽ ra lệnh cho mưa xuống ngay.” 

Nói dứt lời, Ngọc Hoàng cho rồng 
phun mưa xuống trần gian.  
Ngọc Hoàng còn dặn: “Khi nào dưới 
trần gian nắng hạn thì Cóc cứ 
nghiến răng báo hiệu nhắc ta.” 
Từ đó về sau, hễ mỗi khi Cóc nghiến 
răng, thì một lúc sau y như rằng sẽ 
có mưa. 
Chính vì thế trong dân gian có câu 
hát: 

“Con Cóc là cậu ông Trời.  
Ai mà đánh nó thì Trời đánh 
cho.”  

 
(Phỏng theo Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Truyện Cổ Nước Nam: Quyển Hạ, Muông 
Chim,” (Hà-Nội: Thăng Long, 1934), trang 13. 
 
  

 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

64 

 
 
 

English Translation: A Vietnamese Folktale 
 

 
 
It happened one year there was a 
long spell of severe drought that 
lasted five or six months. Plants 
wilted and withered, and birds and 
animals had not a drop to drink, so 
they were all became weakened, 
waiting to die.  
At that moment, a Toad who lived in 
a corner of a pond, started thinking: 
“We can’t wait for water that never 
came, and then die of thirst, so we 
must go to Heaven to ask for the 
reason why the Jade Emperor had 
not made it rain for a long time.”  
After this thought, the Toad called on 
the families of frogs and tadpoles to 
discuss the matter. What the Toad 
said sounded reasonable, so the 
whole group agreed to follow him on 
his journey to Heaven. 
When the group passed by a 
bamboo thicket, they met the 
Rooster. The Toad told the Rooster 
of his intent and invited the him to go 
along. Seeing the sensible plan, the 
Rooster joined them. When they 
passed through the woods, a swarm 

of Honeybees, who had heard of the 
news of the journey, asked to join 
the group. When they came upon the 
mountain, they met the Tiger and the 
Bear, who would like to join them, 
too. So the group headed for 
Heaven. To announce their arrival, 
the Toad told the Bear to beat three 
rolls of drum at Heaven’s Gate.  
The Jade Emperor was then in the 
middle of a chess game with the 
Thunder God, when the Heaven’s 
guards rushed in and reported: “Sire, 
the Toad and his people are 
surrounding the Heaven’s Gate and 
demanded to talk with Your Majesty.” 
Having listened to the report, the 
Jade Emperor grew furious and 
ordered the Thunder God: “Go out 
and strike that audacious toad a 
deadly bolt!” 
Upon seeing the Thunder God 
charging at the gate, the Toad gave 
signal for the Bees to sting the 
Thunder God’s face and his nose. 
Terrified, and hurt, the Thunder God 
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covered his face with his hands and 
retreated inside.  
Seeing the Thunder God defeated, 
the Jade Emperor ordered the God 
of the Centipedes with his followers 
to come out to fight. Seeing the 
Centipedes coming, the Toad quickly 
ordered: “Uncle Rooster, it’s your 
time to show them what you are 
made of.” The Rooster crowed a few 

loud sounds --cock-a-doodle-doo-- 
and jumped forwards and pecked at 
the head of the God of the 
Centipedes and swallowed him 
whole. In a flash, all the Centipedes 
were eaten by the Rooster.  
The Jade Emperor then ordered his 
Royal Guards and Commanders out 
to arrest the Toad. But the Toad 
ordered the Tiger to show his 

strength. In a short moment, all the 
Emperors’s soldiers fled in 
confusion. The Jade Emperor 
agreed to a negotiation, and invited 
all of them in. The Toad told the 
Emperor of the disastrous drought 
on earth.  
After listening to the Toad’s story, for 
fear of a brewing revolt on earth, the 
Jade Emperor lowered his tone, and 

backed down: “I’ve 
been indeed 
negligent in my 
duties. Well, you can 
all go home now! I’ll 
order rain right 
away!” As soon as 
he said, the Jade 
Emperor ordered the 
Dragon to rain 
heavily on earth. 
The Emperor also 
instructed the Toad: 
“Whenever the earh 
suffers drought, you 
send me a message 
by grinding your 

teeth.” From then on, whenever the 
Toad grinds his teeth, rain follows 
immediately. That’s why in the 
populace there is a saying: “The 
Toad is the Jade Emperor’s uncle; 
whoever beats him will be struck by 
God.”  
 

gs. Phạm Trọng Lệ
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Mê thơ mà chẳng biết làm thơ 

Rào giậu gì đây quẩy một bờ 

Cây thấp cây cao sao phẳng được 

Cây dài cây ngắn mãi chơ vơ 

 

Nào ai có đọc những bài thơ 

Sắp lại dùm tôi, lộn ván cờ 

Chẳng phải duyên này vay kiếp trước! 

Cho nên mê quẩy, phải làm quơ. 
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(Cảm Tác Trước Ngôi Đình Bị Phá) 
 

Đi qua thấy cảnh điêu tàn 
Chạnh lòng thắp một nén nhang niệm 
tình 
Bớ thằng gốc núi lai kinh 
Cớ sao mày lại phá đình của ta? 
Rõ ràng mày chẳng có cha 
Tổ tiên đâu có sinh ra chúng mày. 
 
Hồi thời Nhật đến sang Tây 
Xóm làng ta vẫn dựng xây đình chùa 
Nước nào mà lại không Vua? 
Đất nào chẳng có đình chùa thổ canh! 

Những thằng vấy máu hôi tanh 
Người vô trí đức ngọn ngành biết chi 
Đình chùa là chốn uy nghi 
Tùng tâm vô động, tùng nghi vô thừa 
Ông trời sớm nắng chiều mưa 
Những thằng vô thức sống thừa làm 
chi! 
Đến hồi Gà đến Khỉ đi 
Cầm cây trúc mộc tức thì sao băng. 
 
Mấy lời nhắn gởi chị Hằng 
Soi cho rõ mặt những thằng vô tri. 
 
 

Vĩnh Hưng 2/11/1991 
QUỐC HƯNG 
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NGỌC CƯỜNG 
 
Say khướt sa trường anh chớ mỉa 
Xưa nay chinh chiến mấy ai về?(1) 
Vương Hàn (Lê Quang Đức dịch) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chạy tới cuối đường Trương Minh 
Giảng, chỗ gần cổng Trại Phi 
Long(2), Long thắng xe Honda, quay 
lại nói với người yêu:  
- Thôi, đến đây anh đi bộ một quãng 
vào phi trường được rồi. 

Xuống từ yên sau, Thủy đứng trên lề 
đường chờ cho Long dựng xe gắn 
máy, quay qua đỡ lấy ba-lô nàng 
đang cầm. Bấy giờ, rảnh hai tay, 
nàng sửa lại chiếc nón vải to vành 
mà khi xe chạy đã bị gió tốc lệch 
nghiêng sang một bên trông như một 
con bướm khổng lồ màu vàng đang 
đậu trên đầu nàng.  
Trong một chốc lát, đôi trẻ đứng trơ 
vơ yên lặng nhìn nhau, có lẽ cả hai 
đều xúc động trước giây phút chia 
tay. Chợt Long để ý thấy trên trán 
Thủy lấm tấm mồ hôi nhỏ li-ti như 
những viên thủy tinh, hợp với đôi 
mắt nâu không to mà thường ngày 
trông lanh lợi và tươi tắn như mỉm 
cười nhưng bây giờ thì đượm vẻ 
buồn như sắp khóc. Long ngờ ngợ, 
có lẽ do chính mình buồn và tưởng 
ra như thế chứ Thủy bản thân 
thường tự chủ, ít để lộ tình cảm, 
nhìn bề ngoài khó biết được nàng 
lúc nào vui khi nào buồn. Càng quen 
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lâu, Long càng nhận ra nàng khác 
hẳn các cô gái khác, họ thường làm 
ra vẻ yểu điệu, hay cố tình ra vẻ yếu 
đuối để thu hút đám con trai vì biết 
thanh niên thời nay thích đóng vai 
người hùng. Ngược lại, tính Thủy 
hồn nhiên như con trai, thành thật và 
giản dị. Như sáng hôm nay, dù sắp 
phải từ giã người yêu nhưng nàng 
vẫn tỉnh bơ nói chuyện vui vẻ bình 
thường. 
Thủy ngước mặt lên để nhìn người 
yêu, Long trên đầu đội nón lưỡi trai 
kéo xụp xuống như muốn che hết 
đôi kính cận thị dầy cộm, khuôn mặt 
trắng trẻo, cái mũi nhọn nhưng 
không cao lắm nằm trên chiếc cầm 
vuông. Dù anh đang mặc bộ đồ trận 
nhưng nàng thấy người yêu trông ra 
vẻ thư sinh hơn là một anh lính sắp 
ra đơn vị. Nghĩ đến sắp phải xa nhau 
thật sự, đột nhiên lòng nàng chợt 
trùng xuống, ngột ngạt trong bầu 
không khí nóng bức. Thủy thắt ruột 
khi nghĩ đến hoàn cảnh lính tráng 
bấp bênh của Long. Động viên vào 
Thủ Đức, ra trường đã hơn ba năm 
nay mà vẫn đóng quân ở mãi tận 
Quy Nhơn xa xôi. 
Gần đây, chiến sự leo thang, giao 
tranh suốt dọc từ vĩ tuyến 17 lan tràn 
xuống tới Vùng II, Thủy đã chứng 
kiến nhiều người lính vòng quen biết 
bị thương hay tử trận. Và bây giờ, 
lần đầu tiên trong đời, nàng bắt đầu 
biết sợ - không phải sợ cho mình, 

mà vì những bất trắc có thể xẩy ra 
cho người yêu - “Hay là Long nên bị 
thương nhẹ rồi được giải ngũ. Như 
vậy là hay nhất!” Thoáng nghĩ vậy, 
nàng biết ngay đó chỉ là ý nghĩ bất 
chợt hiện đến một cách ngây ngô 
hão huyền. 
Đang trưa, mặt trời đúng Ngọ trên 
cao rọi nắng gay gắt xuống khiến 
cho không khí oi ả đến ngột ngạt. 
Ngoài đường ít xe qua lại, lâu lâu có 
vài cơn gió nhẹ thoảng qua như cố 
xua đi cơn nóng mùa Hè, nhưng vẫn 
không đủ làm mát mặt đường đang 
bị hấp nóng như lò nướng.  
 
Sau khi Long nhập ngũ, Thủy cảm 
thấy bóng đen của chiến tranh trực 
tiếp bao trùm lấy cuộc sống của 
mình. Long đang là học sinh, yên 
lành ở nhà, bỗng phải ra đi. Trước 
đó, ít quan tâm đến tin chiến sự về 
các trận đánh vì nàng cho đó là 
chuyện thời sự - chính trị mơ hồ, chả 
liên quan gì đến đời sống của nàng, 
một nữ sinh viên đi học rồi về nhà 
phụ mẹ nấu cơm, nàng coi đó chỉ là 
chuyện của bọn đàn ông con trai, 
nhưng bây giờ, mỗi khi dở tờ báo ra 
đọc, Thủy chú ý ngay đến tin tức ở 
Quy-Nhơn, nơi Long đang phục vụ. 
Đời sống và phong cảnh của những 
địa danh trước kia nghe xa lạ như 
Bồng Sơn, Tam Quan hay Phù Mỹ, 
nay đã trở thành quen thuộc với 
Thủy vì thường Long kể lại những 
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lần đóng quân qua. Nàng mường 
tượng những nơi ấy là vùng quê 
nghèo khổ, một bên núi non khô cằn, 
nằm dọc những bãi cát trắng đẹp trải 
dài theo bờ biển, mà trong lòng nàng 
vẫn chỉ thấy thơ mộng như bài hát 
về quê nghèo miền Trung, và dường 
như... Long chỉ thổ lộ khía cạnh tốt 
đẹp về đời lính mà không đả động gì 
đến khô mặt thực tế gian khổ và 
hiểm nguy của người quân nhân thời 
chiến. Những trận giao tranh, những 
cảnh chết chóc, rồi những người 
nông dân muôn đời túng thiếu, triền 
miên sống lầm than. Tuy nhiên nàng 
vẫn trực cảm được ra sự phức tạp 
tàn bạo của chiến tranh và cuộc đời. 
Từ đó, Thủy không còn là một nữ 
sinh sống cô lập trong bốn bức 
tường của nhà trường - gia đình 
nữa, bắt đầu nàng biết suy nghĩ đến 
xã hội và người khác, và không ngờ 
các vấn đề xa vời như ý thức hệ hay 
quyền lực trước kia chúng chỉ là mấy 
ý niệm mơ hồ mà nay đã trở thành 
động lực có thật, tàn nhẫn, nguồn 
gốc của bao cảnh đoạn trường, mà 
nay hiện đang có tính cách quyết 
định đến tính mạng của Long, đang 
đe dọa đến hạnh phúc và tương lai 
của nàng.  
Triền miên suy nghĩ mông lung, 
không tìm ra câu trả lời thỏa đáng 
cho nỗi âu lo da diết về thế sự, Thủy 
cố quay lại với thực tế hiện tại. Qua 
rồi hai tháng hội ngộ gần gũi nhau, 

sắp đến lúc chia tay, giờ đây tiễn 
người yêu ra đơn vị, liên tưởng đến 
những bất trắc bất cứ lúc nào cũng 
có thể xẩy ra, Thủy nhớ đến bài báo 
mà nàng mới đọc qua, diễn tả đoạn 
cuối trong cuốn phim “Một Thời Để 
Yêu, Một Thời Để Chết”; cảnh người 
lính Đức trẻ bị bắn gục ngã, trên tay 
còn nắm lá thư của người yêu gửi từ 
hậu phương báo tin nàng có thai. 
Thủy không thể hiểu nổi chiến tranh. 
Tại sao và do động lực nào mà cuộc 
sống đã trở nên khốc liệt, xô đẩy 
hàng trăm ngàn, hàng triệu người 
vào cảnh bắn giết nhau một cách tự 
nhiên, tàn nhẫn đến độ thậm vô lý, 
gây ra bao đoạn trường? Chẳng lẽ 
chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy, hay do cái 
guồng máy vô hình nào đang nghiền 
nát sinh mạng con người một cách 
mong manh như con kiến nát bét 
dưới gót giầy. Hay do bàn tay định 
mệnh nào mà nhân loại phải lâm vào 
cảnh địa ngục, không ai thoát ra 
được. Chiến tranh phải chăng là tội 
ác? Buồn rầu, Thủy chợt nhớ đến 
hai câu Kiều học năm đệ nhị: 
“Cũng liều nhắm mắt đưa chân 
Mà xem con tạo xoay vần đến đâu!” 
 
Long và Thủy vẫn đứng yên một 
chỗ, không biết nói gì với nhau. Cả 
hai đều xao xuyến, dường như chết 
lặng trong cảnh chia ly, và khoảng 
khắc, không gian như trùng xuống 
nặng nề. Thời gian như ngưng lại, 
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cảm giác giống như cuốn phim bỗng 
dưng bị đứt quãng, chỉ còn là một 
hình ảnh duy nhất, bất động, chết 
đứng trên màn ảnh. Âm thanh cũng 
vụt tắt, im lặng, lạc lõng. đầy nỗi hồi 
hộp. Thủy nghe lùng bùng lỗ tai, cảm 
thấy tim mình đập mạnh và nhanh 
hơn. Rồi để trấn tĩnh lại (vì không 
muốn để lộ tình cảm buồn bã, làm 
buồn lây đến Long) nàng tránh nhìn 
người yêu. Làm như nếu nhìn vào 
đôi mắt kia, đôi mắt mơ màng như 
đang buồn một cách hiền lành quá, 
sẽ khiến nàng phải bật khóc.  
Thủy chợt thấu hiểu lòng mình, rõ 
ràng như vừa tự nhiên mở khóa 
được một cánh cửa. Lý do nàng 
mang lòng thương Long là chỉ do tự 
trực cảm được sự trong sáng của 
chàng, một đức tính quý báu mà vào 
thời buổi nhiễu nhương này rất khó 
tìm thấy ở nơi một người thanh niên. 
Đứng bên cạnh người yêu, nàng 
cảm thấy yên tâm như đang bước 
vào thế giới riêng, nơi đó không còn 
bon chen, tranh chấp với ai hay với 
cả chính mình. Long lúc nào cũng 
đáng tin như một hướng đạo sinh, 
một khi đã tuyên lời hứa thì cả đời 
mang đức tính sẵn sàng giúp đỡ tha 
nhân. 
Rồi như chợt tỉnh sau giấc ngủ trưa, 
cảm thấy bình tĩnh lại và sáng suốt 
hơn, thấy bên kia đường là một quán 
nước sinh tố đang vắng khách, có 
căng tấm bạt che nắng, như đang 

mời mọc, một uớc muốn vụt tới, 
Thủy lên tiếng: 
- Mình qua bên kia ngồi nghỉ một 
chút nói chuyện nhe anh. Anh đâu 
có sợ trễ, phải không? 
Chần chừ, Long vẫn đứng yên. 
Không phải vì sợ lỡ chuyến bay, 
cũng như không thể biết là có xin 
được chỗ trên một phi vụ nào khác 
ra Quy Nhơn hay không, chàng chỉ 
ngại kéo dài cảnh chia ly mà chàng 
rất ghét. Đêm qua, trong bữa cơm ở 
nhà Thủy, Long nói là sẽ tự lấy xe 
lam ra phi trường một mình, khỏi bận 
lòng người yêu. Nhưng sau cuộc vui, 
khi tiễn ra về, Thủy tỏ ý nhất định sẽ 
đưa Long bằng Honda, cho dù phải 
bỏ lớp học ở Văn Khoa, khiến chàng 
nể đành chịu nghe theo. 
Tuy không muốn kéo dài thêm nữa, 
nhưng Long cũng yên lặng như mặc 
nhiên đồng ý, uể oải dắt xe qua 
đường. Hình như từ ngày quen 
nhau, gần gũi rồi hiểu tính người 
yêu, chàng thường nghe theo lời đề 
nghị của Thủy, vì biết nàng vốn tính 
toán nhanh, đúng đắn và hợp lý hơn 
mình. Long cảm thấy yên ổn nhẹ 
nhàng ở bên như nàng là một người 
thân thiết, quý giá đã thuộc về mình 
rồi. 
Hai người bước qua đường. Ngồi 
xuống ghế, Long nói ngay: “Em uống 
gì thì kêu, anh không khát. Hay mình 
uống chung một ly được rồi?” 
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Thủy hiểu ý Long sợ tốn kém. Trong 
túi chàng còn ít tiền, chỉ còn đủ tiêu 
vặt cho đến khi ra tới đơn vị, và rồi 
phải chờ đến cuối tháng mới có 
lương. mà đồng lương thiếu úy thì 
cũng chẳng bao nhiêu, chỉ thường 
sau một tuần lễ là hết. Sự thiếu thốn, 
kham khổ lại tái diễn, kéo dài lê thê 
như cuộc chiến này, không biết đến 
bao giờ mới chấm dứt? Biết thế nào 
rồi Thủy cũng sẽ thanh toán, nhưng 
chàng vẫn sợ hao tốn. Hai tháng qua 
ở Sài-Gòn, đi chơi đâu, ăn uống gì, 
nàng cũng giành trả, như một người 
chị bao bọc đứa em, dù cho hoàn 
cảnh gia đình nàng tuy có khá giả 
hơn bên nhà Long nhưng cũng 
chẳng sung túc gì cho lắm.  
Gia đình Long trước kia tương đối 
khá, ông cụ là một công chức Bưu 
Điện, nhưng sau đó chẳng may ông 
mất sớm khi Long mới mười tuổi. Từ 
đó, cụ bà xoay trở một mình nuôi 
Long và đứa em còn là học sinh. Bà 
ra ngồi bán thuốc lá và vé số trong 
chợ Bà Chiểu, cạnh rạp hát Cao 
Đồng Hưng, thu nhập chỉ đủ sống 
qua ngày. Những người đàn bà Việt-
Nam họ sống hy sinh tất cả cho gia 
đình, khi chồng chết thì dồn cả vào 
các con. Bà cụ hy vọng vào Long sẽ 
học thành tài đi làm, như con cái 
nhiều bạn đồng sự của chồng, 
nhưng dường như đời không bao 
giờ như ý muốn, và nay là lính, 
chàng lại trở thành mối lo nhất của 

bà. Ít khi thấy bà ở nhà, bạn bè Long 
đến nhà chơi vẫn thường ngạc nhiên 
hỏi: “Tại sao tụi tao không thấy mẹ 
mày bao giờ, bà cụ đi làm gì vậy?” 
và chàng thường né tránh nói thật.  
Hai người ngồi xuống ghế nhựa kê 
sát tường của một cửa hiệu đang 
đóng cửa cho có bóng mát; và đáng 
lẽ Thủy gọi một ly sinh tố trái soài 
mà nàng ưa thích và đang thèm, 
nhất là vào dịp đặc biệt như hôm 
nay, nhưng nghĩ sao lại thôi, mà chỉ 
kêu một ly cho cả hai. 
- Uống rau má cho mát, anh à. 
Nói xong, Thủy nhận biết ngay mình 
chỉ buột miệng thôi chứ thật ra 
không hiểu mát là gì, vì có lần nàng 
hỏi người chị đang học lớp tập sự 
Dược khoa thì Hà cười và trả lời, 
không thể có chuyện mát như thế 
được. Gỡ mũ quạt cho mát trong khi 
Long đang loay hoay với cái ba-lô, 
kiểm soát lại hành trang, nàng buột 
miệng hỏi Long một câu đã được hỏi 
nhiều lần: 
- Vậy bao giờ anh lại được về nữa.  
Long không biết trả lời thế nào, 
chính chàng cũng không biết tình 
trạng của mình ra sao, đang bị ông 
xếp đì, mới bị phạt mười “củ” vì trình 
diện đơn vị trễ trong khi Đại Đội 
đang hành quân, sau chầu nhậu 
nhẹt với bạn bè ở Quy Nhơn. Hơn 
nữa, ông Đại Đội trưởng này có vài 
lính kiểng, ăn hối lộ, cũng không ưa 
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gì Long là người vốn tính thẳng thắn 
hay cãi lại ông ta.  
Không thấy trả lời, Thủy tảng lờ hỏi 
qua chuyện khác: 
- Kỳ này anh về có gặp anh Châu 
không, sao không nghe anh kể gì? 
- Có, Châu mới đổi về Giang Đoàn ở 
Bến Lức, không còn đi biển nữa mà 
lại được gần nhà. Số nó vậy mà hên. 
Nó nói, lâu lâu cũng ghé nhà em 
nhưng ít khi gặp ai; chị Hà bận đi 
học luôn không có nhà thường. Hình 
như năm thứ hai của Dược là năm 
khó nhất thì phải, mà học văn khoa 
sau này em tính làm gì? 
- Em sẽ đi dậy học. Và nếu có gia 
đình cũng có thể dậy giờ, rất tiện 
thời gian lo việc nhà cửa con cái. 
Nhắc đến hai chữ gia đình, Thủy 
bỗng dưng thấy như đó chỉ là giấc 
mơ xa vời của mình trước hoàn 
cảnh bấp bênh của Long và mình. 
Nàng cảm thấy tủi thân vì bất lực 

trước hoàn cảnh như bị một guồng 
máy khồng lồ đang nghiền nát. 
Thoáng qua, trong chớp mắt, nàng 
tần ngần và mơ hồ thấy dường như 
mọi sự đều do ở mình khi yêu Long, 
thay vì ngả về mấy anh sinh viên 
dược do chị mình giới thiệu.  
Trong thâm tâm, Long muốn Thủy 
học y-khoa vì nàng thông minh, thi gì 
đậu đó thì tại sao lại chọn ngành 
văn, vừa cực vừa khó kiếm ra nhiều 
tiền. Nhưng chàng biết phận mình, 
vốn có mặc cảm là học kém hơn bạn 
bè, chưa lên được Đại Học thì có tư 
cách gì để góp ý.  
Hiểu Long không muốn nhắc đến đời 
lính và về tương lai của hai đứa, 
Thủy lờ mờ biết là đáng lẽ tới ngày 
lên lon nhưng chàng bị phạt nên vẫn 
còn mang thiếu úy, việc đi phép 
cũng trở nên khó khăn; trong khi đó, 
Châu tình nguyện đi Hải Quân cùng 
một năm với Long mà nay đã là 
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trung úy. Châu và Long là hai bạn 
thân từ thủa nhỏ, đi hướng đạo 
chung một Đạo. Nhưng khi lớn lên, 
hình như cuộc sống hai người như 
rẽ sang hai ngả đường riêng, họ 
không thân đến như khi còn trẻ, rồi 
từ từ âm thầm xa cách nhau. Có thể 
do hoàn cảnh hay tính tình khác 
nhau, mà cũng có thể là gia đình 
Châu khá giả hơn Long. Cùng quen 
với chị em Hà và Thủy, nhưng Long 
được cảm tình của Thủy trong khi 
Châu lại kém may mắn hơn với Hà? 
Tình bạn cũng như cuộc đời của họ, 
đầy phức tạp và mong manh bất 
định, như đám mây đang lơ lửng 
trên đầu Long và Thủy trưa nay 
không biết sẽ trôi về đâu. 
Thủy muốn biết về đời lính sống 
thực của Long ở Quy Nhơn nhưng 
lại ít khi được nghe chàng nói đến. 
Có lẽ vì nó chứa đựng nhiều mặt bi 
hài của quân đội, của chiến tranh và 
của chính bản thân mà Long tránh 
đề cập tới? Gần đây mới biết là 
người yêu đâm ra rượu chè nhậu 
nhẹt với bạn bè, có đêm đi chơi về ói 
mửa lai láng, nàng không ngờ từ 
một tráng trưởng hướng đạo gương 
mẫu Long lại có sự đổi thay cả lối 
sinh hoạt như vậy. Trước hoàn cảnh 
éo le, nguy hiểm, phản ứng của mỗi 
người thật bất ngờ và khó đoán. 
Như Long, vốn tính hiền lành và 
chân chỉ con nhà lành, nhưng nay lại 
dễ nổi loạn vượt ra ngoài khuôn khổ 

hơn ai hết, trở nên ba-gai mỗi khi 
chạm trán với hoàn cảnh bất công, 
thối nát, không như thời còn trong 
đoàn thể hướng đạo trước đây.  
Chợt nhớ ra điều gì, nàng lên tiếng 
hỏi: 
- Em đang học cùng chứng chỉ dự bị 
ở Văn Khoa với một cô bạn là con 
Đại Tá Tiến làm lớn ở Tổng Cục, 
anh có biết không?  
Nghe nói đến mấy ông lớn, Long có 
vẻ khó chịu: 
- Anh làm sao quen với mấy ông đó. 
Thấy Long không thích nhắc đến 
hoàn cảnh lính tráng, Thủy lờ luôn. 
- Ra ngoài đó, anh nhớ viết thư về 
cho em đều nhe. Em mong tin anh 
từng ngày. Chúa nhật anh cố đi xem 
lễ, nếu kẹt thì cũng chịu khó cầu 
nguyện. 
Bà chủ quán mang ly rau má ra đưa 
cho Thủy, và hỏi Long: 
- Cậu uống gì? 
- Thôi, tụi tôi uống chung được rồi, 
cám ơn chị. 
Nắng trên đầu đang hừng hực gay 
gắt dội xuống mặt đường phố vắng 
vẻ, các cửa tiệm hai bên đều đóng 
cửa im lìm nghỉ trưa, lâu lâu mới có 
vài xe gắn máy, xe lam chạy vụt qua. 
Long chợt để ý chỗ này gần tiệm 
vàng của gia đình một đứa bạn học 
cũ, nay đang làm kỹ sư điên lực, họ 
có cuộc sống sung túc bình yên hơn 
hẳn cảnh lính tráng cơ cực, nghèo 
hèn của mình. Như cố xua đuổi ý 
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nghĩ buồn tủi, Long nhìn Thủy, 
khuôn mặt nhỏ nhưng nhờ cái cầm 
hơi vuông khiến nàng trông cương 
nghị, nổi bật là đôi mắt tuy nhỏ 
nhưng lanh lợi và sống động như lúc 
nào cũng tươi cười.  
Biết đã đến lúc phải chia tay, không 
kéo dài thêm được nữa, Thủy ghé 
sát Long nói khẽ: 
- Em có để dành ít tiền, anh cầm 
theo xài. 
Nói xong, nàng liền dúi vào tay 
người yêu một xấp bạc cuộn tròn. 
Long từ từ cho vào túi quần trận, 
như một phản xạ, rồi nhìn Thủy, nở 
nụ cười gượng gạo: 
- Anh đâu có cần gì đâu, có nhiều thì 
lại tiêu nhiều thôi. Kỳ này đi chưa 
biết bao giờ lại có phép về nữa. Hy 
vọng đến Tết có lẽ được, nhưng 
cũng khó, ông Tiểu Đoàn Trưởng 
này hắc ám quá. 
Thủy nắm lấy tay Long dịu dàng bóp 
nhẹ, như người mẹ vuốt ve âu yếm 
con. Lúc này nàng trực cảm thấy sắp 
sửa mất đi một phần gì quý giá của 
mình, nhưng Thủy trấn tĩnh lại ngay 
và thấy hơi ngượng là đã để lộ tình 
cảm với người yêu ở ngoài đường. 
Đưa cho Long ly rau má nhưng 
chàng lắc đầu, nàng bèn uống một 
lèo hết. 
Biết Long muốn sớm vô khu phi 
trường quân sự để kịp xin tháp tùng 
máy bay Không Quân ra Quy Nhơn, 
Thủy dứt khoát: 

- Thôi anh đi kẻo trễ, không lại phải 
ngủ đêm trong phi trường như kỳ 
trước. Bây giờ Mỹ đã rút về, không 
còn nhiều chuyến bay như trước 
nữa. 
Bóp mạnh bàn tay của Thủy rồi từ từ 
kéo tay mình ra, Long đứng lên 
khoác ba-lô lên vai. Yên lặng chẳng 
nói một lời nào từ giã người yêu, 
chàng lững thững bước đi. Thủy 
nhìn theo dáng cao gầy ngất nghểu, 
chàng lắc lư thân mình qua lại như 
phải chịu sức nặng của cái ba-lô trên 
vai. Chờ Long khuất vào cổng trại 
dăng đầy kẽm gai, nàng trả tiền và 
uể oải lên xe Honda. 
 
Thấy người mệt mỏi, không muốn tới 
trường nữa, Thủy tính chạy thẳng về 
nghỉ trưa ở nhà. Nhưng khi phóng xe 
được một quãng, gió mát mơn man 
thấy dễ chịu lại rồi chợt nhớ đến 
Thu, Thủy bèn lái xe vòng lại trường 
Văn Khoa, cốt để gặp bạn là con gái 
của Đại Tá Tiến.  
Tới sân trường mới biết là còn sớm, 
nàng đứng nhìn lên lầu hai, vẫn 
chưa lớp học nào tan. Kiếm chỗ đậu 
xe, đến dưới mấy gốc cây cao, Thủy 
ngồi trên ghế đá, lôi bài ra cố đọc. Lạ 
thay, khác hẳn ban nẫy, giờ đây 
nàng không thấy buồn nữa mà chỉ 
còn một cảm giác trống trải, nhạt 
nhẽo như một người không biết làm 
gì cho hết thời gian. Như cây me cao 
vút này đang tỏa bóng mát nhưng 
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yên lặng và vô tri, rung rinh nhờ 
những cơn gió nhẹ nhàng đưa đẩy. 
Cứ ngồi bất động như thế, không 
biết bao lâu. Sau đó, như từ đâu 
đến, hình ảnh Long hiện ra, tươi 
cười, một nụ cười hồn nhiên như trẻ 
thơ trên khuôn mặt gầy gò mà Thủy 
cho là đượm buồn. Mặc dù nụ cười 
của chàng không bao giờ thoải mái 
trọn vẹn, luôn luôn như thiếu thốn 
một điều gì đó, mơ hồ không thể xác 
định được. Nhưng cũng chính nụ 
cười giản dị trên khuôn mặt ngay 
thẳng của Long đã khiến Thủy cảm 
động và xao xuyến mà êm ái đến với 
nàng. Vào một chiều chủ nhật năm 
năm trước, 
dưới bóng 
mát khuôn 
viên nhà thờ 
Vinh Sơn, 
nàng đã 
chứng kiến 
khung cảnh 
sinh hoạt của 
Long với 
đoàn Hướng 
Đạo và mang 
lòng yêu từ ấy. Hôm đó không phải 
là lần đầu hai người gặp nhau, 
nhưng lại là thời điểm nàng biết chắc 
chắn mình đã yêu, lần đầu tiên trong 
đời, rõ ràng như định mệnh đã an 
bài. Hình như người con gái lúc nào 
cũng hiểu thấu đáo lòng mình hơn 
hẳn phái nam. Nam giới dù bao giờ 

thân xác cũng to lớn lực lưỡng hơn, 
nhưng bên trong tâm hồn họ vẫn chỉ 
là trẻ thơ. 
Châu, bạn học với người anh họ của 
Thủy, quen biết hai chị em trước, 
sau đó mới đưa Long đến nhà chơi. 
Thủa ban đầu khi mới gặp, không 
chú ý đến Long mấy, nàng coi chàng 
như một người bạn trai bình thường, 
như nhiều người quen biết của gia 
đình, không khác gì Châu. Họ đến 
với nhau tự nhiên như bạn quen biết 
dù trai cũng như bạn gái. Châu ban 
đầu đã để ý đến Thủy hơn là Hà. Và 
chỉ sau khi biết tình cảm nàng đã 
dành cho Long rồi Châu mới chuyển 

qua tìm hiểu 
Hà và đồng 
thời anh 
cũng thấy 
ngạc nhiên là 
từ đó tự anh 
thấy mình có 
cảm tình với 
người chị 
nhiều hơn 
mình tưởng. 
Thường 

nghe nói đến tiếng sét ái tình, Châu 
kín đáo không để lộ tình cảm và có 
lẽ Long cũng chẳng để ý đến chi tiết 
này, phần vì Châu bình thường vẫn 
luôn tỏ ra quý mến cả Hà lẫn Thủy. 
Hai chị em đều tươi tắn, tuy họ đều 
không đẹp sắc sảo nhưng dễ coi, 
thuộc con nhà lành và ngoan đạo. 
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Hai cô tuy khác nhau cả tính tình lẫn 
hình dáng bề ngoài. Hà đầm tính, dịu 
dàng, ít nói và có nước da trắng, 
trong khi Thủy lại lanh lợi vui nhộn 
hơn và lúc nào cũng tung tăng như 
con chim non. Mồ côi cha từ nhỏ, 
nhà nghèo, nhưng cả hai đều ăn 
diện tươm tất dễ coi do tài khéo vun 
sới của bà mẹ sinh sống bằng nghề 
lái buôn nữ trang. Châu vẫn thường 
ví Hà và Thủy như hai chị em Thúy 
Vân và Thúy Kiều: “Mỗi người một 
vẻ, mười phân vẹn mười.” 
Thủy nhớ là vào chiều chủ nhật, sau 
buổi tập hát ca-đoàn, từ khu sinh 
hoạt nhà thờ ra, đi qua sân giáo 
đường để đón xe lam về nhà, tình cờ 
nàng thấy Long đang đứng trước 
một nhóm thiếu sinh; chàng không 
đồng phục hướng đạo mà chỉ có cái 
áo sơ-mi trắng và quần ka-ki xanh, 
trên cổ choàng khăn hướng đạo. 
Dáng cao và gầy đang múa tay làm 
nhịp cho các em hát, trên môi mỉm 
cười như khuyến khích bầy trẻ, 
chàng như đang say mê nhiệt thành 
dồn cả tâm hồn vào công việc. Hình 
ảnh Long hôm đó trông bình thường 
như một thanh niên không tên, xuất 
hiện vào một ngày như mọi ngày, chỉ 
có vậy thôi, nhưng đặc biệt là tự 
nhiên thu hút Thủy, khiến nàng đứng 
lại lặng nhìn một hồi lâu, cho đến khi 
Long nhận ra, vẫy tay như chào hỏi 
nàng, rồi Thủy bỏ ra về. Ngồi xe lam 
trên đường về, giữa khung cảnh ồn 

ào của đường phố, nàng bị cuốn hút 
trong mơ màng chỉ thấy có Long như 
cơn gió mát trưa hè thổi tới. Một cảm 
giác nhẹ nhàng và êm ả lan tỏa 
khiến nàng ngây ngất. Từ hôm đó, 
mỗi khi Long ghé nhà, nàng không ở 
trong buồng nữa mà ra phòng khách 
đằm thắm tiếp chuyện người con trai 
ấy. Thủy chủ động xem như số phận 
mình và Long tự nhiên đã gắn liền 
với nhau suốt đời. Đôi khi nàng vẫn 
thường tự hỏi: Tại sao tình yêu của 
mình với Long lại đến vào buổi chiều 
định mệnh ấy, mà không như một 
tiếng sét ái tình của “Romeo và 
Juliette”? Đôi khi nàng tự hỏi: Phải 
chăng đó là duyên số mà các cụ vẫn 
thường nói đến? Còn về phần Long 
thì chàng cũng không ngờ rằng Thủy 
đã chịu thương mình, dù mình gia 
đình nghèo, lại thi rớt tú tài nhiều lần 
rồi đành nhập ngũ, tương lai mù mịt, 
đời lính khó khăn, bấp bênh, trong 
khi có nhiều sinh viên học dược, bạn 
của chị Hà thường xuyên gắm ghé 
mà nàng sao không màng đến.  
 
Tiếng chân chạy xuống cầu thang 
nghe “ình ình” của đám nam sinh 
viên vừa tan lớp, kéo Thủy về với 
hiện tại. Theo sau là nhóm nữ sinh, 
họ đi ra chậm rãi, khoan thai. Trong 
số này, nàng nhìn thấy Thu. Đến gần 
cầu thang, Thủy lên tiếng gọi bạn. 
Họ cùng đi đến chỗ để giữ xe gắn 
máy. 
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- Thu à! Mình mới bỏ lớp đưa anh 
Long đi phi trường, bồ cho mình 
mượn “cours” nhe. Sao bồ hôm nay 
trông đẹp thế? 
Nói xong, nàng mới cảm thấy tự 
ngượng với chính mình. Phải chăng 
mình sẵn có ý nhờ Thu nói với ông 
cụ nàng xin cho Long về Sài-Gòn mà 
buột miệng nịnh bạn? Nhưng rồi 
nàng lại tự tha thứ cho mình ngay vì 
quả Thu trông xinh xắn thật. Tuy khổ 
người có hơi thấp nhưng làn da 
trắng trẻo với khuôn mặt tròn và đầy 
đặn, Thu có được khen là đẹp chẳng 
hề sai.  
Thủy tiếp: 
- Bồ lại đây mình nói cái này. Thực 
ra mình muốn nhờ vả Thu thì đúng 
hơn. 
Hai người đến một ghế đá dưới 
bóng mát gốc me cao. Thu tính mở 
cặp ra để lấy bài nhưng Thủy cản lại: 
- Lớp Anh Văn của cô Sương nổi 
tiếng là dễ, mình chỉ cần xem qua 
thôi, mình muốn nhờ bồ chuyện này 
quan trọng hơn nhiều. Bồ có thể nói 
với ông cụ lo giúp cho anh Long về 
nhiệm sở Chiến Tranh Chính Trị 
được không? Mình lo ngại, anh ý cứ 
phải ở ngoài tác chiến hoài. 
Nói đến đây, giọng Thủy tự nhiên 
xúc động lạc đi. Và nước mắt cứ ứa 
ra, chảy dài xuống đôi má. Hình như 
nước mắt khiến cho nàng lại càng lộ 
vẻ buồn tủi thêm. Bất ngờ, và đâm ra 

ái ngại, Thu bèn chân tình nắm lấy 
tay Thủy. 
Thu thổ lộ là việc chạy chọt cho 
Long khó khăn vì quá tầm tay. Chính 
Thu cảm thấy hoang mang không 
nói nên lời, bâng khuâng và lo lắng 
vì nhất thời không biết cách nào nói 
với ông cụ, và hơn nữa, liệu ông có 
đủ quyền thế, lo toan, hay hơn nữa, 
ông có đồng ý làm một chuyện ra 
ngoài quyền hạn của ông như vậy 
chăng? Có lần Thu tình cờ nghe ông 
từ chối việc xin xỏ cho con trai người 
bạn thân của mẹ nàng mới nhập 
ngũ, khiến vợ chồng đã tranh cãi và 
giận nhau. Mặt khác, Thu cũng nghe 
nói đầy rẫy những chuyện chạy chọt 
trong Quân Đội thì ít nhất là có thể 
làm được chỉ với những ai có tiền 
hay thế lực. Có lẽ, nếu chính ông cụ 
mà quen biết Long thì dễ dàng hơn; 
đằng này Long chỉ là một bạn thân 
quen với con gái mình, không đủ yếu 
tố để ông cụ phải mang tiếng là ở vị 
trí cao cấp của Quân Đội mà lại cúi 
mình chạy chọt cho Long. Nếu đang 
là một Đại Tá đơn vị trưởng tại một 
địa phương, vua một cõi, hét ra lửa, 
thì dễ dàng bao nhiêu trong việc 
chuyển đổi đơn vị một quân nhân 
trong phạm vi quyền hạn của mình. 
Đằng này ở Sài-Gòn, ba Thu cũng 
chỉ là một sĩ quan giữa bao nhiêu 
các ông cấp tá nào khác. 
 * 
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Từ Bến Lức, Châu lấy xe Honda về 
Sài-Gòn gặp gia đình, sao cho kịp 
trở lại đơn vị trước giờ cấm trại tối 
nay. Khi chạy qua quận lỵ, dưới ánh 
nắng trưa gay gắt, chàng nhìn cảnh 
sinh hoạt bình thường như mọi 
ngày, đường phố vắng vẻ ít xe cộ 
qua lại, như không có gì xẩy ra. “Đây 
chỉ là sự yên tĩnh giả tạo như trước 
cơn bão sắp xẩy đến không báo 
trước, kiểu Mặt trận Miền Tây vẫn 
yên tĩnh!” Châu tự hỏi. 
Nhưng khi vào tới Sài-Gòn, từ quãng 
đường Phan Thanh Giản, Châu 
bỗng cảm thấy như đang có gì lạ ở 
quanh mình. Dường như đâu đó, 
trong cảnh trí này của thành phố, 
một vẻ khác thường. Đường xá nhộn 
nhịp hơn mọi khi, xe cộ đông đúc vội 
vã qua lại, ai nấy cũng lật đật như 
thể sợ trễ hẹn. Trong bầu không khí 
oi ả của tháng Tư, nét căng thẳng 
thể hiện rõ trên khuôn mặt mọi 
người, như họ muốn chạy trốn cái 
gì, đang kiếm cách đi đâu đó để 
kiếm chút yên bình? Đô Thành bây 
giờ hiện ra chỉ cách sống phập 
phòng, như con bệnh tới cơn hấp 
hối. Từ hai tháng vừa qua, từ những 
đợt dân di tản gấp từ cao nguyên và 
miền trung đổ vào, tình hình biến 
chuyển mỗi ngày một xấu đi, dồn 
dập đến quá nhanh, nhanh đến độ 
Châu như sống trong cơn ác mộng, 
không tin quang cảnh trước mắt này 
là sự thật. Chàng vẫn không thể hiểu 

nổi - tại sao một “guồng máy to lớn 
của Quân Đội”, trong đó mỗi người 
lính là một con ốc nhỏ, mà chỉ chợt 
trong chốc lát lại có thể rệu rạo lung 
lay muốn sắp xụp đổ, như căn nhà 
làm bằng giấy trước cơn gió lốc.  
Chiều hôm qua, vị chỉ huy căn cứ 
Hải Quân Bến Lức tập họp các sĩ 
quan dưới quyền và cho biết là gấp 
rút sẽ có chương trình dùng chiến 
hạm di tản ra Hạm Đội 7 đang chờ ở 
ngoài khơi. Khi có lệnh, quân nhân 
và gia đình phải sẵn sàng để ra đi. 
Ông cho các sĩ quan về phép chuẩn 
bị gấp. Do đó, Châu được về để bàn 
tính với gia đình lần chót dứt khoát 
việc đi hay ở. 
Tạt qua Đại Lộ Thống Nhất, ngoài 
cổng Tòa Đại Sứ Mỹ, Châu thấy có 
đám rất đông người kín cả một khúc 
đường lộ. Họ đang ồn ào chen lấn 
kiếm cách vào trong, xin được bốc 
đi, làm như chỉ cần được vào trong 
là đã cảm thấy an toàn dưới sự che 
chở to lớn của nước Mỹ? Nhưng 
cổng vẫn đóng kín, mấy tay lính Mỹ 
đang cầm súng M-16 đứng gác vững 
chắc như mấy bức tượng yên lặng, 
dứt khoát không cho ai tự ý vào. 
Chứng kiến cảnh tượng này, Châu 
nản lòng thấy một nỗi buồn tủi pha 
lẫn sợ hãi chợt xâm chiếm con 
người mình. Chàng lo lắng cho sinh 
mạng đám người này hay tự tủi hổ 
cho số phận của chính mình?  
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Nhớ lại lần về phép hai tuần trước, 
tình hình bức bách dần. Mọi người 
xôn xao bàn chuyện dự tính bỏ nước 
ra đi, ông bà và gia đình hai anh chị 
của Châu nhất định không chịu theo 
chàng xuống Bến Lức để được sẵn 
sàng đi bằng tàu Hải Quân. Họ lo 
ngại cho các cháu còn nhỏ, nếu đi 
bằng tàu thì không an toàn, như 
cảnh hỗn loạn di tản ở vùng I và II 
mới đây; còn ở lại thì ông bà đã già 
cả và người anh cho rằng mình chỉ 
là giáo sư Pháp văn thì xem ra cũng 
chẳng ảnh hưởng gì mấy, nếu có 
thay đổi chế độ.  
Ông bà cụ để Châu tự ý quyết định 
việc đi hay ở. Nhưng chính Châu 
thấy cũng rất khó dứt khoát bỏ đi 
một mình, để lại người thân, mặc dù 
biết là lính nếu kẹt sẽ có hậu quả tai 
hại khôn lường của kẻ bại trận. Xem 
ra, trên cõi đời này, chẳng có ai hoàn 
toàn được tự do quyết định đời 
mình, trước những sợi giây vô hình 
ràng buộc cuộc sống. Từ khi sinh ra 
và suốt cả đời, cho đến khi hấp hối, 
con người y hệt một con ruồi vừa sa 
vào mạng nhện, càng vùng vẫy càng 
thêm bị cột chặt dần đến chết. Tự 
nhiên, không biết từ đâu, khuôn mặt 
của Hà hiện ra như đang đứng trước 
mặt Châu. Đôi mắt nàng mở rộng 
đang nhìn chàng, mầu nâu, không 
to, không sắc sảo mà lại hiền lành và 
êm đềm, thân thiết như lúc thì đang 
trực thuộc vào chàng, lúc thì lại xa 

cách đi, mong manh mơ hồ như có 
đó mà không nắm lấy được. Châu 
vốn hiểu rằng nàng chỉ coi mình như 
người anh hay một bạn trai, và trong 
bao năm qua chàng đã yên lặng 
chấp phận như vậy, an phận với mối 
tình một chiều. Thà thế, còn hơn là 
bị trực tiếp từ chối. Chàng thực rất 
sợ thất bại, thà chịu thua trước hay 
chạy trốn, để cảm thấy còn dễ chịu 
hơn. Trong thâm tâm, Châu vẫn nuôi 
chút hy vọng, mặc dù hết sức mong 
manh. Hà chưa hề bao giờ thổ lộ 
tình cảm rõ ràng. Có lẽ vì nàng vô 
tâm, hay bận rộn và luôn cắm đầu 
vào việc học mà không màng đến 
bạn trai, cũng như tình yêu đôi lứa. 
Đối với Châu, tình cảm của Hà bí 
mật như một kho tàng nằm sâu dưới 
lòng đất, khó hiểu, lạ lùng và thăm 
thẳm như đời sống lẫn tình yêu! 
Cách đây ba năm, khi mới quen, Hà 
đang học năm thứ hai trường Dược, 
có lần Châu mời đi chơi phố nhưng 
bị nàng từ chối, lấy lý do bận học. Và 
kể từ đó, chàng đâm e ngại nên 
không còn ghé lại thường nữa. 
Nhưng một lần khi Long về phép, 
Châu dò hỏi thì được biết Hà bận 
học để thi lại vì đã bị rớt khóa đầu. 
Thế là vào những dịp lễ Tết và 
Giáng Sinh, lại năng đến, mang theo 
ít quà cho Hà, Châu ngạc nhiên khi 
thấy nàng vui vẻ nhận và đón tiếp 
chàng như người bạn thân lâu ngày. 
Cách đây một năm, vào lần chót về 
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phép, Long lại kéo Châu đến chơi. 
Nhân dịp bạn bè xum họp nhau, 
Châu mời mọi người đi ăn kem rồi 
xem ciné. Cuộc vui chơi đơn giản và 
thường tình trong giới trẻ, nhưng đối 
với bọn họ là cả một kỷ niệm hiếm 
hoi. Hôm đó, Châu đãi bằng một 
món tiền chẳng bao nhiêu nhưng 
cũng gần hết lương tháng của một 
Thiếu Úy. Thực tế, trong số bạn hữu, 
Châu vẫn khá giả nhất, còn Long thì 
lúc nào cũng chật vật với cảnh 
nghèo. Hà cũng vậy, cảnh túng thiếu 
từ lâu đã ám ảnh cô sinh viên trường 
Dược này một cách mãnh liệt đến 
nỗi mỗi khi chán học, nàng lại tự 
nhắc nhở rằng mảnh bằng dược sĩ 
là cái phao duy nhất cứu vớt mình 
thoát khỏi cảnh nghèo khó gia đình 
nàng đang phải gánh chịu từ ngày 
ông cụ qua đời. Sự khó nhọc chạy 
tiền của bà cụ là động lực khiến 
nàng luôn nhắc nhở mình phải cố 
gắng thêm, xoay sở nhờ bạn giúp 
bài vở để cố sau này thành một 
dược sĩ, mở một tiệm thuốc tây, có 
thật nhiều tiền, cho mình và gia đình, 
đền bù cho bà mẹ đã phải một đời 
tần tảo nuôi chị em nàng. Hà tâm 
niệm rằng bằng bất cứ giá nào để 
tương lai không bao giờ phải chịu 
cảnh đói khổ nữa. 
Miên man nghĩ về tình hình đang rối 
ren, biến cố lớn sắp sửa ập đến, rồi 
ngã rẽ của đời mình, không biết 
trong đó sẽ có Hà hay không. Liên 

tưởng đến người yêu, đúng hơn 
người Châu yêu, thay vì chạy thẳng 
về nhà ở Gia Định, chàng rẽ sang 
đường Hai Bà Trưng chỗ Tân Định, 
ghé gặp Hà trước, cốt hỏi ý xem thử 
cô ta có chịu di tản cùng mình 
không. Mường tượng đến tương lai 
bấp bênh sắp diễn ra, như đoạn cuối 
của một vở kịch, Châu hy vọng trong 
hoàn cảnh này, Hà sẽ đồng ý ra đi 
trên chiến hạm chàng đang phục vụ. 
Hiện chàng đã nhậm chức Sĩ Quan 
Đệ Tam, đứng thứ ba trong vai chỉ 
huy con tàu, ngay sau ông Hạm Phó, 
ông Đại Úy này đã nói là sẽ ở lại vì 
không muốn bỏ lại nhà căn nhà mới 
xây xong, gia sản cả một đời ông 
dầy công vun sới. Và như vậy, 
chàng chỉ còn dưới quyền Hạm 
Trưởng, và biết đâu ông này cũng sẽ 
ở lại? Châu chua chát nghĩ đến hoàn 
cảnh của mỗi cá nhân. Có người 
muốn đi bằng mọi giá, như cảnh 
chen lấn trước Tòa Đại Sứ Mỹ kia, 
thì lại không đi được; trong khi kẻ có 
cơ hội trước mắt thì lại không muốn 
đi. Nếu không có Hạm Trưởng, Châu 
sẽ chỉ huy con tàu, và một khi ra 
khơi, có toàn quyền hành động, 
không nghe lệnh của ai, chỉ có lương 
tâm và Thượng Đế là cao hơn 
chàng! Bầy tỏ hết nỗi niềm này, biết 
đâu có thể Hà sẽ nhìn Châu dưới 
con mắt thiện cảm hơn, và khiến 
nàng siêu lòng?  
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Chuyến đi có thể quyết định một đời 
của hai đứa? Hoàn cảnh, cái hoàn 
cảnh oái ăm nó xui khiến mọi 
chuyện. Con người như một cánh 
bèo trôi giạt theo giòng sông của 
định mệnh. Liên tưởng đến Thủy, rồi 
đến Long, mà cả hai tháng nay biệt 
tin họ, vì Tiểu Khu Long phục vụ đã 
mất liên lạc. Châu ước gì Long chạy 
được về Sài-Gòn, rồi sẽ cùng nhau 
di tản bằng tàu Hải Quân. Chẳng lẽ 
đã sống sót sau bao năm chinh 
chiến, mà vào giờ thứ 25, Long 
lại...? Buồn rầu trong lòng, Châu 
nghĩ vẩn vơ: Cớ sao người bạn thân 
thiết nhất của mình lại có thể là 
người lính cuối cùng gục ngã cho 
cuộc chiến? Sự hy sinh của Long 
như vậy có làm thay đổi được gì 
không, hay đó là cái giá quá đắt 
Thủy phải trả cho một đời người con 
gái gánh chịu nỗi oan khiên mất 
người chồng sắp cưới, giữa tuổi 
xuân phơi phới. Giờ phút đây, cũng 
như cả chục triệu sinh linh ở đất 
nước này, Châu dường như chỉ 
sống bằng một chút hy vọng mong 
manh nào đó. 
Rẽ vào hẻm nhà Thủy, một con ngõ 
mới đầu còn rộng rãi nhưng càng 
sâu càng chật hẹp lãi, đến nỗi xe hơi 
không chen nổi, Châu đã bao lần lui 
tới mà lần này bỗng cảm thấy hồi 
hộp bứt rứt. Tới trước cửa, chàng 
vội vã dựng chiếc xe gắn máy bên 
tường nhà, tay gõ khẽ, như chỉ 

mong chờ cửa sẵn mở ra. Nhìn thấy 
Châu, Hà reo lên:  
- Anh Châu, anh vào chơi. 
Đang mặc chiếc áo dài màu trắng, 
như vừa đi học về, Hà nói xong thì 
đôi mắt bỗng đỏ hoe như muốn bật 
khóc. Ngạc nhiên và hoang mang, 
không hiểu chuyện gì xẩy ra, Châu 
sốt nóng: 
- Gì vậy Hà? 
- Long, Long mất tích rồi. Hôm qua 
người lính cùng đơn vị chạy thoát về 
Sài-Gòn tới cho biết, đơn vị bị tràn 
ngập, Long bị trúng đạn, khó lòng 
sống sót. Thủy nó buồn quá, chạy 
đến nhà con bạn để nhờ ông bố vô 
Bộ Tổng Tham Mưu dò xem tin tức. 
Nó đi từ trưa mà chưa thấy về. Em 
lo quá. 
Dường như có mặt của người khác 
làm òa vỡ cơn xúc động. Nước mắt 
tuôn ra, Hà nức nở. Bàng hoàng 
không nói nên lời, Châu muốn đưa 
tay nắm lấy tay nàng như để an ủi 
nhưng lại ngại bị từ chối nên lúng 
túng, chỉ đứng yên. Giây lát sau, 
Châu định hồn, ngạc nhiên là mình 
không cảm thấy buồn khi nhìn Hà 
khóc. Trái lại, một cảm giác dễ chịu 
xâm chiếm lấy chàng. Thái độ bộc 
bạch tình cảm của Hà đã vuốt ve tự 
ái của mình. Có chàng nên Hà mới 
bật khóc. Đây là biểu lộ cảm tình đặc 
biệt nàng đã dành cho mình? Hay ít 
ra, Châu cũng là một người đáng kể 
trong số bạn bè thân thiết của Hà? 
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Không biết phải làm gì, Châu đưa 
tay gỡ chiếc nón lính. Rồi tự nhiên, 
cả hai cùng ngồi xuống ghế mây kê 
hai bên bàn gỗ nhỏ thấp dùng để 
tiếp khách. Chàng lên tiếng an ủi Hà: 
- Chưa có tin tức chính xác thì còn 
hy vọng. Để đợi xem Thủy có dò 
thêm gì không? 
Nói xong hai người nhìn nhau. Hà 
ngồi yên lặng như đang suy nghĩ, và 
có vẻ đã trấn tĩnh. Trong giây lát, cả 
hai đều không biết nói gì. Bầu không 
khí oi ả trong căn phòng hẹp như 
trùng xuống, nặng nề khó thở. Qua 
khung cửa sổ có chấn song sắt đã rỉ, 
bên ngoài cành lá cây mận màu 
xanh đậm đang lung lay trước gió. 
Có tiếng lạch cạch ở sau nhà, đoán 
có lẽ mẹ Hà đang nấu bếp, Châu 
chợt nghĩ thầm là nếu bà cụ ra ngoài 
nói chuyện rồi than khóc về Long, thì 
chàng sẽ phải lúng túng, không biết 
ứng xử thế nào và nói năng gì đây. 
Châu mang mặc cảm là kẻ sống sót 
trong khi người bạn bị nạn. Hơn 
nữa, không còn nhiều thời giờ, 
chàng vội hỏi: 
- Gia đình Hà có dự tính đi không? 
Bên nhà anh, ông bà cụ và ông anh 
đã không chịu đi. Còn anh chẳng 
biết tính sao. Ở lại sống với tụi nó 
sao nổi, mà đi thì không nỡ bỏ lại 
ông bà cụ. Hay Hà và gia đình cùng 
đi với anh? Tất cả sẽ lên tàu anh, dư 
chỗ và an toàn. 

Hà ngưng khóc, đôi mắt như to ra vì 
ngạc nhiên. Sau vài giây suy nghĩ, 
nàng lên tiếng: 
- Phải chi có Long và Thủy nữa thì 
có thể. Còn giờ này gia đình đang lo 
buồn quá, em không thể bỏ đi được. 
Thủy nói sẽ kiếm cách ra Quy Nhơn 
khi tình hình yên ổn để kiếm Long. 
Khổ ghê, tụi nó dự tính làm đám 
cưới khi Long được phép. Còn em 
mới học xong, tưởng tương lai sẽ 
sáng sủa hơn, mà nay lại thế này, y 
hệt như trời sập! Có ở lại cũng 
chẳng sao vì tụi em là dân xi-vin. 
Còn anh, nên đi chứ. Những vụ trả 
thù, tàn sát mới xảy ra ở bên Miên 
vừa rồi. 
Như đã xong nhiệm vụ, Châu đứng 
dậy nói: 
- Anh muốn chào bác, đi về. 
Hà bước vào nhà trong nói gì với bà 
mẹ, có tiếng nói qua lại rồi trở ra 
đứng nhìn Châu: 
- Cụ đang mệt và gửi lời hỏi thăm hai 
bác bên nhà. Cụ nói là để anh về 
cho kịp. 
Nói xong nàng vẫn đứng yên ở cửa. 
Châu lúng túng đứng lên. Rồi như 
một phản xạ, cả hai cùng đi ra ngoài 
cổng, bối rối mà không ai thốt nên lời 
chia tay.  
Châu vội vã lên xe, rồ ga phóng như 
chạy trốn. Tới đầu ngõ, chàng ngoái 
cổ nhìn lại thì Hà đã đi khuất vào 
trong.  
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Ra tới ngoài lộ, Châu cảm thấy buồn 
bã và cô đơn. Trước mắt chàng, 
dòng xe cộ chạy ngang dọc trên 
đường phố Sài-Gòn ồn ào náo nhiệt, 
nhưng chàng chỉ thấy đôi mắt nâu 
của Hà vẫn hiện ra trong tâm khảm 
như in trên một màn ảnh. 
  
Thời gian như giòng nước của một 
con sông từ nguồn ra biển, trôi 
không lúc nào ngừng, khi chảy xiết 
qua thác nước và cũng có khi phẳng 
lặng như mặt hồ. Thời gian lại qua 
thật chậm trong cảnh ngộ như cố 
tình bắt con người phải chịu đựng 
đoạn trường lâu hơn. Thế mà khi vui 
bên nhau - như lúc Thủy đang bên 
Long - thời gian lại vụt qua, khiến cả 
hai ngẩn ngơ trong tiếc nuối, không 
thể nào níu lại được. Ngày vui bao 
giờ cũng qua mau!  
Ba mươi năm sau cuộc chiến. Nơi 
cảnh thanh bình và phồn hoa của 
Bắc Cali, trong một tiệc cưới, có mặt 
hai người lính cũ, bây giờ là dân HO, 
tình cờ ngồi gần nhau. Thời chinh 
chiến, họ là hai tay lính trẻ, đêm nay 
trở thành hai ông già chậm chạp, 
luôn bị ám ảnh bởi những năm tháng 
tù đầy. Họ chỉ còn vui thú với gia 
đình, con cháu và tiếc nuối quá khứ. 
Như biết bao chàng trai thời loạn, 
cuộc đời họ đã chứng kiến nhiều nổi 
trôi “đoạn trường ai có qua cầu mới 
hay.” 

Ở giữa căn phòng rộng lớn của nhà 
hàng, người MC đang đứng trên sân 
khấu, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt 
đẹp trai toát ra vẻ tự tin, giọng oang 
oang phát ra từ mấy cái loa cộng 
thêm tiếng cười nói huyên náo của 
cả trăm thực khách ồn ào như một 
cái chợ. Dưới ánh đèn đủ màu chói 
chang và lòe loẹt, ở một góc bàn, hai 
người lính cũ kéo ghế ngồi gần nhau 
để tâm sự, trao đổi kỷ niệm đời lính. 
Trong phòng, tiếng động nhức tai lan 
tỏa khiến họ rất khó nghe lời nhau 
nói, trong khi quá nhiều chuyện cũ 
cần để thổ lộ. Hồi lâu kể lể từ 
chuyện tù cho đến định cư, gia đình, 
chợt ông này ghé mặt hỏi: 
- Anh ở Sư Đoàn 22, vậy có biết 
Long, Long Cận thuộc Tiểu Khu Bình 
Định không? 
- Long khóa 27 phải không? Tôi có 
gặp vài lần ở Quy Nhơn, Long chết 
rồi, bị bắn lủng bụng ở đèo An Khê 
thời kỳ Quân Đoàn triệt thoái. 
Ở bàn bên cạnh, tiếng cười, tiếng hô 
to: “Dzô, dzô... một trăm phần trăm... 
Chúc mừng cô dâu và chú rể trăm 
năm hạnh phúc... Mời nâng ly...” 
Tiếp theo là tiếng la hét inh ỏi xâm 
chiếm tất cả không gian, như cắt đứt 
câu chuyện về một người chiến sĩ 
cũ. 
 
Hay câu chuyện về Long và Thủy chỉ 
còn là chút kỷ niệm xa mờ, lạc lõng 
nơi đây?  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Chú thích: 
 (1) Trích bài thơ “Lương Châu từ” 
của Vương Hàn. 
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi 
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi 
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu 
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi 
 
(Bồ đào rượu ngát chén lưu ly 
Toan nhắp tỳ bà đã dục đi 
Say khướt sa trường anh chớ mỉa 
Xưa nay chinh chiến mấy ai về?)  
Lê Quang Đức dịch. 
 
(2) Cổng vào khu quân sự phi 
trường Tân Sơn Nhất 
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Đường vào trăm nhớ ngàn thương 

Đường ra dâu bể vô thường chân như 

Đường lên hạnh phúc thiên thư 

Đường xuống ao tắm sen từ đỉnh mây 

Đường vòng vo áo trắng bay 

Đường trong mộng suối thơm ngoài tào khang 

Đường trên hồng gót sen vàng 

Đường dưới nước ngọt sữa tràn mật hoa 

Đường tình êm ấm ao nhà 

Đường phèn đường miá thật trà mật ong 

Đường buồn cát tím bụi hồng 

Đường vui im lặng mềm lòng quê hương 

Đường vào trăm nhớ ngàn thương ... 

 

LUÂNTÂM 
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Tác giả: Guy de Maupassant 
 

Nguyễn Văn Thành chuyển ngữ 
  
Thủ phạm được bênh vực bởi một 
luật sư trẻ tuổi, mới vào nghề, bằng 
những lời biện hộ như sau: 
“Những sự kiện xẩy ra không thể 
chối cãi được, thưa quý Ngài trong 
Bồi Thẩm Ðoàn. Thân chủ của 
chúng tôi, một người lương thiện, 
một nhân viên gương mẫu, hiền lành 
và nhút nhát, đã giết chết ông chủ 
của mình trong cơn giận dữ, một 
hành động tựa hồ như khó hiểu. 
Nhưng nếu quý vị cho phép, tôi xin 
đề cập và phân tích khía cạnh tâm lý 

của vụ án, bằng cách đó, người 
bênh vực không còn đưa ra bất cứ lý 
do gì để xin giảm tội hay biện minh 
cho hành động sát nhân của can 
phạm. Sau đó, xin quý Ngài sẽ phán 
xét số phận thân chủ của chúng tôi.   
“Bị cáo Jean-Nicolas Lougère là con 
trai của một gia đình đáng kính 
trọng, đã giáo dục đương sự trở 
thành một người giản dị và lễ độ. 
Chính sự lễ độ đó là nguyên nhân 
phạm pháp của y can! Thưa quý 
Ngài, đây là sự nhận thức mà thời 
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nay hầu như chúng ta không còn để 
ý tới nữa, dù rằng tên gọi vẫn còn 
đấy nhưng, trên thực tế, tất cả uy lực 
của từ ngữ này đã biến mất từ lâu. 
Chúng ta phải tới thăm một vài gia 
đình còn có nếp sống cũ và mộc 
mạc để tìm trở lại cái truyền thống 
khắt khe đó, tín ngưỡng đó về cách 
nhìn người và sự vật, cách cảm 
nhận hay lòng tin mang tính cách 
thiêng liêng, đức tin đó không chấp 
nhận bất cứ sự hoài nghi, diễu cợt 
hay một thoáng ngờ 
vực nào.  
“Người ta chỉ có thể trở 
nên người chính trực, 
đích thực con người 
chính trực, với tất cả 
mãnh lực của đức tính 
này, nếu ta là người lễ 
độ đối với tất cả mọi 
người. Vì vậy, người 
có thái độ đó nhắm mắt 
lại. Họ sống trong tin 
tưởng. Còn chúng ta, 
lúc nào cũng phải tỉnh 
táo mở mắt thật to nhìn 
thế gian này, hiện ta đang sống tại 
đây, trong phòng xử án của pháp 
đình này được coi như bộ máy thanh 
lọc tẩy trừ những xấu xa của tệ nạn 
xã hội dồn lại nơi đây. Chúng ta đã 
kín đáo chứng kiến những sự ô 
nhục, lại bênh vực hết lòng tất cả 
mọi hành vi đê tiện của con người, 
nếu không muốn nói những người 

ủng hộ nồng nhiệt tất cả những kẻ 
vô lại và đĩ điếm, từ những ông 
hoàng đến những tên bịp bợm ở đầu 
đường xó chợ. Rồi chúng ta lại còn 
đón tiếp ân cần, khoan dung và từ 
tâm tươi sáng, tất cả những kẻ 
phạm tội để bào chữa cho họ trước 
quý Ngài.  
“Chúng tôi, nếu quả thực yêu nghề, 
lại cân nhắc thiện cảm công việc của 
mình tùy thuộc vào hiện kim của mỗi 
vụ án quan trọng được thân chủ ủy 

thác, như vậy không 
thể nào có được một 
tâm hồn đáng nể trọng 
cả. Chúng tôi nhìn thấy 
nạn tham nhũng lan 
tràn khắp nơi, từ các 
nhà cầm quyền có thế 
lực đến những kẻ cùng 
khốn. Chúng ta đã biết 
quá nhiều tất cả sự việc 
diễn tiến ra sao, sự trao 
đổi và mua bán như thế 
nào. Chỗ làm, chức vụ, 
danh vọng, được trao 
đổi với chút vàng một 

cách trắng trợn, khéo léo ngụy trang 
dưới những chứng khoán hay cổ 
phần trong các xí nghiệp, hoặc giản 
dị hơn trao đổi với nụ hôn của người 
đàn bà.  
“Vậy bổn phận của chúng tôi và 
nghề nghiệp của chúng tôi bắt buộc 
chúng tôi không thể bỏ quên bất cứ 
điều gì, nghi ngờ tất cả, bởi vì mọi 
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người đều đáng nghi ngờ; và chúng 
tôi rất đỗi ngạc nhiên khi đối diện với 
một người can tội sát nhân, đang 
ngồi trước quý Ngài, có một lòng tin 
tôn thờ sự lễ độ khá mãnh liệt đến 
độ đương sự trở thành người tử vì 
đạo.  
“Thưa quý Ngài, chúng ta cần danh 
dự cũng như ta cần khuôn phép để 
ứng xử cho đúng mực vì ghê tởm sự 
thấp hèn, vì phẩm giá cá nhân và 
kiêu hãnh; nhưng chúng ta không 
mang tận cùng đáy 
lòng của chúng ta 
đức tin mù quáng, 
bẩm sinh, tàn bạo, 
như người này. Vậy 
xin quý Ngài cho 
phép tôi kể cuộc đời 
của bị can Jean-
Nicolas Lougère.  
“Ðương sự được 
giáo dục, cũng giống 
như ngày xưa bao 
trẻ em khác được 
dạy bảo, phải phân 
biệt hai phần trong 
tất cả các hoạt động 
của con người: điều 
tốt và điều xấu. Người ta chỉ dẫn 
Lougère điều tốt với uy quyền không 
sao cưỡng lại được để anh ta phân 
biệt với điều xấu, như phân biệt 
ngày với đêm vậy. Thân phụ của anh 
không thuộc giới trí thức uyên bác 
để nhìn từ trên mà thấy và nhận ra 

tất cả nguồn gốc của các tín ngưỡng 
cùng sự cần thiết của xã hội đã làm 
nẩy sinh sự phân biệt giữa điều thiện 
với điều ác.  
“Từ đó, Lougère lớn lên, trở nên 
sùng đạo, tự tín, phấn khởi và thiển 
cận. Anh kết hôn năm 22 tuổi. Gia 
đình anh quyết định cưới cho anh cô 
em họ, được giáo dục như anh, giản 
dị như anh, thanh khiết như anh. 
Thật hết sức may mắn cho anh có 
người vợ đoan chính với tấm lòng 

thành thực, đó là một 
điều hiếm có và vô 
cùng đáng quý trọng 
trên thế gian này. 
Anh đã tôn kính thân 
mẫu anh cũng giống 
như các bà mẹ khác 
trong những gia đình 
theo chế độ tộc 
trưởng, một sự tôn 
sùng tuyệt đối 
thường chỉ dành 
riêng cho các vị thần 
linh. Anh đã chuyên 
chở sang vợ anh một 
phần nào sự tôn kính 
đó, chỉ hơi giảm bớt 

đi chút ít trong mối liên hệ thân mật 
giữa tình vợ chồng. Và anh đã sống 
hoàn toàn không hay biết gì về sự 
xảo quyệt, sống trong một tâm trạng 
thẳng thắn bền bỉ và hạnh phúc êm 
đềm đã làm cho anh trở thành một 
con người ngoại lệ. Không lừa dối 
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bất cứ ai, không nghi ngờ bất cứ 
người nào có thể lường gạt anh một 
cách dễ dàng. Một thời gian trước 
khi lấy vợ, Lougère được thâu nhận 
giữ chức thủ quỹ cho văn phòng của 
ông Langlais, người bị anh ta sát hại 
mới đây.  
“Thưa quý Ngài Bồi Thẩm Ðoàn, 
chúng tôi biết rõ tất cả những lời 
cung khai của các nhân chứng như 
Bà Langlais, anh trai bà là Perthuis, 
người hùn vốn với chồng bà, tất cả 
gia đình và tất cả nhân viên cao cấp 
trong ngân hàng, đều xác nhận 
Lougère là một nhân viên gương 
mẫu, rất mực liêm khiết, phục tùng, 
hiền từ, kính trọng các cấp trên và 
theo đúng quy tắc. Mọi người đều 
đối đãi anh với sự quý trọng rất xứng 
đáng về phẩm hạnh mẫu mực của 
anh. Ðương sự đã quen được mọi 
người kính trọng và thường đón 
nhận cung cách trọng vọng bà 
Lougère mà ai ai cũng ngợi khen. Vợ 
anh chết trong cơn sốt thương hàn 
trong vòng có vài ngày. Anh cảm 
thấy đau đớn khôn tả, nhưng là một 
sự đau khổ lạnh lẽo và thầm lặng 
trong một tâm hồn trầm tĩnh. Nhìn 
nét mặt xanh xao của anh và sự biến 
đổi sắc diện, ai nấy đều nhận thấy 
vết thương quá nặng của anh biết 
đến bao giờ mới băng bó cho lành. 
Và từ đó, thưa quý Ngài, một sự việc 
đã xẩy ra một cách tự nhiên.  

“Người đàn ông này đã có vợ từ 10 
năm nay. Trong mười năm đó, anh 
đã quen có một người đàn bà luôn 
luôn ở bên cạnh. Anh đã quen thuộc 
với sự chăm sóc của nàng, tiếng nói 
thân mật của nàng khi anh đi làm về, 
lời chào buổi tối và chúc vui buổi 
sáng, tiếng cọ sát êm dịu và gợi cảm 
áo quần của phụ nữ, sự vuốt ve đó 
lúc thì say đắm lúc thì bao dung như 
tình mẫu tử làm cho cuộc sống vui 
tươi hơn, sự hiện diện đáng yêu đó 
làm cho thời giờ bớt chạy chậm. Anh 
ta có lẽ cũng có thói quen muốn 
được cưng chiều khi ăn uống, tất cả 
các sự chăm sóc đó ít khi ta cảm 
nhận thấy và dần dần trở nên không 
thể không có được đối với ta.  
“Anh ta không thể sống một mình 
được nữa. Vậy muốn quên đi những 
buổi tối dài vô tận, anh thường 
thường đến ngồi một hay hai tiếng ở 
một quán bia gần nhà. Anh uống một 
ly bia và ngồi ở đó, bất động, đưa 
mắt theo dõi một cách lơ đãng 
những quả bóng bi da lăn tới lăn lui 
dưới màn khói thuốc ống điếu, lắng 
nghe mà chẳng mảy may nghĩ đến 
những sự ganh đua của dân chơi bi 
da, sự tranh luận về chính trị của 
những khách hàng kế cận với những 
trận cười vang vang và đôi khi gây 
ra sự giễu cợt lố bịch từ đầu phòng 
đối diện vọng lại. Rồi cuối cùng anh 
trở về nhà ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và 
chán chường.  
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“Nhưng anh nhận thấy tự thâm tâm, 
tận cùng tế bào trong cơ thể, cần có 
một nhu cầu không thể cưỡng lại 
được: một trái tim và xác thịt của 
người đàn bà; và, không cần nghĩ 
ngợi gì cả, anh nhích gần lại, mỗi tối 
một ít, tới chỗ cô thủ quỹ ngồi giữa 
quầy hàng, dáng người bé nhỏ tóc 
vàng, anh bị cuốn hút không sao thối 
lui được nữa bởi vì cô bé đó chỉ là 
một người đàn bà. Chẳng bao lâu, 
họ trò chuyện thân mật với nhau rồi 
anh năng lui tới và cảm thấy rất dễ 
chịu ở cạnh cô ta vào mỗi buổi tối. 
Cô nàng tỏ ra duyên dáng và đon đả 
đón ý trước để chiều chuộng rất 
thích hợp với nghề buôn bán bằng 
nụ cười, và cô bé tóc vàng lấy làm 
thích thú tiếp tục chuốc rượu càng 
nhiều càng hay để cho công việc 
kinh doanh ngày một phát đạt. 
Nhưng Lougère ngày càng khăng 
khít với cô bé mà anh không quen và 
không hề biết đến lối sống ra sao, và 
anh chỉ yêu cô tóc vàng này bởi vì 
anh không trông thấy một người đàn 
bà nào khác. Cô nàng quỷ quyệt 
sớm nhận thấy anh chàng khờ khạo 
này có thể đem đến cho cô một số 
lợi lộc và tìm cách nào hay nhất để 
trục lợi anh ta. Cách hữu hiệu nhất 
và chắc chắn nhất là lấy anh ta. Cô 
đạt mục đích không chút gì khó 
khăn.   
“Chúng tôi có cần phải trình bày, 
thưa quý Ngài, hành vi vô cùng bất 

chính của cô bé này với cuộc hôn 
nhân, đáng lẽ kìm hãm sự lầm lạc 
bao lâu của cô ta, thì trái lại hình 
như lại làm tăng thêm sự sai trái hết 
sức trơ trẽn của cô bé? Với hành 
động tự nhiên của mánh lới nữ tính, 
cô nàng tựa như thích thú lừa dối 
anh chồng chân thật này, sống 
chung chạ với tất cả nhân viên cùng 
trong văn phòng với Lougère. Tôi 
khẳng định: với tất cả. Chúng tôi có 
những bức thư, thưa quý Ngài, sự 
việc này chẳng mấy lúc gây ra sự tai 
tiếng công khai, mà luôn luôn chỉ có 
anh chồng là không hề mảy may hay 
biết. Cuối cùng, mụ đàn bà gian xảo 
này, để đạt được lợi ích thật dễ hiểu, 
đã quyến rũ ngay cả người con trai 
của ông chủ ngân hàng, một chàng 
trai mười chín tuổi, mà mụ ta, chẳng 
mấy chốc, có ảnh hưởng tai hại cho 
tâm hồn và óc suy xét của chàng trẻ 
tuổi.  
“Ông Langlais, mãi cho đến nay, vẫn 
nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện vì lòng 
tốt, vì thân tình với nhân viên, nay 
bỗng nổi lên cơn giận dữ khá chính 
đáng, trông thấy con trai mình rơi 
vào tay, tôi muốn nói vào vòng tay 
của người đàn bà nguy hiểm này. 
Ông ta đã lầm lỗi gọi ngay tức khắc 
Lougère đến nói chuyện trong cơn 
tức giận của một ông bố. Tôi chỉ còn 
phận sự cuối cùng, thưa quý Ngài, 
đọc lời kể lại vụ sát nhân, của chính 
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người sắp chết cung khai trong cuộc 
thẩm vấn.  
“Tôi vừa được biết con trai tôi đã 
đưa, hôm qua, mười ngàn quan cho 
người đàn bà này, và sự phẫn nộ 
của tôi mạnh hơn lẽ phải. Quả thật, 
tôi không bao giờ nghi ngờ thanh 
danh của Lougère cả, nhưng một số 
mù quáng còn nguy hiểm hơn cả 
những lỗi lầm. Và vì vậy, tôi cho gọi 
anh ta đến gặp tôi tại văn phòng và 
nói thẳng cho anh ta rõ là tôi bắt 
buộc phải cho anh ta nghỉ việc. Anh 
đứng lặng trước mặt tôi, hoảng hốt, 
không hiểu gì cả. Sau đó, anh ta xin 
cho biết những lý do với thái độ nôn 
nóng và khá bực dọc. Tôi từ chối, 
khẳng định đó là những lý do riêng 
tư của tôi. Anh ta tin rằng tôi nghi 
ngờ anh đã cư xử bất nhã, và, mặt 
tái mét, anh van xin và thôi thúc tôi 
giải thích. Bị cuốn hút theo ý nghĩ 
này, anh cảm thấy mạnh mẽ hẳn lên 
và có quyền to tiếng. Nhưng tôi vẫn 

nín thinh, anh mắng nhiếc, lăng mạ 
tôi đến mức cuồng nộ mà tôi lo sợ sẽ 
xảy ra cuộc bạo hành. Rồi bỗng 
nhiên, do một câu nói xúc phạm quá 
mạnh đến danh dự của tôi, tôi nói 
thẳng vào mặt anh ta sự thật.  
“Anh ta đứng lặng yên một vài giây, 
nhìn tôi với đôi mắt hung dữ; rồi tôi 
thấy anh lấy cái kéo dài ở trên bàn 
giấy của tôi mà tôi thường dùng cắt 
lề cuốn sổ ghi việc, rồi thì tôi thấy 
anh chồm lên người tôi, tay dơ cao, 
và tôi cảm thấy có một vật gì đi vào 
cổ họng tôi, ở đỉnh ngực mà tôi 
không thấy đau đớn gì cả. Ðây, thưa 
quý Ngài Bồi Thẩm Ðoàn, là câu 
chuyện giản dị về vụ sát nhân này, 
tôi còn biết nói gì hơn nữa để bào 
chữa cho bị cáo? Anh ta đã nể trọng 
người vợ thứ hai một cách mù 
quáng bởi lẽ, trước đó, anh đã trọng 
nể người vợ thứ nhất bằng lý trí”.  
Sau thủ tục nghị án ngắn ngủi, bị 
cáo được tha bổng.  

 
 
Chú thích: 
-Tác giả: Guy de Maupassant sinh năm 1850 tại Normandie gần Dieppe và 
mất năm 1893 tại Ba Lê, Pháp. Qua đời vào tuổi 43 về bệnh tâm thần gần 
giống như bệnh điên. Truyện ngắn L’Assassin của Guy de Maupassant được 
trích từ trong tuyển tập “Le rosier de Madame Husson”. 
-Dịch giả: Thẩm phán Nguyễn văn Thành, sinh năm 1923, nguyên Đại tá 
Chánh thẩm Tòa án Mặt trận Biệt khu thủ đô và Vùng 3 chiến thuật kiêm Cố 
vấn pháp luật cạnh Tòa Tổng trấn Saigon Gia Định (1975). Hiện định cư tại 
Arlington, Virginia, USA. 
______________________________________ 
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Tóc em từng sợi rụng dần. 
Chemo tháng tháng đôi lần ghé chơi. 
Tóc em từng lọn rơi rơi. 
Nhưng đôi mắt sáng vẫn ngời sáng sao. 
Nhớ Mùa Hoa Phượng xuân nào. 
Mở trang tình sử ta vào đời nhau. 
Tóc em rụng trắng mái đầu. 
Dặn dò tang lễ tuần sau cho mình. 
Dặn hoa dặn áo phân mình. 
Dặn tro dặn cốt dặn hình thờ em. 
Dặn xong rồi... rất êm đềm. 
Em theo tiếng hát vút lên Cõi Trời. 
 
Run run nhặt sợi tóc rơi. 
Gọi thầm... bà trọc của tôi nghẹn ngào. 
Nhiều đêm tỉnh giấc chiêm bao. 
Nhớ ai suối lệ tuôn trào nửa khuya. 
Hỡi ơi... trung niên táng thể. 
Cuối đời Đất Khách đi về mình anh. 
 
NHẤT TUẤN 
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Mai em đi "cô-ốp". 
Hỏi thật anh có buồn. 

Seattle trở rét. 
Anh có thấy cô đơn. 

 
Dạ vũ nếu họ mời. 

Anh có từ chối khéo. 
Hay vội vã nhân lời. 

Khi em vừa khuất nẻo. 
 

Tay đan tay... slow 
Dặt dìu theo tiếng nhạc. 

Có thương em bơ vơ. 
Suốt tuần ngồi trong "lab". 

Đưa bạn vào Thanh Vị. 
Bàn cũ ngồi với ai. 

Bạn Việt hay bạn Mỹ. 
Hay là với Cả hai? 

 
Em đi "Cô-Ốp về 

Gặp nhau anh ngoảnh mặt. 
Biển hẹn với trăng thề. 

Ôi tình yêu U W. 
 

Trái tim nào nhiều mảnh. 
Lời yêu nào mây bay. 
Tình tưởng là ảo ảnh. 

Sao tình nhiều đắng cay.
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Sao Khuê 

 
Mùa thu năm 1958 bốn anh chị em 
họ chúng tôi là anh Đức, Quỳnh Mai, 
Thu và Kim vào học đệ tứ. Ngày đó, 
vào cuối năm học đệ tứ, bộ giáo dục 
có mở kỳ thi toàn quốc lấy bằng 
Trung học đệ nhất cấp. Ai có bằng 
này có thể thi vào trường sư phạm 
quốc gia, trường nữ hộ sinh hay 
trường y tá, học thêm ba năm nữa ra 
làm cô giáo dạy tiểu học, làm nữ hộ 
sinh hay làm y tá. Ai không thi đậu 
vẫn được quyền học tiếp, học lên đệ 
tam rồi đệ nhị để thi tú tài một. Đậu 
tú tài một mới được học đệ nhất mà 
thi tú tài hai. Đậu tú tài hai mới được 
lên đại học. Kỳ thi trung học đệ nhất 
cấp vì vậy cũng quan trọng, nhất là 
với những người không có điều kiện 
học lên.  
Năm này bác Cả tôi, bác Đinh văn 
Lô, mở lớp dạy kèm toán lý hoá cho 
chúng tôi ngay tại nhà bác, trong 
hẻm đường Yên Đổ, gần với đường 
Trương Minh Giảng. Những năm 
trước đó bác tôi cũng mở các lớp 
cho các con cháu khác như cho hai 
chị là chị Mỹ, chị Sinh và các chú họ 
- chú Minh, chú Mạnh con bà Quận. 
Lớp tôi, ngoài con trai thứ của bác là 
anh Đức, ba đứa chúng tôi là cháu 
ruột, bác tôi cũng cho em Lan - là 
cháu họ vào học. Bác tôi cũng nhận 

cho học, dĩ nhiên là hoàn toàn miễn 
phí, con bạn bác là Trúc và khá đông 
học trò cưng của bác nên lớp học có 
lẽ lên đến mười mấy người.  
Chúng tôi ngồi học bằng cách nối hai 
bàn ăn với nhau và ngồi đâu mặt 
vào nhau. Tôi ngồi đầu bàn ngay kế 
bảng đen, đối diện là ông Trúc, con 
của bạn bác Cả. Kế ông Trúc là anh 
Đức rồi các bạn khác thuộc phe húi 
cua cũng như kế tôi là hai cô em và 
các cô tóc dài.  
Tội nghiệp cho bác tôi, làm việc 
quần quật từ sáng tới khuya. Ngoài 
việc làm hiệu trưởng trường trung 
học công lập Cần Giuộc tại quận 
Cần Giuộc tỉnh Long An, bác còn 
dạy toán lý hóa cho vài trường tư và 
còn viết sách giáo khoa môn toán 
cho các lớp trung học. Bác gái tôi 
sau ngày ông nội tôi mất thì bị chứng 
phong thấp, thường xuyên đau 
nhức, đi lại khó khăn nên chỉ ngồi 
một chỗ, trên giường mà chỉ huy mọi 
chuyện. Tôi còn mường tượng bác 
gái ngồi trên giường đó, xé thịt làm 
ruốc (thịt chà bông) cho riêng tôi ăn 
khi tôi ở trọ nhà bác hai tuần để đi 
học cho gần vào năm tôi học đệ tam 
trường Gia Long sau khi tôi bị ốm 
thương hàn. Bác gái tôi tuy ở nhà 
quê nhưng cũng được gửi ra tỉnh 
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Thái Bình học và tuy không có bằng 
cấp cao nhưng cách xử xự của bác 
thì tuyệt vời, đúng một nàng dâu 
trưởng của gia đình lớn: ân cần, độ 
lượng, chiều em, chiều con, thương 
cháu và nhất là chiều chồng. Quần 
áo của bác trai tôi mặc khi đi dạy 
được mang ra tiệm giặt ủi và hàng 
ngày chính tay bác sửa soạn, bác 
trai chỉ việc xỏ tay mà mặc vào 
nhưng nói chung cũng chỉ là 
chemise trắng tinh và quần đen hay 
nâu; nhà giáo nên ăn mặc phải nhã 
nhặn.  
Khó làm sao diễn tả nổi làm thế nào 
mà bác gái tôi vừa hiền lành vừa 
đúng mực bậc trưởng thượng lại hết 
lòng thương con và thương cả cháu 
như tôi nữa. Nhiều buổi trưa, tôi 
thường lén mẹ tôi ghé qua nhà bác 
khi tan học trước khi đi về nhà vì khi 
ghé thế nào bác cũng mua cho khi 
thì chén bông cỏ hạt lựu khi thì chén 
chè nào đó. Cũng tật ham ăn mà 
một lần khi ngủ trưa chợt tỉnh dậy 
không thấy tôi, mẹ tôi phải tất tả lặn 
lội đi tìm tôi ở nhà bác và dĩ nhiên tôi 
bị đòn mà tôi thì không hiểu vì sao! 
Sau này khi lớn hơn khi đến chơi 
nhà bác tôi còn được bác cho tiền 
mua vé theo các chị đi xem ciné. Mẹ 
tôi tuyệt đối không cho xem ciné nên 
tôi chỉ được các cô hay các chị dẫn 
đi.  
Căn nhà ở đường Yên Đổ có chiều 
ngang mà không có chiều sâu. Mặt 

tiền có nhà tắm, kế đó là bếp và cầu 
thang đi lên gác xép, rồi một phòng 
rộng và dài vừa làm phòng ngủ, 
phòng khách và là chỗ chúng tôi 
học.  
Để dạy chúng tôi, bác tôi sau khi 
giảng phần lý thuyết thì giao cho một 
số bài tập về nhà làm và lần sau khi 
đến lớp thì bác tôi sẽ chỉ định một, 
hai người lên bảng giải bài tập trước 
khi giảng bài mới. Bác tôi rất chú 
trọng đến cách trình bày: ngay hàng 
thẳng lối, không lệch lạc nên trong 
tay chúng tôi lúc nào cũng phải có 
một cây thước nhỏ. Bằng bút chì, 
chúng tôi kẻ hai hàng thẳng đứng 
mờ mờ từ trên xuống dưới mà 
khoảng cách bằng với dấu bằng (=), 
để cho tất cả các dấu = đều nằm 
trong một hàng kẻ này và ngay cả 
các dấu = cũng được chúng tôi dùng 
thước thay vì dùng tay mà quẹt. Dấu 
chia ( _ ) dĩ nhiên bắt buộc ở giữa 
dấu bằng. Khi hết trang thì dùng tẩy 
(gomme) mà xóa dấu chì kẻ này đi, 
thí dụ:  
 

 2x + 3y = 46   
hay 3x - 4 = 20   
Bài giải:   3x = 20 + 4 
   3x = 24   
   x = 24 : 3 
   x = 8   
        

(vì tôi không trình bày được ở đây 
nên xin hiểu là dấu chia (:) là gạch 
ngang __ phải nằm giữa dấu bằng =) 
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Bác tôi có cách giảng bài rất dễ hiểu, 
dễ nhớ nhất là môn hoá học mà 
chúng tôi chỉ vừa mới làm quen với 
cái gọi là “Bảng phân loại tuần hoàn” 
thì cũng quen với con Na (Natri) 
thằng Hy (hydro) nó ca (calcium) om 
(oxy) sòm (soufre)…. 
Thừa hưởng máu toán trong người 
nên tôi giỏi toán và lý hoá. Bài tập 
nào ra tôi cũng làm rất đúng, rất đẹp 
nên bao giờ cũng được khen và các 
bài giải trước của tôi được các bạn 
năn nỉ mượn. Ngày ấy tôi đâu ý thức 
được cho bạn mượn là hại bạn nên 
thường ai hỏi thì cho mượn ngay. 
Người mượn nhiều nhất là anh Đức 
kế đó là ông Trúc. Hai ông tướng 
này khi lên bảng thì lắp ba, lắp bắp 
khiến bác tôi dễ nổi nóng mà la to 
mà bác càng la thì các chàng càng 
lắp bắp, càng trả lời sai, càng quên 
bài. Các chàng này lại ham chơi hơn 
ham học. Ông Trúc đi học rất sớm 
dù nhà ở thật xa, tận trong Chợ Lớn. 
Ông Trúc hợp với anh Đức và anh 
Xuân – anh Xuân là anh ruột của 
anh Đức, hơn anh Đức có một tuổi, 
ba người này thành bộ ba, là ba 
chàng ngự lâm pháo thủ, đóng hết 
vai nọ đến vai kia trong kiếm hiệp, 
dàn hàng mà đánh nhau. Họ dùng 
súng bắn nước để bắn nhau, khởi 
đầu là nước máy sau đó là nước vo 
gạo và cuối cùng họ ăn trộm cả 
nước mắm mà pha vào nước để bắn 
nhau. Anh Xuân thường bị thua và 

lần nào anh cũng ca: “ta thất bại 
nhưng vô cùng kiêu hãnh” – tôi 
chẳng biết anh kiêu hãnh về cái gì? 
Phải chăng anh ví mình là Kinh Kha 
sang Tần? Hồi đó chẳng hiểu sao 
ông Trúc cứ nhất quyết làm chồng 
anh Xuân mặc dù bị vợ sịt nước 
mắm hôi òm nhưng may mắn là sau 
này lớn lên họ hết “gay”, cứ thấy 
Trúc là anh Xuân lẩn mất chứ họ 
không còn đòi làm đám cưới nữa! 
Ba chị em chúng tôi Mai, Thu, Kim 
sau những buổi học tối ở nhà bác thì 
về nhà Thu, nằm trong hẻm thông ra 
chợ Phú Nhuận. Chúng tôi học bài 
chung và ngủ chung với nhau. 
Chúng tôi ngủ trên gác xép có lối đi 
riêng và các cô ngủ dưới nhà. Sau 
khi học bài thì vào mùng đi ngủ 
nhưng chẳng bao giờ chịu ngủ ngay 
mà cứ nói chuyện, không hiểu 
chuyện ở đâu ra mà lắm thế, nói mãi 
không dứt … và về khuya, dưới nhà 
nghe rõ mồn một tiếng chúng tôi. 
Các cô tôi la: 
- Khuya rôi, ngủ đi, mai còn đi học. 
- Thưa cô vâng ạ. 
Vâng, dạ nhưng chúng tôi vẫn tiếp 
tục, hạ giọng thôi nhưng chỉ lát sau 
là khúc khích cười và dưới nhà lại: 
- Ngủ đi! Im lặng cho người khác 
ngủ … 
Một tuần ba buổi tôi ngủ lại nhà cô 
Ngân, me của Thu. Lúc này cô Ngân 
có sạp vải trong chợ Phú Nhuận và 
sống cùng hai cô em là cô Loan và 
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cô Phước. Chị người làm thì hoặc ở 
gần đó nên tối về, nếu chị nào ở xa 
thì ngủ lại trên gác cùng với chúng 
tôi. 
Hai em, Thu và Kim học trường 
Trưng Vương. Tôi, buồn ghê, di cư 
muộn nên năm 1955 khi đi thi tôi chỉ 
đậu bằng tiểu học chứ rớt kỳ thi 
tuyển vào trường công nên tôi phải 
học trường tư là trường Hoài An, tuy 
vậy suốt bốn năm trường tư tôi 
không phải đóng tiền học do có chú 
dạy cùng trường (chú Cúc, chú 
Lãng). Do học chung, ngủ chung nên 
tình chị em chúng tôi, Mai-Thu-Kim 
rất thắm thiết, y như ruột thịt.  
Tuy học đệ tứ nhưng chúng tôi vẫn 
còn rất khờ khạo vì cũng chỉ mười 
ba, mười bốn tuổi. Hai cô em tôi một 
hôm khoe với các cô: 
- Hôm nay chúng cháu đạp xe từ 
nhà đến dinh Độc 
Lập mà không mất 
phút nào cô ạ. 
- Hả, Cái gì? 
- 6 giờ rưỡi tụi 
cháu ở nhà ra đi 
mà lúc mà đến dinh 
Độc Lập cũng chỉ 6 
giờ rưỡi thôi cô! 
Thu và Kim hí 
hửng khoe. 
Các cô tôi phá ra mà cười. Hai em 
thì trố mắt ngạc nhiên không hiểu tại 
sao mọi người lại cười! Hai nhỏ này 
hoàn toàn ngây thơ nên trời mưa là 

hai đứa cuộn áo dài bỏ vào cặp cho 
áo khỏi ướt, đến trường mới lôi ra 
mặc, bất kể là áo có nhăn nheo. Hai 
em học Trưng Vương toàn con gái 
nên có biết điệu là gì đâu chứ! 
Tôi học trường tư, trai và gái học 
chung nhưng thuở đó con gái nhút 
nhát lắm, hầu như không bao giờ nói 
chuyện với con trai. Ông Trúc ngồi 
ngay trước mặt tôi, muốn mượn tập 
của tôi thì viết trên bìa sau một cuốn 
tập của ổng chữ Đại số hay Hình 
học hay Hóa học hay Vật lý rồi quay 
bìa về phía tôi. Khởi đầu tôi không 
hiểu ông ta muốn gì, ông ta phải lấy 
tay chỉ chỉ vào cuốn tập tôi đang có 
trước mắt rồi chỉ vào ngực mình thì 
tôi mới hiểu ra mà đẩy vở sang cho 
mượn. Ông Trúc là vị hôn phu của 
tôi đấy. Ba của ổng là người cùng 
làng với chúng tôi. Mẹ tôi kể lại là 

mỗi lần về tỉnh - mẹ 
tôi người tỉnh Thái 
Bình lấy chồng ở 
làng Trình Phố nên 
mỗi khi về thăm bố 
mẹ ở ngoài tỉnh - 
thì mẹ tôi thường 
vào nhà ông Trúc 
mà ngồi chờ xe đò 
ra tỉnh. Khi chờ xe 

như vậy mẹ tôi hay bị căng sữa và 
do đó bạn tôi, ông Trúc được bú rình 
và dần dần hai nhà hứa hôn cho 
chúng tôi. Ba ông Trúc vừa làm hiệu 
trưởng vừa soạn sách giáo khoa tiểu 
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học, năm này bác soạn cuốn sách 
trong đó chỉ có hai nhân vật chính là 
em Mai và anh Trúc, là hai anh em 
ruột, trong đó em Mai có đầy đủ các 
đức tính chăm học, ngoan, hiền, dễ 
thương trong khi anh Trúc thì hay 
nghịch ngợm nào là Trúc kéo đuôi 
con mèo, không gọn gàng trật tự, 
không chiều em … Trong cuốn sách 
nhằm mục đích giáo dục nhi đồng đó 
có những bài ca thật là ngộ nghĩnh: 

Nào ta cùng chải răng răng răng 
Và ta sẽ chải đầu đầu đầu… 
Đừng quên, nhớ đi cầu cầu 
cầu… 

 
Ở Sàigòn vào thuở đó (50-65) thì 
những khu phố lớn gần trung tâm 
thành phố mới có cầu tiêu đào trong 
nhà. Ở ngoại ô, xóm nào xa sông thì 
người ta dựng vài căn nhà cầu (tiêu) 
nổi trên mặt đất, hàng ngày có người 
đến đổ thùng, xóm 
nào gần sông thì 
nhà cầu (cầu tiêu) 
được dựng theo 
mé sông. Dọc theo 
bờ sông thường 
có vài ba dẫy nhà 
cầu (cầu tiêu). Sau 
khi qua chiếc cầu 
gỗ từ đường vào 
thì cầu chia hai ngả, một sang phía 
nữ, một vào phía nam. Đó là những 
cầu tiêu dựng dọc theo sông Thị 
Nghè như cầu Bông, cầu Sắt, cầu 

Công Lý, cầu Trương minh Giảng… 
Mỗi dãy nam hay nữ có chừng chục 
ô ngăn bằng vách ván nên khi đi cầu 
(tiêu) chúng tôi thường rủ nhau đi để 
còn nói chuyện giữa trời xanh gió 
mát… Lâu lâu nghe tõm, tõm thì thấy 
con cá nhảy lên đớp nên cầu này có 
tên là cầu cá, một công hai chuyện 
vừa có chỗ bài tiết vừa nuôi cho cá 
lớn nên:  

Rủ nhau đi cầu, rủ nhau đi cầu 
Tay cầm nắm giấy thật to 
Bâng khuâng không biết bước vô 
cầu nào!!!! 

Bài này là do chúng tôi nhái lại bài 
mà radio hay loa phóng thay lải nhải 
nhắc mọi người đi bầu vào mùa bầu 
cử: 

Rủ nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu 
Tay cầm lá phiếu thật to 
Bâng khuâng không biết bầu cho 
người nào …  

Vì trong sách giáo 
khoa, ba ông Trúc 
cho Mai làm em 
ruột của Trúc nên 
sau này ba tôi xù 
lời hẹn ước, 
không chịu gả tôi 
cho anh chàng 
Trúc. 
Trong suốt năm 

học, anh Xuân vì muốn cưới ông 
Trúc nên đem gả tôi cho một anh 
nào đó cũng học trò bác tôi nhưng 
lớn hơn và anh vẫn bảo là tôi Phớn 
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phở do anh này tên Phớn (?) nhưng 
anh Đức thì dứt khoát trên chọc tôi, 
gán ghép Mai với Trúc mỗi khi thua 
trận.  
Trúc và Mai là hai cây cùng loại, 
cùng hạp thổ-ngơi một nơi, cùng 
sống bên nhau được, cũng giỏi chịu 
đựng thời tiết lạnh, dẫu trong mùa 
đông lá vẫn tươi xanh. Cây mai cũng 
được đề cao do hình ảnh của nó tuy 
mảnh mai, gầy guộc, mong manh, 
hoa có hương thơm dịu dàng nhưng 
luôn chịu được qua mùa đông gió rét 
để nở hoa khi xuân về. Vì vậy, cây 
mai là đại diện của chữ Nhẫn và chữ 
Dũng còn cây trúc thì nhờ những đốt 
thẳng băng nên tượng trưng cho 
người quân tử. Trong thơ văn, trúc 
mai còn dùng để chỉ tình yêu thắm 
thiết của đôi thanh niên nam nữ do 
thành ngữ: Thanh mai trúc mã (mai 
xanh ngựa trúc) rút ra từ bài thơ của 
Lý Bạch là bài Trường Can Hành. 
Trong bài thơ nầy, Lý Bạch tả mối 
tình thơ ngây của chàng và nàng, 
cùng ngụ trong xóm Trường Can, 
thuở nhỏ luôn luôn nô đùa quấn quít 
cùng nhau, bằng hai câu thơ: Lang 
ky trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh 
mai: Chàng dùng thanh trúc làm 
ngựa giả chạy đến và chạy chung 
quanh giường đùa với mai xanh. 
Trong Đoạn trường tân thanh cụ 
Nguyễn Du cũng có câu “làm thân 
trâu ngựa đền ghì trúc mai”.  

Ấy vậy mà Trúc ngồi trước Mai, Mai 
ngồi trước Trúc nhưng vô duyên đối 
diện bất tương phùng. Khi từ chối lời 
cầu hôn cho con trai của ba ông 
Trúc hay của những người khác ba 
tôi đều thông báo cho tôi biết với lý 
do hẳn hoi: 
 * Nó không lo học mà lo chơi.  
 * Nó đi Pháp học bác sĩ hay học 
nhẩy với đầm ai mà biết 
 * Ba nó làm lớn hách dịch  
 * Ba nó buôn bán giầu có coi tiền 
bằng mâm 
 * Mẹ nó hay đánh bài… v.v… 
Tôi có quyền nghe và quyền biết 
nhưng không có quyền bàn! Kết quả 
là đi hết đường trần, tôi, con nhỏ mơ 
mộng lãng mạng, mê tiểu thuyết Tự 
lực văn đoàn, không có mối tình nào 
làm vốn mang theo, chưa hề nghe 
lời tỏ tình tình tứ, chưa được ai vuốt 
tóc em dù chỉ một lần mà chỉ có: 
 
Mối tình đầu của tôi là anh chàng 
khờ dại 
Cứ lẽo đẽo theo sau mà chẳng nói 
năng gì 
Đêm tối về anh ôm nặng mối tình si  
Rồi quay ra làm thơ và viết truyện 
 
Và cứ thế anh phía sau còn tôi phía 
trước 
Như hai đường song song chẳng thể 
gặp nhau 
Cho đến ngày ra đi (1) anh cũng còn 
bẽn lẽn 
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Để lúc trở về con sáo nhỏ sắp sang 
sông… 
 
Sau đó thì anh chàng cưới vợ trước 
khi tôi lấy chồng. 
May quá, chúng tôi không lấy nhau 
vì đời hết vui khi đã vẹn câu thề… 
Con trai út của bác tôi tên Thế, anh 
rất thích nghe tôi kể chuyện cổ tích. 
Lần nào đến học anh cũng nhõng 
nhẽo: 
- Em Mai ơi, kể 
chuyện cổ tích cho 
anh nghe đi! 
Sách vở ngày đó còn 
hiếm hoi đắt đỏ, 
chúng tôi thèm sách, 
thèm xem truyện nhi 
đồng. Những truyện 
bằng tranh như Thạch 
Sanh Lý Thông, 
truyện ngắn như Năm 
cô tiên v.v… được 
chuyền tay nhau mà 
đọc. Chuyện cổ tích 
mà anh Thế muốn nghe là những 
chuyện cổ tích mà bà ngoại tôi kể 
cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ nên bây 
giờ tôi đem kể lại cho anh nghe. Bà 
ngoại tôi biết nhiều chuyện lắm nên 
mỗi ngày tôi kể cho anh một chuyện, 
cũng ngắn thôi và thường là chuyện 
khôi hài. Tôi kể quí vị nghe một 
chuyện xem quí vị có thích như anh 
Thế không nhé. Tên câu chuyện là: 
Bố để con đỡ 

Ngày xửa ngày xưa ở làng nọ có 
một anh bảnh trai nhưng lại thật là 
ngốc nghếch. Khi anh lớn, bố mẹ 
anh có dạm hỏi cho anh một cô gái 
làng bên. Anh phải sang nhà vợ ở rể 
đôi ba tuần trước khi cưới vợ.  
Vì biết con mình dại khờ ngốc 
nghếch nên trước khi đi, bố anh dặn 
đi dặn lại: 
Con sang bên đó liệu mà ăn nói 
nghe con. Khi bố mẹ vợ làm việc gì 

thì phải nhanh nhẩu 
mà đỡ đần, phải chạy 
lại mà thưa: Bố để 
con đỡ nghe không. 
Anh Ngốc vâng dạ ra 
đi. Sang tới nhà vợ 
sắp cưới, anh vừa 
đẹp trai lại tươi cười 
nên bố vợ bằng lòng 
lắm. Sáng hôm sau 
hai bố con vác cuốc, 
xẻng ra đồng làm 
việc. 
 

Bố vợ vừa bổ nhát cuốc xuống thì 
anh chạy vội lại: 
- Thưa bố, bố để con đỡ!  
Anh tươi cười lễ phép thưa khiến bố 
vợ hài lòng vô cùng, gật gù: 
“Thằng này ngoan và hiếu đễ, thế 
mà người ta cứ đồn là nó ngốc 
nghếch”. Ông nhường chỗ đó cho 
anh Ngốc và vác cuốc ra chỗ khác. 
Nhát cuốc vừa bổ xuống thì anh 
Ngốc đã chạy lại: 
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- Dạ thưa bố, bố để con đỡ. 
- Cái thằng này tốt, chắc nó muốn 
làm thay mình để cho mình nghỉ đây 
mà. 
Nhưng công việc đồng áng phải làm 
cho xong nên ông gật đầu: 
- Tốt! vậy anh làm chỗ này cho xong, 
bố đi chỗ khác nhé. 
Ông vác cuốc đi xa hơn nhưng than 
ôi sau nhát cuốc thứ hai thì anh 
Ngốc đã nhanh chóng xuất hiện: 
- Bố để con đỡ ạ. 
Ông chán nản gật đầu nhưng đổi nét 
mặt vui vẻ: 
- Này, bố giao là anh phải làm cho 
xong chỗ này, hai bố con ta chia 
nhau mỗi người một nửa, anh làm từ 
đầu này đến đầu kia còn bố sang 
phía cuối nhé, anh đừng chạy theo 
bố nữa, nghe không! 
- Dạ, bố để con đỡ! 
- Cái thằng này, bảo mày làm chỗ 
này cho xong nghe chưa! 
- Dạ. 
Ông đi xuống cuối ruộng nhưng 
chẳng bao lâu đã thấy anh Ngốc 
chạy theo mà “bố để con đỡ”, thì thế 
mới gọi là Ngốc mà… Kết quả là đến 
chiều hai bố con vẫn chẳng làm 
được gì. Hai người vác cuốc ra về, 
anh Ngốc thì hớn hở còn ông bố vợ 
thì rất ư bực mình. Ra đến cầu ao để 
rửa chân, ông Bố thấy bà vợ đang 
ngồi vo gạo. 
- Giờ này mà mới vo gạo thì đến bao 
giờ mới có cơm mà ăn. Cái con 

Nghếch biến đâu rồi? Lại đi buôn 
chuyện chắc. Vợ với con!  
- Ông này hay nhỉ! Trước mặt con rể 
mà mắng vợ sơi sơi. 
- À! Mày còn cãi, ông thì đạp cho 
một cái mà lộn cổ xuống ao. 
Chẳng ngờ anh Ngốc đã đứng ngay 
sau lưng: 
- Dạ, thưa bố, bố để con đỡ. 
Nói rồi anh dơ cẳng đạp ngay vào 
lưng bà mẹ vợ. Bà chỉ kịp kêu Ối! rồi 
lăn tùm xuống ao. 
Sao, quí vị có cười chưa, anh Thế 
nghe đến đây thì cười nghiêng cười 
ngả, cười khanh khách … Cứ vậy 
mà mỗi lần tôi đến học là anh Thế lại 
ỷ ôi nhõng nhẽo: 
- Mai ơi! Kể chuyện cổ tích cho anh 
nghe đi. 
- Ngộ chưa anh Thế! Anh là anh mà 
bắt em kể chuyện cổ tích cho anh 
nghe, có ngược đời không? 
...Bây giờ hai anh và hai cô em tôi là 
“Mỹ nhân”. Anh Thế ở cực nam còn 
tôi ở cực bắc của quả địa cầu, anh 
không còn bắt tôi kể chuyện mà “Em 
viết chuyện gửi sang cho anh đọc 
đi”. Nhớ lại chuyện tình con nít hỷ 
mũi chưa sạch, tôi … xuất khẩu 
thành thơ, mời quí vị cùng xem, 
cùng nhớ về ngày xưa khờ dại nhé:  
 
Tuổi mười ba 
 
Tôi chỉ muốn tung tăng chân se sẻ, 
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Sống bên me, trong trắng lẫn hồn 
nhiên 
Còn tình yêu? Nghe nói rất lạ 
thường! 
Mà nói tới, tôi còn hơi ngường 
ngượng. 
Còn nhỏ dại, tôi cầu xin không 
vướng 
Vào lưới tình, xin anh hãy đi! 
Còn, còn nữa, tôi còn phải học thi 
Yêu bây giờ? Nói rồi! Chưa phải lúc! 
 
& 
 
Trời ơi trời! Anh còn đem hoa cúc 
Lại còn chờ tôi ở trước cổng trường! 
Tôi nói rồi: nhất định chẳng yêu 
thương! 
Tuổi mười ba, tôi chỉ yêu mực tím. 
Đừng chờ tôi, anh sẽ làm tôi thẹn 
Lũ bạn tò mò, sẽ lại hỏi là ai? 
Xin xa ra, đừng có đạp sóng đôi, 
Đừng có gọi tên tôi - dù rất nhẹ 
Cũng xin anh đừng trao thư để kể 
Tôi là gì mà anh phải say sưa? 
 
& 
 
Đêm nay về, ngồi đếm ánh sao thưa 
Tôi cầu nguyện cho lòng đừng thay 
đổi 
Tình yêu gần nhưng tôi chưa muốn 
với 

Nên xin anh đừng tưởng là tôi kiêu! 
Tôi chỉ muốn - chỉ muốn - đừng yêu 
Lần này nữa - nhưng lòng sao lạ 
quá! 
 
Thơ này do tôi tưởng tượng ra chứ 
chả có “ma” nào dám đạp xe sóng 
đôi, gọi tên tôi hay mang hoa cúc 
tặng, nhưng đi theo sau thì … cũng 
có, làm tôi cứ lẩn tránh như trạch vì 
lỡ mà ba mẹ tôi trông thấy về nhà ắt 
ốm đòn. Ba mẹ tôi khó nên … đời 
một người con gái đến khi lấy chồng 
tôi chỉ có vài mối tình câm mang 
theo. Ông xã tôi bảo may mà có ổng 
đi cưới bằng không thì tôi ế chồng vì 
con trai thường tự ái, có ai mà chịu 
nổi cái khó của ba mẹ tôi.  
 

Sao Khuê 
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Sáng xưa trời đã vào đông  
Giấc xưa ai đã hoài mong mộng vàng 

Lối xưa nơi cửa địa đàng 
Thề xưa nay đã bẽ bang chia hai 

Đường xưa in dấu gót hài 
Trăng xưa đổ xuống, bóng dài lối đi 

Mộng xưa e ấp bờ mi 
Âm xưa thoang thoảng sầu tê gió chiều 

Ngón xưa thon nhỏ yêu kiều 
Lối xưa thủ thỉ bao điều mến thương 

Gót xưa tỏa ngát trầm hương 
Dấu xưa ghi một lần thương lỡ làng 

Hồn xưa khóc chuyến đò ngang 
Lòng xưa rung nhẹ ngỡ ngàng quạnh hiu 

Thơ xưa tình cũ chắt chiu 
Người xưa thấp thoáng 

nâng niu phím đàn. 
 

LÊ THỊ NHỊ 
 

 
 
 
 


